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 المالكي   حمد بن عيسى المغربي  د بن أـمحمل غاية الطلب في معرفة كالم العرب
 دراسة وتحقيق ، هـ(1016)ت

 م.د. عصام محمود كريكش
 كلية اآلداب –جامعة االنبار 

 
 الملخص 

وفلَّفةل  ممدة  غاية الطلب في معرفةة الة ا العةرو كةا الأةاو َفلةي ال فةي الاةر  الأاية  ال  ةر   
كةة،  وَوِة  ل تصأرةاب فبةااو ال مةا  اسة ف ه لمف  ةا 1016بن فحد  بن عيسى الدالكي الدغربةي ت 

 وا اول ا  وجاء كذا البمث لأمافق كذا الكأاو ودبايأ .
Abstract 

"Ghayat Altalab Fi Ma'arifat Kalam Alarab" is a book authored in 9th 

century by Muhammad bin Ahmed bin Eisa Almaliki Almaghribi (died-1016 

H.D). It was authored to shorten the grammatical fields to simplify 

memorizing and transfer. The aim of this research is to re-author and study 

this book. 

 المقدمة 
العةةةةالدفن  والرةةةة   والسةةةة ا للةةةةى ف،ةةةةر  السلةةةةق فجدعةةةةفن  معلةةةة  ات سةةةةا ية المدةةةة    بو 

 بن لب  هللا الرادق األمفن  وبع :لى السراط الدسأقي    بف ا ممد  وكادي ا إ
  وجةةةاء امقياةةة  وفةةةق الد ةةةاك  العلديةةةة  وامقياةةة َيع ةةةى كةةةذا البمةةةث ب بايةةةة الأةةةاو فةةةي ال مةةةا

ا   لةةَّ مسأرةةر فةةي ال مةةا  فللَّفةةل  ممدةة  بةةن فحدةة  بةةن عيسةةى  الدأبعةةة فةةي امافةةق الدسطاهةةا   وكةةا َم ل
 كة،  امت ل اا  تغاية الطلب في معرفة ال ا العرو،.1016الدالكي الدغربي الدأافى ي ة ت

والةةا  ال ةة   مةةن كةةذا العدةة  كةةا إصةةراذ كةةذا ال  ةة  الةةذ  لةة  ارةة  إليةة  فيةة   هلبةةة العلةة  
ا والبةةاحنفن دعةة   وليمةةا  مةةن اللب ةةا  الد دةةة فةةي ب ةةاء ممأ بةةة ال مةةا العربةةي  وَهعةةل  كةةذا الكأةةاو مرجعةةه

  ا.َمغ يها لن مطات  الشروح وصعب مسأررها لدن فباد ف  يس   للي  حفظ فبااو ال ما وااسيداا ا 
الةةةا  الدبمةةةث   فنواقأضةةةت هبيعةةةة البمةةةث ف  ياسةةة  للةةةى قسةةةدفن: الاسةةة  األو  ِةةةل َّ مبمنةةة

ا الدسطةاط واايفةق  سةبأ  لد ل فة   فمةا الاسة  األو  لن يفر  الد لي ا  والدبمث النا ي الا  لن وص
ا  ا لأمافق  ص الأاو تغاية الطلب في معرفة ال ا العرو، الةذ  جةرت امقياة  وفاةه النا ي فكا  صالره

 ألصا  الأمافق الدعأد   في امافق الدسطاها   و  المد  في األولى واآلصر .
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 القسم األول: دراسة المخطوط:
 لمؤلف:المبحث األول: التعريف با

: اسمه ولقبه ونسبته:  أوالا
ابأ اءه فوبد ما جاء من بيا   ايد   مدا ذالرَه في افأأاحية مسأرره الداياا بة: تغايةة الطلةب 
دنل مف ا  قس   الأمافق إذ وبد ف َّ ايدلَ  كةا:   ياةا  ففاةر   ِ ا  ،  الأي كي فيضه في معرفة  ال ا  العلرو 

ةاا   ممدة  بةن احدة  بةن عيسةى الدغربةي الدةالكي عباد هللا اعالى وفحاج   إلى مغفرا   . وكةذا ،1توِب
   وكا مفسر  فقي   مشابك في دعض العلاا. ،2تدإجداع الدرادب

 ثانياا: والدته:
 .،3تكة،940صاحب مع   الدفسرهن بذالر ي ة وتدا  ف  ا تلاد   اه ض ا فرد 

 : آثاره:ثالثاا 
الااِةةةي والكشةةةا    شةةةرا  داب الكأةةةب اتيةةة مية  فةةةي غايةةةة اتامةةةا  فيدةةةا صفةةةي مةةةن الةةة ا  -

 ، صفمة.612ت
 ب ي  ال اكر ال فيس في بيا  لف ية الرئيس تابن يف ا،. -
 غاية الطلب في معرفة ال ا العرو. -

 : وفاته:رابعاا 
رل فةةي الأةةب الأةةراج   حةة فت دلفةة  لةة ي   يةةات مةةا ذالةةر فةةي كةة،  و 1005ف ةة  اةةافي يةة ة ت ،4تذ كة 

كة،  وق  ف،اب صاحب مع   الد لففن إلةى  1005آيابه ف   تفرغ من األيف ا يلخ جدادت األولى ي ة 
 .،6تكة،1018وفاا  الا ت ي ة ت   في مع   الدفسرهن ف َّ وَّ   وق  دل ،5تكة،1005ا ذلك داال : تكا  حيه 

 

 .1غاية الطلب في معرفة ال ا العرو:  ،1ت
 . 3/137  وإيضاح الدم ا : 262/ 2  وك ية العابففن: 8/306مع   الد لففن:  ي  ر: ،2ت
 . 2/485مع   الدفسرهن:  ،3ت
 . 3/137  وإيضاح الدم ا : 2/262ي  ر: ك ية العابففن:   ،4ت
 . 306/ 8مع   الد لففن:  ،5ت
 . 2/485مع   الدفسرهن:  ،6ت
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 المبحث الثاني
 لب في معرفة كالم العرب( غاية الطدراسة في مختصره )

: موضوع الكتاب:  أوالا
ةع  الد لةا   إ َّ  اع الأاو تغاية الطلب في معرفة ال ا العرو، كا مسأرر لل مةا ِو مِا

ة  كةذا الدسأرةر لأسةة ف  ل ة ما بفت للةى حة  قالة  لةةنو  ال ةاك لةن الكأةب الدطاي  لةة وغفركةةا  فِا
:  لدا بفيت ال دة  اااصةر المفظ  واتحاهة د دي  قاال  ال ما بيسر وي الة  وق  صرَّ    ح ب ذا قائ ه

وفقبلةةت للةةى هلةةب اللةةذا  وحةةب   و ةةأ  لةةن الدسأرةةرا  والدطةةات   الدعيشةةة اشةةاغلت وفةةي فمةةر
يأل ي فف ا دعض اإلصاا  فدصل ةي هللا وايةاه فلة  ال  ةا  إ ة   فجع  ما مة دع  ف     ف     فبد َ    الش اا 

 دمةاب دم ةة فةي اتية اد الافيةة لدةن  إلةى منل ةا فةي اتصأرةاب دمةرا اإلح ا  م ا   ل  فيةبق فيدةا فللة
 .،1تفباد اتقأراب 

 ثانياا: توثيق الكتاب:
   سةةبة كةةذا الكأةةاو إلةةى ممدةة  بةةن فحدةة  بةةن عيسةةى الدغربةةي الدةةالكي ت يرقةةى إلف ةةا فد ةةى إ
 ،ك وذلك:

ا •  ،2تف   جاء للى غ   الدسطاط ل اا  الكأاو و سبأ  للد لا صرهمه
:  فياةةا  ففاةةر  • ف ةة  صةةرح دايةة  الكأةةاو و سةةبأ  إليةة  فةةي الرةةفمة األولةةى مةةن الدسطةةاط قةةائ ه

ةاا   ممدة  بةن  حدة  بةن عيسةى الدغربةي الدةالكي فعباد هللا اعةالى وفحةاج   إلةى مغفراة  وِب
ية اد الافيةة لدةن دمةاب دم ةة فةي اإلاإل... ل  فيبق فيدةا فللة  إلةى منل ةا فةي اتصأرةاب دمةرا 

 .،3تويدفأ ا غاية الطلب في معرفة ال ا العرو  فباد اتقأراب
فحسن هللا لاقبأ ةا آمةفن للةى ية  ففاةر عبةاد  ف   ذالر  سبأ ا إلي  في صأاا الدسطاط داال :   •

 .،4تهللا ممد  الدغربي الدالكي غفر هللا اعالى ل  

 

 .2غاية الطلب في معرفة ال ا العرو:  ،1ت
 1: الدر ب  فس  ،2ت
 . 2: الدر ب  فس  ،3ت
 . 12: الدر ب  فس  ،4ت
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 ثالثاا: وصف نسخة المخطوط:
وذلةةك دعةة  الأارةةي ومأادعةةة ف ةةابك الأدةة   فةةي امافةةق كةةذا الدسطةةاط للةةى  سةةسة واحةة     •

الدسطاهةةةا   إذ لةةة  فقةةةا للةةةى غفةةةر كةةةذه ال سةةةسة  وكةةةي مةةةن ممأبةةةة جامعةةةة الرهةةةا  بةةةرق  
، 143،  جاء  ِةدن م دةاع ِة َّ صدةسش ولشةرهن بيةالة  وبة ف  صةفماا ا دةالرق  ت806ت

،  153وكا بق  صفمة واج ة الدسطاط الأي ِدت الع اا  واي  الد لة ا  وا أ ةت دةالرق  ت
 .،1تكة،965  ا أ ى من الأابأ ا في العا،ر من جداد  األولى ي ة توق

 صط ا واِح ماروء  م  وجاد ياط لبعض الكلدا  ل  فيأط  الاقا  للف ا. •
 كا الد لا. -الدا جاء في الرفمة األصفر  – ايس ا   •
ت صدسةةةة لشةةةر يةةةطرها  لةةة د صةةةفما  الدسطةةةاط احةةة ت لشةةةر  صةةةفمة  الةةة  صةةةفمة ِةةةدي  •

 ا .دايأن اء صفمة الع ا 
 فكد  م لف ا الأشمف   الدا ف   دفو للى ل ا الأادة ال دن  د دي  ف،مال ا. •

 رابعاا: منهج المؤلف في كتابه:
 ادن  م    الد لا ممد  بن فحد  بن عيسى الدغربي في الأاد  ددا يأاي: 

 .،2تب ف الأاد  دالبسدلة والمد لة والر   للى ال بي ممد  ملسو هيلع هللا ىلص وللى آل  وصمب  •
ا ذلةةةك دالةةة لاء  • فوبد دعةةة  البسةةةدلة األيةةةباو الأةةةي حدلأةةة  للةةةى اةةةأليا كةةةذا الدسأرةةةر  مسأأدةةةل

 .،3توي ا  الابا  من هللا لن كذا العد 
ةةالا  ال مةةا الدسألفةةة  يةة  قسةة  دعةةض الةةك األبةةااو إلةةى  • قسةة  الأادةة  إلةةى فبةةااو ِةةدت مِا

 .،4تفرا 
امأةةاش ،ةةرح  داتصأرةةاب الشةة ي  الدةةا فباده  فاةة  فوبد فةةي ما مةةة الأادةة  ف ةة  فباده مسأرةةرها لةة   •

 .،5تيسبق إلى منل 
اع ال ما  الذ  يأضد   ذلك الباو. •  يبأ ف الد لا ال  داو دالأعرها للدِا
ةةاع مةةةا صةة   بةةةفن ال مةةا  فإ ةةة  يشةةفر إلةةةى وجةةاده داالةةة :  صةة    فو  فيةةة  إ • ذا وبد فةةي مِا

 ص   .
 

 . 11:  الدر ب  فس ي  ر:  ،1ت
 . 2:  الدر ب  فس ي  ر:  ،2ت
 . 2ي  ر: غاية الطلب في لرفة ال ا العرو:  ،3ت
 . 11  4  3  2:  الدر ب  فس ي  ر:  ،4ت
 . 2:  الدر ب  فس ي  ر:  ،5ت
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ا فةةي الشةةةااك   ف ةةةا  ةةةادبها مةةا يسأشةةة   داآليةةةا  الارآ يةةةة • ا جةةة ه   والةةةذلك ،1تكةةا  الد لةةةا ماأرةةة ه
األبيةةا  الشةةعرهة  فةة  يةةةذالر يةةات ،ةةطر البفةةةت فو جةةنء مةةن الشةةطر للةةةى قةة ب حاجأةة  مةةةن 

 كذا ما فجراه للى الشااك  ال ماهة جديع ا.  و  ،2تالشاك 
الأاد  من ال دةنا  د دية  ف،ةمال ا  ولعة  ذلةك يعةاد إلةى ل  ةة فكة  الدغةرو الأةي ادأةاش   ص  •

 دع ا ال دن.
 كأب الد لا اللدأي تالباو، وتالفر ، داللا  األحدر ادففنها ل ا لن داقي الدأن. •

ا: منهج التحقيق:  خامسا
ل َفَ  ف  يما   حاولةت لغر  امافق كذا األير   ا الدا فباد ل  َم ل الندفن وإصراج  يليدها صميمه

 اتلأناا ددا دفو للي  الدمااا  الناا   وبااال  الأمافق الرميمة  والدا يأاي:
 قرف  ال ص قراء  مأأ ية للاقا  للى فدعاده وما َفب ه ل د . •
  من فصطاء وارميا وامرها  فل   الأادة ال ص وفاها لااال  األم ء الم ينة ماامها ما في •

 م  اإل،اب  إلى ذلك.
لَّاَت ما يمأاذ م  ا إلى اعلفق داصأراب. • ر  عبابا  الدسطاط الغامضة  ولل  فلسل
 ل فت دضبط األلفاظ الأي امأاذ إلى ِبط. •
رَّجةةت اآليةةا  الارآ يةةة الةةاابد  فةةي الةة ص مشةةفرها إلةةى ايةة  السةةاب  وبقةة  اآليةةة  والةةذلك صريجةةت  • صل

 األبيا  الشعرهة من مضا  ا.
ا  • ،ةةةرحت فغلةةةب الدسةةةائ  ال ماهةةةة الأةةةي امأةةةاذ إلةةةى بيةةةا  مةةة  ذالةةةر آباء العلدةةةاء فف ةةةا  ممةةة ده

 مرادبكا.
ا  ا جديعةةةةه بلفَّ ةةةةَت الس فةةةةا  ال ماهةةةةة  • ةةةةالا  ال ماهةةةةة ممةةةة ده الأةةةةي ذالركةةةةا الد لةةةةا فةةةةي الدِا

 فصماب ا ومرادبكا.
في يبت الدرادب لن ذالركا فةي الأعلياةا   اكأففت بذالر بيا ا  الدرادب الأي ايأع ت ب ا  •

 اصأرابها.
اع. •  كأبت الع اا ا  الرئيسة بلا  غامق مسألفا لن ،رح الدِا

  

 

 . 6:  الدر ب  فس ي  ر:  ،1ت
 . 10  9  6:  الدر ب  فس ي  ر:  ،2ت



 
 

49 
 

 2021والثالثون /   الثالثالعدد: 

 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

ISSN = 2073-6614  pp: 44-72 

ا: صور المخطوط:  سادسا
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حة العنوان لو   

 اللوحة األولى 
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 اللوحة األخيرة 

 القسم الثاني 
 التحقيق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبه نستعين على القوم الكافرين 

مسلاقااةك يةف  ا ممدة  فضة  ف،ةر  الأسةلي  للةى ففضة  الرة   و فالمد    بو العةالدفن و 
ةةاا   فحةةاج   إفاةر عبةةاد هللا اعةالى و : فياةةا  فوبعةة   مةفنآجدعةةفن فلةة  وصةمب  وللةى آ لةى مغفراةة  وِب

مةةر الدعيشةةة اشةةاغلت ف وفةةييةةت ال دةة  اااصةةر  فلدةةا ب  :حدةة  بةةن عيسةةى الدغربةةي الدةةالكيفممدةة  بةةن 
جعةة  ما مةةة ف  فبد  فقبلةةت للةةى هلةةب اللةةذا  وحةةب الشةة اا  فالدسأرةةرا  والدطةةات  و    لةةنأو ةة

فيةبق فيدةا فللة  لة    ا ا  م ةي   ح ةي  ةي ال  ةا  إ ىللةف يةاه إهللا و  فدصل يصاا  أل ي فف ا دعض اإل  يفدع   
ويةةدفأ ا غايةةة باد اتقأرةةاب ففةةي اتيةة اد الافيةةة لدةةن  دم ةةةاتدمةةاب  دمةةرالةةى منل ةةا فةةي اتصأرةةاب إ

ا للفةاش د  ةا  ال عةي    ي عل ا صالرة لاج   الكره  ويببه فيأ  فوهللا   ال ا العرو  الطلب في معرفة
    كا الأااو الرحي .إ
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 الكلمة  (1) ]باب[
ء و  ما يرلح للم يث ل   وال  ا  فاألوكي اي  وفع  وحر    ،2تم ا  و فقا  مفرد مسأا   

 ء،اةةةاتالمرفيةةةة و ،قةةة ت ةوالنةةةا ي لةةة  صةةةذ دالبركةةةا فوالأ ةةةاهن وبعةةةض  السفةةةضدا  الأعرهةةةا والأرةةةغفر و وف
 ، ل عةةة     تدساهبةةةة وم ةةة  ال ء،يةةةاتمةة   بودتلأةةة  للةةةى الطلةةة ؛،يةةا تو ،السةةةفنتو شائةةة    فةةث السةةةاك ة أالأ
  .،3توالنالث ما ت  فع  فاي  تي وإ ،ليستو ،لسىتو  ،سل ئ  ب  تو

 باب المعرب 
وصفةض   و دمةذ فو رةب بةذلك   و دمةر وفقسةام : بفة  دمرالةة فا  مطلاةه   ما اغفةر لعامة ش  

  .ص  في  السما  واأل  قيض  اي ا  والدب ي  فالدسأص  و حذ فدسما   وحرالةو دمر  فدمرالة 

 ب ئفصل النا
فو حةةذ  و يةةما  فو حةةر  ل  ةةا وحذفةة  لةةن منل ةةا فو كةةي لةةن منل ةةا فا حةةر  ل  ةةا مةةي إ 

  .واي ا  مطلاا ولا بالبا ملما  الة تفلي، دالشرطصااا  وال  ، وفَفَلاتوحر  فاط ل   

 فعال باب األ
  ،4توكةا للةى صة   األصة  ؛امة  ال ةا  الدبا،ةر  مطلاةه   إتي    مر ومضابع وهعةروما  وف 

 مةة  ف  ا إتي وهرفةة  للأ ةةرد ولةةيس لةة ميه   ،1تبةةة تف فةةت،النالةةث وهعةةر    دةة  والنةةا ي مب ةةي للةةى مةةا ي ةةنا

 

 ما بفن الدعاافأفن شهاد  ياأضف ا الأاسي  الذ  اابع  الد لا. ، 1ت
 . 24-1/23 د : ال  و 1/5ي  ر: ،رح الأس ف :  ،2ت
 ف : ما ت ا ر  للي  كذه الشروط. ،3ت
الفع    ،4ت ف   وحاصل   الأاالف    د   ا   اارلت  الذت  الدضابع  الفع   في  ي ية  فقاا   فح   كذا 

الدضابع يب ى للى الفأح إذا دا،را   ا  الأاالف  ول  يفر  بف  دا فاص  ظاكر فو ما ب  وذلك  
في الفع  الدضابع الدس   إلى اي  ظاكر فو إلى ِدفر الااح  الدذالر  وللة ب ائ  حف ئذ ارالب  

وهاء   م  ال دالة  واو  والدا ب  اتي فن   فلا  ال اكر  والفاص   لشر   صدسة  الأرالب  ال ا  
ياا مطلاها  مب ى  الأاالف   م   ا   الدضابع  ف   النا ي  والاا   ل     ءالدساهبة   فا  ال ا   فدا،را  

ابا،ره  وكا مب ى للى فأح ظاكر م  الدبا،ر   وللى فأح ما ب م   من ظ ابه ا،أغا  الدم   
الد  معرو  دمرالة  الأاالف   م   ا   الدضابع  الفع   ف   النالث  والاا   الدبا،ر    غفر  م   ايبة 

دأ   للفع   مبا،ر   غفر  ال ا   الا ت  إذا  األمنا   لأاالى  الدمذوفة  ال ا   إلراد   ول مة  مطلاا  
د  فو ما ب  فما م  ال ا  الدبا،ر  فع مة إلراد  حرالة ما ب  م     فر  بف  دا فاص  ملفاظ
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وتيا، فف ا بأا يركا فإ  ياطت الفاء في ال ةااو   كي امأ ا ،تإتي في   والي   وإذا   ولن   الدر بهة
وتا   ولدةا  ولة   وفي األمةر ف  يفعة     ت ممل ف حلا وقر  ال ناء جنا و،ره  دع  ال  ي صمة 

فةإ  لة  يرةلح ال ةااو   وال ةاشا األدا    اليةا صة   وفةي  وإذ م  مةا  وحفث  وإ   وت مطلاا   األمر
ر   دالفةةاء فو إذا دشةةره  فةةإ  ااةة ا فةة لف    وكةة  يشةةأرط اعةةاهض صةة    جةةائن إ  َللةة   وحةةذ  الةة ش  ؛قةةَ

 .،2تدع كدا فو فح  مسألا ،واوتفو  ،فاءة توالأنلفث فيدا قر  ب

 باب الفاعل 
ا ماةةة ا لليةةة  م ةةةرد مةةةن الع مةةةة ؛،3تدةةة  مةةة و ايةةة  فو   مةةة  غفةةةر  ،4تَفيةةة   إليةةة  لامةةة  مطلاةةةه

والدضةةدر   ، لمةةس غفركةةاتي ة تإوفيةة  بةة  وفةةي الد  ةةث َياةةر  ب ةةا فةةي المقياةةي غفةةر الد فرةة  ؛األصةة 
ة ظاكر الة :وغفره م و  وت يمذ  دس   لامل  وكا قسدا   ولمس  السال  تجأداع ل مأفن   النم 

 .،5توقس ما داي كا،  تي إتي ف ا فو  إال كرل فو ما فَ   تَ م  رل ك  فل ة تومضدر ال ، جاء شه ت

 باب النائب 
ا فو ااةةة يره ايةةة  فلطةةةي فحمامةةة  دعةةة  الدأرةةةر  وا  وفةةةي ال ةةةاقص   اغفةةةره إلةةةى مفعةةةا  امقياةةةه

  معأةةةة  العةةةةفن الكسةةةةر ،فةةةةاءتوفةةةي   لةةةةى الدفعةةةةا  دةةةة واألو   ؛ت فةةةةي م ةةةروبلةةةةل د  الدأرةةةر  يالن ةةةةا إ  لل 
ا شهة    نَّ ظةَ توفةي      فإ  في   إلةى ِةدفر وجةب م  ةا ،ةي والض    وات،داا  ،دسةرها شهة    يل طة  ل  فَ تو ،قائدةه

 

الااح  .  من ظ ابكا ح إلى  والدس    ال دالة  إلى  والدس    الااح   إلى  الدس    بفن  الأدففن  رالة 
 . 2/230ي  ر: ،رح الشافية: 

إذا الا     ،1ت فأ يء مضدامة  الدضابع   ب ا  يب ف  المرو   الدضابلة  وكذه  ا  فحر   فيضه واسدى 
بل د فحر  الداِى فببعة فحر  واكا  مفأاحة فيدا ل ا ذلك من        من : َفجاك   َفق  ا  َ مري

الا ي  يل  ألر   ح  يلر   . 10ر  يلسأد  . ي  ر: ال ما الدرفى: ال      يل  رل
 . 69-55ل  ت:  ي  ر: ،رح قطر ا ،2ت
 ف : دد نلأ . ،3ت
 . 13  ي  ر: مأن قطر ال  ت: جد  وت ان يةش  ل مةَ  الما  وت ل    لامَل  يأأصر تف :  ،4ت
ح الدسالك: 1/11ي  ر: اآلجرومية:  ،5ت  . 77/ 2  وفِو
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ة الةةة  ومضةةةدر  ظةةةاكر :وفةةةي النةةةا ي فيدةةةا بلةةةيس وكةةةا قسةةةدا   ،1تل ةةة  فكنةةةرك  األو ي ةةةب األو  فةةةي 
َِ  لدر   ول ر  َِ ت َِ  تَ ب  ر  و  .،2تفرول دا س  وق   لدرو، ول ر  وما 

 باب المبتدأ
أ  للفائةةة   مةة  غفةةةر  يةةة اد  والسبةةرلإلغفةةر النائةة   ،3تايةة  فو مةة و  دةةة  م ةةرد مةةن العامةةة   مةةَ

وهاة  جدلةة و،ةب  ا   تي مة  لدةاا فو صرةا إو،ةره  الأعرهةا  مسة هالأد  ياد     الاصا ومع  إ
وفةي  ةص   ،واو الدعيةةتو  ،لةاتتدعة   وه ةبوالرةميح ف ة  الدمةذو     ،4ت فسة  فة برادط ما لة  اكةن  

ا  ،5توالمالةةةة الأةةةي ت ارةةةلح  اليدةةةفن وكةةةا  ،6توالأاةةة ا جةةةائن اتي لدةةةا    وحةةةذ  مةةةا يعلةةة   وهةةةأاي مأعةةة ده
 .،7توقس ما داي  وكا ل   ا ،ف ا ذاكب  الة ت ومضدر ، قائ    ه   شل ة تظاكر ال :قسدا 

 

ا ل   إ    ،1ت فلعأ   ال فلال    مالاا  م   َ دلا  األو   فلقدت  مفعالفن  إ للى  يألعل َّت  ال ف ع    الل ارالت  فلرل  مل  َرابها   النَّا  ي  ول
ال   . 33/10اللد :  ي  ر: د مل

 . 191-1/187ي  ر: ،رح قطر ال  ت:   ،2ت
والسبر   فأمَّا األفعاَ  ف ما الا    َيارَ  دالعاام   اللف ية : األفعاَ  والمروَ  الأي اسأصُّ دالدأب ف  ،3ت

 . 83/ 1وفصااا ا. والمروَ   ما إ َّ وفصااا ا  وما الم اشهة. ي  ر: ،رح الدفر : 
اقََّة{ و   ،4ت اقََّة ملا ال مل { و }ال مل ف ر  ل بلاَك الأَّا الت ذلل كل صل يا  السبَر جدلةه ل ا بادط  الة  شه   فباه قائ    و }ول

 . 1/9إت في  ما: }َق   َكال َّللاََّ فلحل  {  ي  ر: مأن قطر ال  ت:   شه    ع ل الرجَ    
الااو   ،5ت وبع   صبراه   الاَ  ا  الددأ     والما    الررهح   والاس    تللا ت،  جاابلي   قب ل  السبر  حذَ   ي ب 

ِل  َركل ألفعللني   و { و  للعلد  م   فنل ب ي شه اه قائداه  و  ك ُّ الدراحبة  الررهمة    ما }للا ت فل  َأ   للَك َّا َم   ر 
َأَ    ي  ر: مأن قطر ال  ت:   يعل ِل  . 10-1/9بج  و

فص  الأرالفب كا اا ي  الدبأ ف  وه اش اأصفره إتي لاجاد ما يد   الأأصفر الأ  اكا  تا اتبأ اء   ،6ت
اء؛ تيأ ا ل السبر َمس  ل ا لذ  تلا اب أل ل مااق تا اتبأ اء داصلة للى الدبأ ف   ما:  لنه  قائ   فلو  الل

ا لدبأ ف تلش ا  ال رَّ ب الاي  اتيأف اا  والشرط  والأع ب  و ك   السبرهة  كلدلن   الر ب  فلو مس  ه
اي   مع ى  في  وما  لنه     لبف   و ك   شه ا    فحسن  و ما  إلي     فحسن  يا   و من  ا    َم     ل ل ي 

  و غ ا من يا  فق  مع    وه ب اتيأف اا والشرط وما فِيا إلف دا   ما:  غ ا من ل  ك؟ 
ا اأصفر السبر الدارو  دالفاء   ما:  الذ  يأاف ي فل  دبك  . ي  ر: ،رح األ،دا ي أللفية  فيضه

 . 202-200/ 1ابن مالك: 
ح الدسالك:  ،7ت  . 186/ 1ي  ر: فِو



 
 

55 
 

 2021والثالثون /   الثالثالعدد: 

 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

ISSN = 2073-6614  pp: 44-72 

 الناقصة وأخواتها  (كان) باب
  داات :ال رفيةةة وكةةي فوفو ،ةةب   فو مةةا الدرةة بهة  ففأاةة ا  فةةي  تي صدسةةةإبةة  ،ةةرط   يالةةة 

يل   سلةةةيتواسةةةأعد  اامةةةة إتي  ،صااا ةةةافو   وشا    ،2تمأايةةةةطةواصأرةةةت د ةةةااش شهادا ةةةا   ،1ت،وشا   وفل ةةة 
  ،3توت ِةةدفر مأرةة  م رةةاووبمةةذ   ةةا  مضةةابل ا الد ةةنوا دالسةةما  وصةة ه إ  لةة  يلا ةةا يةةاكن 

إتي  ؛والدأرةةر  فف ةةا الالداِةةي ،4تا فو كةةي مةة  ايةةد ا دعةة  الشةةرهفأفنمةةوبمةةذف ا فاةةط مةة  اعةةاهض 
ا جةةائن الأاةة ي ا السبةةر للةةى ال ةةافي   وااةة ي ،5ت ةةاقص ،شا ل ت  َ رُّ رةةل ل ةة  دعضةة    وال  ،دااتداافةةاق و ،لةةيست

 . ،6تتي لدا  إالدعدا  م  لامل ا للى اتي  وال ر  مطلاها  والأايط جائن 

 

 . 408/ 1  وكد  ال اام : 12ي  ر: ،ذوب الذكب:   ،1ت
في   ،2ت وشائ    الدفر :  في  النمسشر   الدفر :    ذالر  ي  ر:  ا    ه ه شل الا   ل      ففضل من   قال  :  إ َّ 

 . 361-360/ 1  و،رح الأس ف : 1/351
ر ال فن   ول      ،3ت ف : جااش حذ  تا مضابع تكا ، الساكن جنمها  الاال  اعالى:  ول   يلَك منل الَدش 

ي   الأس ف    صاحب  قا   وب   يا س   يد ع   وت  ياكن   ولي  إ    المذ   يدأ    ر:  يفباب  
 . 1/445  وكد  ال اام : 1/366الأس ف : 

 الشرهفأفن: تإ ، وتلا،.  ،4ت
 . 1/228ي  ر: ،رح األ،دا ي:  ،5ت
ا ل    ،6ت الل ملا  }ول ،   ما:  تإتي بة  السبر  واقأرا   ل و    صاحبي  اللبس   ما:  كا   الدا   صا   من 

صل َاَ    ل    ل ال بلف ت  إ تَّ َمكلاءه{  وف  يما  في السبر ِدفر يعاد للى ،يء في اتي    ما:  
 . 1/231 كا  غ ا ك   مبغض ا   ي  ر: ،رح األ،دا ي: 
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 ،4ت(ن)إو ،3ت(الت)و ،2ت(ال )و ،1ت (ما)فصل حمل على ليس 
 في اإلكدا  واإللدا  فف ن دشره  لفرلفأ ا وليست مسأاهة. 

 )كان( كاد وأخواتها فصل ُألِحَق بـ
دالةةة للةةى  ،واصلالةةق  وحةةرت   لسةةىة ت  فةة،5تمةةن دعضةة ا واجةةب ،ف   توالفةةرق ظةةاكر  واةةرك  

للةى  ،وللق  وفصذ  وهفق  وجع   ف شأتللى مااببأ  في اتمما   و  ،وفو،ك   والرو   كادتبجائ   و
 .،6توإذا ب فت للى اي  جاش اي ادكا إلى ف  يفع ؛ ممأفيها د  فو إلى ِدفره  الشروع في 

 ، 7ت(لعل)و (لكن)و (ليت)و (أن  )و (إن  )باب 
 ،لفةةتت  إتي ،9ت المرفيةةة ،مةةاتمةةا لةة  ااأةةر  ب ةةا  ،8توكةةي مةة  اصةةأ   معا ف ةةا لمةةس مةةا قبل ةةا 

إ    نفَّ عةل   واَ وَّ  ل الدفأاحةة اةَ  فن ف َّ أةل ولل والفةرق بةفن األَ   وت يأا ا صبركةا إتي ال ةر  لفرلفأ ةا   ،10تفاج ا 

 

بلق  بة إ   وت ددعدا   السبر إت ظرفاه فو   ،1ت ما ال افيَة ل   الم اشهي فنل الليس إ  اا ا اتيَ   ول  َيس 
 . 11/ 1جاباه وم روباه  وت اقأر ل السبَر دإت. ي  ر: مأن قطر ال  ت: 

بلركلا دإت ول   ،2ت ألر  صل ا ولفل  تل يا  د ل ا اي  بلعلة َ،َروط فل  يألال َّ ا وصبركا  كرافن  وإللدال ا فلب  د ل فل  يما  اي 
ا   ا تل ففض  م   ك فح  ولتل ف ي  لم  ر تل ف ي ال نر فل ل ي اش إلدال ا ف ي  لم  ع  ولفل  يما  ذلل ك ف ي الشي

رو  ي  ر: ،رح قطر ال  ت:   ا تل شه  قلائ   ولتل للد   . 1/144تل فح  إ تَّ ففض  م   ك ولتل ف ي  لم 
في تت ،  فاف : ت لد  ل ا. و ا  لن األصفش  وما ي أرب دع كا ل  ه   واصألا ال ماها    ،3ت

م راو دفع  مضدر  اا يره: وت فبت حفن م ا . و ا  صاحب البسيط لن السفرافي ف   قا   
في   وت  حفن م ا   : كا للى الفع   ف : وت  فباه حفن م ا . وقف : اعد  لد  إ .  

ال ت  ل  ه  وكي  األصفش.  مذكب  ايد ا   وكا  م ا   وحفن  الأاء   للف ا  شه    لل  س    افية 
والسبر ممذو   ف : ل    و ماه. وقا  يفباه   ومن وافا : اعد  لد  ليس. وكي للى كذا ت  

 . 488الدشب ة بليس  شه   للف ا الأاء. ي  ر: ال  ى ال ا ي: 
ائي والدبرد  ،4ت ال كسل اشل  ه  ش ولال فراء ولفلجل فبلال د  ل     ي  ال يلة    ت اع  ال عل َيد  ل من فك   للي سل  ول إلدال ا لد  

فرها م ن  فلحل ش إ تَّ دالعافية،  ي  ر: مغ ي اللبفب:   . 35-1/34تإ    فلحل   صل
 . 1/278ي  ر: ،رح األ،دا ي للى األلفية:  ،5ت
 . 356  349   348، ي  ر: ،رح ،ذوب الذكب:  6ت
،.  ،7ت  فكد  الد لا ذالر تكأ ، الأي كي إح ت فصاا  تإ َّ
 .ف : ا رب الدبأ ف وارف  السبر  للى لمس تكا ، وفصااا ا ،8ت
ط فل  تل ااأر  ب  ن ملا المرفية فلإ   اقأر ت   ،9ت ر  بلاب د شل لص  دلاء وارف  األ  لي  ه األدوا  األ  ف : ا رب كلذ 

حَّ دصال ن للى ال  َ  صل للة الفعلية  ي  ر: ،رح قطر ال  ت: ب  ن دلط  لدل ن ول  . 149د 
اكا  داقية م  تملا، للى اصأراص ا دال دلة اتيدية فل ل َيالا : تلفأدا قلاال شه ، ولذلك فلدااا   ،10ت

ودد    دد نلة  العرو  دعض  ايأعدلأ ا  وق   إصاا ا   للى  حد ه  اإلكدا   ف ف ا  وفجاشوا  لدل ا 
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وإتي وجةةب الكسةةر  وجةةاش وج ةةا  دعةة    وت صةةادق لليةة  صبركةةا  وقعةةت صبةةر اتيةة  مع ةةي غفةةر قةةا 
  والدفأاحةةة يسةةمن ايةةد ا؛ وه ةةب فةةي صبركةةا ،2تاإللدةةا   والةةنا الةة ا إتي لةة لف   َّ فةةإ  صففةةت قةةل  ،1تإذا

 .،3ت،لاتتق ، فو ال في فو ا فيس فو  ،روط إ  فر  بة
 ، 4ت باب من أفعال القلوب

ومةةةا   ،6ت  والرجمةةةا  صدسةةةة،5تيففةةة  الياةةةفن فببعةةةة وكةةةي ي يةةةة فقسةةةاا: مةةةا  وفصااا ةةةا ،نَّ ظةةةل ت 
 ف ديع ا ا رب دا ت ما  .  ،9ت  والغالب النا ي ي ية،8توالغالب األو  اي ا  وما ياف كدا؛  ،7تياف كا

 باب النعت 
 ،11تة للةى بادةطوما وبد الدة و  دة  مشةأدل  ،10تلة صبرهةوها  جد   كا الأاد  الدشأق مطلاها 

تالفعليةةة،  وحةذ  الةةرادط م  ةةا    وجعلةة  حةةاته فكنةر الةةة،1ت  ئة  وت مفأةةأح ددةةي  شا،12تومرة با غفةةر مطةرد

 

األلفعا   فب صا  كذا الدع ى فف ا صاب  فقات من فصااا ا.    فع اكا إ لى مفعالفن  وفجراكا م رت 
 . 151،رح قطر ال  ت:    و 1/216ي  ر: لل  ال ما:  

ا قائ  ،  فدن    كدن   ، ي اش فأح1ت َت فإذا إ  شه ه رلج  إ  والسركا إذا وقعت دع  إذا الف ائية   ما: تصل
فأم ا جعل ا م  صلأ ا مر بها    قائ  ،  ومن  شه    فإذا  رلجَت  تصل والأا ير:  كسركا جعل ا جدلة  
قياا شه ،  وه اش ف   المضر   ففي  ف :  قياا شه     تفإذا  والأا ير:  الف ائية  إذا    وكا مبأ ف صبره 

 . 1/350يما  السبر ممذوفها والأا ير: تصرجت فإذا قياَا شه   ماجاد،  ي  ر: ،رح ابن لاف :  
ا لاائ  ،   ،2ت ال ل  ااا : تإ   شه ه ا ال دفأاحة في صبر إ   الدمساب  دو  يائر فصااا ا شائ   َم ل ص  ال ل ا  

 . 41/ 1ولا قلت: تللف ت شه ا لاائ ، فو  ما ذلك ل  ي ن. ي  ر: اللد : 
 . 513-512/ 2، ي  ر: ،رح ،ذوب الذكب:  3ت
ح الدسالك: 4ت  . 2/28، يدفت بذلك أل  معا ف ا قائدة دالالب. ي  ر: فِو
بلت،. 5ت ،  ددع ى اللل    وتدل ،  وتفلل فلى،  وتاعلَّ    ، وكي: تولجل ل
،. 6ت ،  وتشللل ل،  وتكلب  ا،  وتلل َّ ،  وتحل ل عل ل  ، وكي: تجل
 دالاج فن.، ف : ما يرد 7ت
ح الدسالك:   ا، الغالب الا  8ت  . 2/38لليافن  وكا اي ا : تبفت،  وتلل ،  ي  ر: فِو
ح الدسالك:   ا، الغالب الا  9ت  . 39-2/38للرجما  ي ية: تظن،  وتحسب،  وتصا ،  ي  ر: فِو
 . 2/321، ف : ممأدلة للر ق والكذو  وليست للطلب فو اإل شاء  ي  ر: ،رح األ،دا ي: 10ت
ما ب  ، و،11ت فو  د ؛  ملفاظ  إما  دالداصا    يربط ا  اكا  مشأدلة للى ِدفر  ف   ال دلة  رط 

ح الدسالك:    . 3/277ي  ر: فِو
ت يطرد  الدا ت يطرد وقال  حاته  وإ  الا  فكنر من وقال   عأها    -وإ  الا  النفرها-، وقاع الدر ب  عأها 12ت

 . 2/232ي  ر: ،رح األ،دا ي: 
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  ،3ت  وإتي في اي أةفن مةن السدسةة،2تة من العشر عفكنر م   في الرلة  فإ  بف  الضدفر هابق في فبب
  ت للةى الة واا والنبةا   وبةاقي مأعة د الااحة  وفكنةرلةل د  حَ  وإتي ف  للأ ةاقض إتي إ    ؛،4تواطلب الدساوا  

ا فو و  فإ  افأاةر الف ةا وجةب اابال ةا؛ وإتي جةاش فةي غفةر الد الة   واألل  لةى دالأاة ا الأةاد  وت يعمةس وجابةه
 .،5تجااشها

 فصل أعرف المعارف 
؛ فةإ  لةاد للةى مة صر امأ ة  إتي فةي ،7ت  العل  الالغائب صة  كو    دع  ال  لة  ،6تالضدفر 

قلاَلاا ملا ك يل إ تَّ } ما:  يلاَا لا ال ُّ  يلا  لَدا ول عي.  ،8ت{حل  وب اؤه للشب  الِا
ا  ا مطلاةه فن مسةةداه اعف ةةه  ؛وال  سةةي ف  ية   بذااةة  للةى ذ  الداريةةة اةةاب   ية  العلةة  وكةا مةةا لةَ

 .،1توه صر ل   وجابها  وللى الماِر فصرت  وم   الك ية واللاب
 

ه ق الدر ب  وكا ماف  دأ  ت يما  في فول  مي  شائ   الة مناب  و مسفر   فإ   ت َي عت د   إ،  1ت
 . 2/323ت داهراد وت دغفره  ي  ر: ،رح األ،دا ي: 

وال رب  2ت والرف    وال د    والأن ية   واإلفراد   والأأ فث   والأذالفر   والأ كفر   الأعرها   وكي:   ،
 وال ر. 

الا   3ت إذا  وصيغ ي  فعف   ،  الديدي   غفر  الالدر ب  والد  ث؛  الدذالر  في   يسأا   مدا  ال عت 
افضف    ففع   الا   فو  الأأ فث   -م ردا-و فعا     في  الد عا   يطابق  ل   ل كر    فو مضافا    

معاملة  يعا ؛ لام   ما ت  ل د   الا  صفة  وإذا  والأذالفر.  اإلفراد   يلنا  ب   وال د :  والأن ية  
{ .الد  نة الدفرد   ف ا ش َ ودل َ ودل ه{   و }فليَّامها ملع   و ال د ؛  ما: }فليَّامها ملع 

حات مرفالة في الأأ فث والأذالفر؛    وهع ي في رد من ل مة الأن ية  وال د   للى اللغة الفرمى   
يااء فكا  الد عا  الذلك  فا ت؛ وكذا كا ال عت السببي  وت يطابق م عاا  إت في اي أفن من  

ح الدسالك: صدسة؛ كدا:   . 274-273/ 3حرالا  اإللراو  والأعرها والأ كفر  ي  ر: فِو
  ب  دو   فو مساوهها ل   وكا بف  ال د اب  واألمر ا، ف : ت يما  ال عت معرفة والد عا  مذالر 4ت

 . 146-3/145  وال د : 558في  يعة  ي  ر: ،رح ،ذوب الذكب: 
ح الدسالك: 5ت  . 285-283/ 3، ي  ر: فِو
 . 176-175د  للى مأكل  فو مساهب فو غائب معلاا  ي  ر: ،رح ،ذوب الذكب:   ، وكا ما6ت
، ذكب البررها  إلى ف  اتي  العل  فلر  من اتي  الدب    أل  األص  في  ف  يِا  للى 7ت

الدب    اتي   إ   قل ا  إ دا  قالاا:  دأ   فاحأ اا  الكاففا   فما  َفمَّأ      من  غفره  للى  يا   ت  ،يء 
ي  العل   وذلك أل  اتي  الدب   يعر  دشفئفن: دالعفن وبالالب  وفما اتي  العل   فلر  من ات

ف  يعر  إت دالالب وح ه  وما يعر  دشفئفن ي بغي ف  يما  فلر  مدا يعر  دشيء واح . 
 . 2/581: 101ي  ر: اإل را : الدسألة  

 . 24، ال ايية:  8ت
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  ،4ت  وللد  نةة لشةر ،3تت والدرااةب ي يةة فو  ،2تفصةل  ر تذا، وكة  تال ةاء،الي ي الَدب   فللدةذ 
 .،5تء الداِ   وادأ   ال ا في مااِ والكا  إ  لماأ  فمرفية ت أفا ا الوالرب ا ولل د  مطلاها و 

 ،ا تو ،مةاتو ،مةنتوالدشةأرالة   وفةي البالغةا    ،6توفةرع الة   ، الأةيتو  ،الذ تي ي الداصا    
وف  مةةة    ،8تإتي مةةة  اإللغةةةاء ،مةةةنتفو  ،مةةةاتدعةةة   ،ذاتو ،ذوت  و،7تفةةةي وصةةةا صةةةرهح لغفةةةر افضةةةف 

ل ةة   اإل،ةةاب وهأعةةفن فعةة  فةةي الد ةةروب  فةةإ  فصبةةر  دايةة    ،9توحةةذ  صةة ب الرةةلة مب يةةة  اتِةةافة
 .،11تاي في مما    في    وهأ،10تا صره مطاداها إ  الا  قاب ه مرفالها للى السبرهة غفر م شا لل في

ا ،12تدا  وكةة  كةي ا  فو الةة ا صةة  ية  الدعةةر  دةةاأل    وا اسةة  فقسةامها  وهةةأاي الع ةة  صةةرهمه
 هةة ش بنل   َ بل رل ف  تمةةل   يةة  الدضةةا  لااحةة  م  ةةا وهمةةا  فةةي بابأةة  إتي الدضةةا  إلةةى الضةةدفر بةة ل،13توال ايةةة

 .،1توال كر  فص  وف كركا ،يء ،14تبك،اح  صل 
 

ح الدسالك: 1ت  . 135-133/ 1هح:    و،رح الأرر 134-133/ 1، ي  ر: فِو
 . 215-214/ 1، قالاا جديعا: إ  العرو شاد  كا قب  ذا للأ بي . ي  ر ايفاب لفريح: 2ت
الدما  الارهب بة ك ا   وإلى الدأايط بة ك اك   وإلى البعف  بة ك الك  3ت ، الدرااب ي ث  فيشاب إلى 

األلفية للشاهبي:   وفصااا   وكي ل   جد اب العلداء ي ث  ول   دعض   مرابأا . ي  ر: ،رح
ياء  1/205  وحا،ية الربا  للى األ،دا ي:  147/ 1،رح الأررهح:    و 1/412 السالك    ِو

ح الدسالك:   .  143/ 1إلى فِو
 . 1/315، وكي: تذ   ذا   اي  اا  ذه  ا   ذه  كا  ذا   اا ،. ي  ر: ،رح الشافية الكافية:  4ت
ا حقيقية  فو    ،5ت حمدها جيء دع  ال  واح  من األمنلة الأي ذالر  دما   إذا الا  الدشاب إلي  دعف ه

يابت المرفية  مسباق ب ا في لغة الم اشهفن  وم رد م   في لغة ب ي ادي   ي   للى حا   
 . 1/316،رح الشافية الكافية:  الدساهب .

 ف : ان فأ دا وجدع دا. ،6ت
 . 1/298ي  ر: ،رح الشافية الكافية:   ،7ت
 . 1/282:  الدر ب  فس ي  ر:  ،8ت
 . 1/285:  الدر ب  فس ي  ر:  ،9ت
 .347/ 1ي  ر: ال  ى ال ا ي:  ،10ت
يح الدااص :  1/252، ي  ر: ،رح الكافية: 11ت  . 1/416  واِا
الدعر   12ت قبل ا  داألدا  ،  وال دن   الدعرفة   كي  وح كا  تال ا،  يفباه   ل    ل    :  وكي  شائ     وص   كدن  

السلف  كدن  قط  لاملت معاملة كدن  الاص  لكنر  اتيأعدا   وكي فح  جنف  األدا  الدعرفة. ي  ر: 
 . 1/460  وااِيح الدااص : 1/319،رح الكافية الشافية:

يح الدااص : 13ت  . 469-1/463، ي  ر: اِا
 . 37/ 1، ي  ر: األصا  في ال ما: 14ت
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 التوكيد باب 
  فو إشالةةةة الشةةةك لةةةن المةةة يث فو الدمةةة ث ل ةةة   لفةةةظ يةةةراد دةةة  ادمةةةفن الدع ةةةى فةةةي الةةة فس 

واعرهةةةا مةةةا لةةة  يضةةةا ب فأ ةةةا؛ فو   ،2توالةةة  وفصااا ةةةا  وفلفاظةةة : الةةة فس والعةةةفن  وه دعةةةا  للةةةى ففعةةة 
ا؛ فو إ  .،3تلفقدالأع   واذا اجةأدعن فلة  والضةدفر الدرفةاع دعة  ،4ت  مة د  صة  وك  ال كةر  ا الة  مطلاةه

 .،7تتهللا فكبر هللا فكبر، وليس م   ،6توفكنره في ال د  ،5تاار  د  الد فر  م ال  وت يعاد إتي م  ما

 باب العطف 
وكةا  ؛،9تالأاد  ال ام  الذ  جيء د  إليضةاح مأبالة  فو اسريرة   ،8تبيا  و سق  فاألو  

 إتي في   كالب  
 (11)(... ر  ش  بِ  ي ِ رِ ك  البَ  (10)]كِ ارِ التَ [ نُ ا اب  نَ )أَ 

 

ت1ت ال كرا   فل   ف :  الداأضب:  ،  ي  ر:  الل ا.  األ،ياء  في  مب    واللدمة: 3/168،يء،؛ أل      
1/119 . 

 ف : الل    والل ا  وال   واللأا. ،2ت
 . 1/394  واللباو: 84ي  ر: اللد :  ،3ت
إذا الا ت ت   ،4ت إيباا ا  إلى  فل  ي أد   يابأة الالدعاب    ل ا لفن  ال كر ؛ أل   ليس  ل  ي ن ااالف  

أل   انبت   ااالف كا   جاش  معاب   الدضدرا   الا ت  ولدا  ل  ا   الأاالف   فياط  فل ذا  دالأاالف   
ال ما:   لل   ي  ر:  ااالف ه.  ي اش  ف   م  اته  الدضدر  يما   ف   إتي  يابأة      387فعيا  ا 

 . 369/ 2وات را : 
. ي  ر: األصا :   ،5ت  . 2/20الدراد: ف  المر  يمرب م  ما يأر  د  إذا الا  لام ه
 . 2/20: الدر ب  فس ف : اكراب العام  م  معدال   ما قالك: قاا لدرو قاا لدرو. ي  ر:  ،6ت
النا ي ل    ،7ت ف : ليس من اأكف  ال دلة قا  الد ذ  تهللا فكبر هللا فكبر،  ص فها تبن ج ي  أل  

  ،رح   و 20-19/ 2األصا :  ي   د  لأأكف  األو  ب  يا ش جيء د  لأأكف  السبر األو . ي  ر:  
 . 20-2/19  واألصا :  492قطر ال  ت:  

 ف : لطا البيا .  ،8ت
 . 3/1190ي  ر: ،رح الكافية الشافية:   ،9ت
 ياط في الدسطاط.  ،10ت
 عليه الطير ترُقُبُه عكوفا   أنا ابن التارِك الَبكِريِ  بشر  كذا ص ب بفت ،عر : ،11ت
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  ويةة   وإ دةةا  وحأةى  الةةااوتفحرفة   ،1ت ، وقةس مةةا ف،ةب    والنةةا يبةة  اكةا العل فصل  ت  بل رل ِةةل      ة  ك  وت 
 ،بةة ت  ويالن ةةا الأسففةةر ومةة  ت اسةةأعد  إتي دةةالااو فو دشةةرط الأ ةةرد  ،وكةة   ولكةةن  وت  وبةة   وفا  وفو
  وف   ولةيس  وإتي   فمةاتو ءوشادوا ال ة ا  فن تلةل ول مةن، وبعة  األل تي ومة  ال فةي وال  ةي الةة   فو إي او  فمر
صةلح وبد فةإ  صفةض  للةى مأرة  إ    ال طة  لَ  ليست م  ا  وهأر  إ     ،مأىتو  ؛،واليا   وك    ولات

مطلاها  وحةذ  الفةاء والةااو مة  مةا لطفةت جةائن  وا فةرد النةا ي دعطةا   ،تتدغفر مسأص فلف   وقب   
ولطا الفع  للى     ولمس ال  أل  يما  صلةو  دعطا ما يرلح للى ما تما داي معدال  الاأل

 .،2تمنل  جائن؛ وللى مشاد  ل 

 باب البدل 
ن األو  فو اأكفةة ه؛ وللةةى ف  ي ةةا  السةةام  دد دةةاع ايةةدفن فو فعلةةفن للةةى ج ةةة ابةةفي لةة ا إ 

دةةاألو  م  دةةا مع ةةى الاطةةا  وكةةا فببعةةة وقفةة  يةةأة  بةة   ،ةةيء مةةن ،ةةيء  وبعةةض مةةن الةة   ولمسةة  
  وال كةر  مةن ،5ت  وك  ا ر  في الفع   وهشأرط في ال كر  من منل ا الارة ،4ت  وا،أدا   وغلط،3تقلف 

  وت بة ي فةي ات،ةأدا  مةن ف ة  مع ةاه ل ة  المةذ  ،6تااماد في اللفظ  والا  ا ماصةافة صة  الدعرفة  
دفر فو صَ   .،2ت  وجاش اب ا  ال دلة من الدفرد،1تلف  وفي البعض األصفروحسن الك ا ل   اا يره  ِو

 

لطا بيا ؛ أل   ت يرح والشاك  ك ا ف  تدشر، ت يرح ف  يما  ب ته من تالبمر ، ب  كا  
  و،رح الكافية الشافية:  1/135ف  يم  ممل  ف  ياا : ف ا ابن الأابك دشر. ي  ر: األصا :  

3/1196 . 
 ف : لطا ال سق. ،1ت
 . 704-2/689  وما دع كا  واللدمة:  3/1198ي  ر: ،رح الكافية:  ،2ت
يح الدااص :  ،3ت  . 2/1039ف : ب   ال  من دعض. ي  ر: اِا
 . 2/715  واللدمة:  87  واللد : 46/ 2: األصا : ي  ر ،4ت
 ف : اب ا   كر  من  كر .  ،5ت
 .  286/ 1الدا ذالر ابن لرفاب في ،رح الَ د :  -كذا مذكب البغ ادييفن والكاففيفن  ،6ت

 ودلفَل  : ف ي ال يكر  ت َافف  في الب   إتي ف   اكا  ماصافة. 
  وبفَّن  1/340والريِيي في ،رح  للى الكافية:     138وبرفي   فصذ ابن الماجب في الكافية:  

؛ الدا ذكب إلي  ابن فبي الريبي  في   ف ي ذلك ليس للى اإله ق  ب  كا في ب   الك ي من الك ي
 . 5/218السُّ فليي في ال د : بف    و 1/564الدلسيص: 

 وا،أرط البغ ادييا  في ب   ال يكر  من غفركا: ف  اكا  من لفظ األوي .
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 باب المفعول به
والعامةة  فيةة  ايةة  فو فعةة  اكةةا  ممةة ه للفعةة  صاصةةة  الةة  فضةةلة ا أرةةبت لةةن ادةةاا الكةة ا 

ا  وكةةا قسةةدا : ظةةاكر الةةة غ  ل ةة  مطلاةةه  ومضةةدر الةةة  تفكرمةةت الفأةةى، وه ةةب حذفةة  إ  اا مةة  ايةة  و،ةةَ
  وت ي اش ات فرا  م  اتمما  إتي في مسألأفن ااج ا   ،3توفرول دا   تفكرم ي وفكرم  وإيا  وإياه،

 .،4توالدسأاب ف    فس ايا  وت ا،ما 

 لق باب المفعول المط
ا وليسةةا  وكةةا الدرةة ب  ن  وكةةا فصةة  وه ةةاو ل ةة  مةةا لليةة  ددأةةاافافالد الةة  فو الدبةةفن مطلاةةه

 الدا   وا  يفرها يفرها،.شبها ت لاها م  ال لف  جائن  وه ب في  وحذ  لامل  مط،5تد 

 باب المفعول له
؛ وت يدأ   جةره مة  اتيةأيفاء  فةإ  ،6توكا الدر ب الدذالاب للة لم ث ،ابال  وقأها وفال ه  

 .،7تفِيا فو ا رد اصألا
 

ذلك ال دالفساد وبدي  ابن لرفاب  ووصف   لَابود    لي   ذلك؛  َيشأرط ،يء  من  ف ي  ت  ميح:  والري
داع د .  السي

:  وَيد  ب   ال يكر  من الدعرفة  وليست من لفظ األوي   وت 2/620قا  فبا حييا  في اتباشا  
 ماصاف ؛ وكذا مذكب البررهيفن .

ة ألبي لليي الفابييي      245   1/244  والداريو  68/ 3ري     و،رح الدف6/372وَه  ر: الم ي
يح الدااص    . 5/218  وال د  256  255/ 3واِا

يح الدااص :  ،1ت  . 2/1037ي  ر: اِا
ح الدسالك:  ،2ت  . 372/ 3ي  ر: فِو
 . 17ي  ر: اآلجرومية:  ،3ت
 . 3/9ي  ر: جام  ال بوك العربية:  ،4ت
يح الدااص :  ،5ت ح الدسالك: 2/646ي  ر: اِا  . 2/181  وفِو
 . 1/361ي  ر: الدلمة في ،رح اللدمة:  ،6ت
الاقت   ،7ت في  الأعلف   وااماده م  لامل   تالدر بهة  وادا ة  للشروط وكي:  الدسأافي  ل   للدفعا  

مملى   يما   وف   واتِافة   وال ا  األلا  من  ا  م رده يما   ف   وكي:  فحاا   ي ية  والفال ، 
الأعلف   لكن األكنر فيدا ا رد  داأللا وال ا  وف  يما  مضافها  والل ا ي اش ف  َا ر   دمر  

 . 187-2/186واتِافة ال رب. ي  ر: ،رح ابن لاف :   لن األلا وال ا
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 فيه باب المفعول
ا فو ممةةا ؛ والداةةادير  ومةةا صةةي  مةةن الفعةة  ،فةةيتمةةا ِةةدن   والةة    ،1تمةةن ايةة  شمةةا  مطلاةةه

 ،كيةاتو  ،3ت،قةطتو ،لةا تو ،اآل تللدمةا  و  ،حفةثتو  ،إذاتو  ،إذتو   ،2توالدما  الدب    يابل    وقت
 .،4تل   يفباه 

 باب المفعول معه 
ية  يةرجح  رةب  وحروفة   في  مع اهالدراحبة؛ لد  في  فع  فو اي    ،واوتوكا الااق  دع    

 .،5تولمس  ق  يدأ  

 باب الحال 
ا لمةةةا  صةةةاحب  ،فةةةيتوصةةةا ِةةةدن   ا  واةةةأاي مسألفةةةة وتشمةةةة ومَ  مبف ةةةه ة ومااب ةةةة يةةةل هي  ال مطلاةةةه

لةبس  فو لااحة  مةن الأةراد  الي  نل مة  وما ب  ومممية ومأع د  لدنلة ؛ مة  بد األو  للنةا ي فو الأرافةب إ  فل 
دشرط ف  ا   للى مع ى تشا فو ،ب    قبل ا والأ اص  وم ال  لعامل ا فو لراحب ا فو لدضدا  جدلة

ا فةةي العامةة   ا  وهد ةة  ااةة يد ا مطلاةةه ا مسأرةةه فةةي ااةة ير العلةة  دعةة  جدلةةة جنآكةةا معرفأةةا  جامةة ا  جدةةاده
غفر كذا و،ب    وال دلة م  الااو الذلك فو ت ص    وجاش للى صاحب ا إتي لدا   و،ةره  الأع يةة 

 .،7ت  وحذ  لامل ا ل لف  جائن،6ت، م و اكل رل ا الع   ل لل يل ب  دس ف ا وتفل 

 

 . 676-2/674ي  ر: ،رح الكافية الشافية:   ،1ت
ا  وفما اي  الدما  ف  ياب   3اي  النما  ياب  ال رب للى ال رفية ت  ،2ت ، مب دا الا  فو مسأره

فح كدا   إتي  الا   الست ال رب م    الدر ب  والدب   الال  ا   والنا ي ما صي  من  الدب   
الدفر :   ي  ر:  وصلا.  وفماا  و،دا   وهدفن  وامت  فاق  للى  81 ما  لاف   ابن  و،رح    

   . 2/195األلفية: 
 .446-1/444ي  ر: اللدمة:   ،3ت
 . 3/267ي  ر: الكأاو:  ،4ت
 . 373-1/367  واللدمة:  1/279  واللباو: 83ي  ر: الدفر :  ،5ت
 . 376-371ي  ر: لل  ال ما:  ،6ت
ذالره من   ،7ت لأا ا  فو  ا م  يها،   للراح : تبا، ه إذا حضر مع اه  الاالك  الما  جااشها  يمذ  لام  

اللدمة: ي  ر:  ؟  ئ تل جل اليا  قا :  لدن  تباكبها،؛  الاالك:  غفره   فو  يح  400/ 1ايأف اا  واِا   
 . 724/ 2الدااص : 
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 باب التمييز 
  ب اا اي  فو اجدا   سبة  فاألو  في الدساحة والع د مطلاها، مبفن إلمنتاي   كر  ددع ى   

  وكةة  يدأ ةة  ،1تولامةة  كةةذا الفعةة  فو مةةا جةةرا م ةةراه  وانبةةت الأةةاء مةةن ي يةةة إلةةى العشةةر  فةةي الدةةذالر
 ،4ت،سل ف  الةةة ل  تل بةةة  و،ةةةره  الأ كفةةةر  وته    ،3تصةةة   دإجدةةةاعإتي فةةةي الفةةةى  ،2تاا يدةةة  لليةةة  ولةةةا مأرةةةرفها

 .،5تم و 

 باب االستثناء
ا فةةا  الةةا  اامةةه   ،6ت  وت يمةةا  ،ولةةيس  وحا،ةةى  ولةة ا  وصةة   ويةةات   وغفةةر  إتي ت وفدوااةة : 

فالدسأاب اتاباع وال في الدا ب الالدلفاظ د   ووجب  رب الد اطة    ماجبها وجب ال رب مطلاها؛ وإتي 
ال افيةةة لل ةة س جةةاش فوجةة  فيةة   مةةا قبل ةةا معدةةاته لةة    فةةا  الةةا ،7تيدةةي اتبةة ا  مةةا لةة  يأاةة اوفجةةاش الأد

 

يح الدااص :   وا3/32ي  ر: الداأضب:  ،1ت  . 726/ 2ِا
اذا الا  العام  في  فع ه جاش اا يد ؛ لأرر  الفع   ولكن كذا مسالا لرف  يفباه  وال د اب    ،2ت

إذ قالاا: ف  الأدففن ت ي اش اا يد  للى لامل  مطلاها؛ أل   الال عت في اإليضاح  وال عت ت 
الأدفف في  فالغالب  ا  وفيضه ف،ب  .  ما  فكذلك  لامل   للى  ف   يأا ا  مأرر   دفع   الد راو  ن 

الداأضب:  ي  ر:  الأأصفر.  وجاو  من  يسأما   الا   لدا  يغفر  ف   األص    في  فال ه  يما  
يح الدااص : 3/36  . 618-616/ 1  و،رح الأررهح: 735/ 2  واِا

بنه ش  اصرها، ت   ،3ت تكفى  قال  :  ففي  داجداع   الأدففن  يسبا   فع  مأرر  وت  تكفى،  ف   ددع ى 
 اصرها، للى تكفى، وإ  الا  فع ه مأررفها؛ أل   ددع ى فع  غفر مأرر   وكا  ي اش اا ي  ت

الدااص :   يح  اِا ي  ر:   . بج ه ف رره  ما  بنه ش  اصرها،:  تكفى  قال    فدع ى  الأع ب   فع  
2/737 . 

 كذا جنء من بفت ،عر  وادام : ،4ت
َت وُجَهَنا ُتَك َلم ا َأن  َرَأي  َت  َرَأي  رو  َصَدد  َس يا َقي ُس َعن  َعم  َت الَنف   َوِطب 

 . 1/182ي  ر: ،رح ابن لاف : 
ا، فنه   األلا وال ا أل  الأدففن ت يما  إتي  كر  وكا مذكب البررهفن    ،5ت سه ب تل  لف  األص : توه 

وذكب الكاففا  إلى جااش الا   معرفة  فاأللا وال ا ل  ك  غفر شائ  . ي  ر: ،رح ابن لاف :  
1/182 . 

 . 66  واللد : 4/391ي  ر: الداأضب:  ،6ت
 . 67-66  واللد : 396-4/394ي  ر: الداأضب:  ،7ت
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 فةة   ص   رل      و رةةب النا يةةة للةةى المةةا  و،ةةَ ،1تصةة   ،غفرةتالةة ،يةةات توكةة    والدد ةةاع للةةى حسةةب 
  ومةةةا دعةةة  اتصفةةةرهن واجةةةب ال رةةةب الةةةةتص ، ،2ت  واألولةةةى فاةةةط ااةةة  صةةةلة ل  ةةة  وهمةةةذ  مةةةا دعةةة كا إ  فَ 

؟ وال رةب دطرهةق ،4ت  وكة  ل ةا فالة  فو ت،3ت،حا،ةىت  وفعلية النا ية ف، ر الةمرفية ،ماتم     ،ل اتو
 .،5ت،ماتالمد  وت ارمب 

 ،6ت(ال)باب 
فف ا ل ا اتصأرا   و،رط ما دصلت للي  الأ كفر واتارا  وهب ى مع ةا للةى   واألص  

فةإ  اكةرب   ،8ت  وكةي مة  ال دةن  الةالد رد ،7تإتي اتيداء السدسة وللف دا في مسلدا  ؛ما ي رب د 
فئا ، ،9تولةى جةاش فةي النا يةة الب ةاء وال رةب والرفة ا  األلدةم  إ  يءل فو ،ةل ارة  ا  وه ةب إ   توت ،ةل

السبةةر النةةر حذفةة  ووجةةب ل ةة    ل لةة  فةةا  لَ   ،10ت  الةةا  غفةةر مفةةرد فاج ةةا ب ةةا صبةةر فو حةةا  فو  عةةت  فةةإ
 .،11تدعض  

 باب النداء
يةا، لة  وللبعفة  فاي ةا  يب يةا  حرو  فال دن  فاةط للارهةب  وقفة  ت  ،12توفصااا ا  ،ياتوحروف :   
  الدةا فةي ،1ت  وه ةاش مةا للارهةب للبعفة   والعمةس مدأ ة    وكة  يةلب الأعرهةا فو ت صة  للى الض

 

 . 477-1/473  واللدمة: 242-1/239ي  ر: ات را :  ،1ت
 . 239-209/ 2ي  ر: ،رح ابن لاف :  ،2ت
ف ي تص   وحا،ا، يما ا  حرففن وهما ا  فعلفن  واأل، ر في تحا،ا، ف  ا حر   فما تل ا،    ،3ت

 . 69  واللد : 4/391فع  وما دع كا واجب ال رب. ي  ر: الداأضب: 
 . 1/226ي  ر: ات را :  ،4ت
 . 1/469ي  ر: اللدمة:   ،5ت
 الداراد ب ا ال افية لل  س. ،6ت
ح الدسالك:  ،7ت  . 2/5  و،رح ابن لاف : 3/ 2ي  ر: فِو
 .21/ 2ي  ر: ،رح ابن لاف :  ،8ت
 . 2/11  و،رح ابن لاف : 168ي  ر: ،رح قطر ال  ت:   ،9ت
ح الدسالك: 29ي  ر: ال  ى ال ا ي:  ،10ت  . 21-20/ 2  وفِو
والطائففن والنر حذف  ل     ،11ت الأديدففن  ل    لل  س وجب حذف   ال افية  تت،  للى صبر  إذا د  

 . 25/ 2  و،رح ابن لاف : 1/499الم اشهفن. ي  ر: اللدمة:  
 . 597/ 2  واللدمة: 54  والدلمة: 107ي  ر: اللد :  فحر  ال  اء كي: يا  فيا  ريا  ف   ف. ،12ت
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المذ  م  الد  وو والدضدر والدسأغاث  فةا  الةا  النةا ي لدةأكل  فو غائةب لة  ي ةن  ة اؤه؛ وإتي ففية  
، وت ي اش جدع ا مة  تا ، مةن غفةر ماصة  إتي مة  تهللا  ،2ت س والدشاب ل  يا ص    ومن اي  ال 

كنةر تالل ة ، دةالأعاهض  وقفة  الدةي  دقيةة   واأل،4ت، ه  َّ ي  ،  ألا  ايت  وقيس الداصا  و،3تومممي ال د 
ا لل ةةااو فةةي  فةةس السةةام  وفةةي اادعةة  الد ةةرد مةةن تا ،   ،5تجدلةةة وتيةةا الل ةة ، ،ةةاذ  واسةةأعد  ادمف ةةه

ا ِةةد ا ة   وفةةي الدضةا  لة،6توجةاو ال رةب؛ وإتي فاج ةةا  إ  الةا  مضةدامها تاليةةاء، إ  الةا  صةميمه
 .،7تي  قلب ا فلفها وادااء الفأمة وففرم ا الكسر وحذف ا  وادااء الكسر  وايباا ا ياك ة وممرالة  

مشةةةةاة  وفكنةةةةر فحاالةةةة  جةةةةره دةةةةال ا واتيةةةةأغاية  ةةةة اء مةةةةن يسلةةةةص مةةةةن ،ةةةة   فو يعةةةةفن للةةةةى 
 .،8تالدفأاحة؛ الدا إذا لطفت للي  ممربها ل ا وبأعلا ا دمر  ال  اء وقف  ددمذو 

إ  لة  اكةن فية   ،9توال  دة غالبها في الدعرفة وفداا ا: توا، فو تيا، إ  فمن وم أ اه صلة دةألا
 .،10تم  تكا،

جةاش دشةره  وامأ ة   ،كةات   ووالأرصي  حذ  دعض الكلدة للى وج  مسرةا   فةا  صةأ 
وت اِةافة وف  ت يمةا  ذا إية اد  ،11تما ص ف ا  إتي إذا شه  للى ي يةة  وتكة ، وتلةا، ممةرك الايةط

 

 .600-2/599ي  ر: اللدمة:   ،1ت
 .228-2/625ي  ر: اللدمة:   ،2ت
 . 2/608  واللدمة: 112ي  ر: اللد :  ،3ت
 . 1068-1067/ 2وكا من داو الشبي  دالدضا  أل  ت، ي ، ادففن. ي  ر: ااِيح الدااص :  ،4ت
 . 2/628  واللدمة: 113ي  ر: اللد :  ،5ت
 .608-2/605ي  ر: اللدمة:   ،6ت
 .617-2/612ي  ر: اللدمة:   ،7ت
 . 622-619/ 2  واللدمة:  1337-3/1334ي  ر: ،رح الكافية الشافية:   ،8ت
الكأاو:   ،9ت ي  ر:  كاءه.  الاقا  ل    األلا  وفلمق  فلفها   آصره  يلمق  الد  وو  اتي   ف   ددع ى 

 . 4/268  والداأضب: 2/220
 . 120  واللد : 2/220الكأاو: ي  ر:  ،10ت
 . 117-114  واللد : 350ي  ر: لل  ال ما:  ،11ت
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ا وت م  وبها اعف ةت واحة    سل لةب  ؛ فةا  فَ ،2ت  وفية  لغأةا ،1توت مسأغايها وفي ال دلة صة   وشه  ت مسأره
،  .،4تِروب  ،3توتهرها بن ما  

 باب المجرورات 
  والةةااو  والة ا  والكةا   والبةةاء  وَّ وبَ   وفةي  وللةى  ولةةن  وإلةى  مةنة تقسةدا : مةا جةر بةة 

إتي  -عة  ومةذ وم ةذ لومأةى و  ،5تفببعةةوحةرو   - وت ب  من َماسل ش د  وللي  -   والأاء في الالسل والباء
وفةةي تفةةي، صةة     ،وإلةةى  مةةنة تمةةا ياةة ب بةة :  والنةةا ي،وحأةةى والةةي وحا،ةةى وصةة  ولةة ا - قبةة  فعةة 

 .،7ت  وال اب الدضا ،6تواللف ية ت يأعر  ب ا وت يأسرص

 الجملةباب 
فعلية وايدية  فالنا ية ما ص ب  داي  مطلاها  واألولى دفع  الذلك  وت الأ اد دةالمر  وقة   

  فالنا يةةة مةةا الةةا  صبركةةا جدلةةة  واألولةةى مةةا الا ةةت ت   وا اسةة  إلةةى: الرةةغرت والكبةةر ،8تامدةة  تصةةأ  
 .،1تصبرها وق  امأدل ا

 

ف  الأرصي  ت يما  في مضا  إلي  وت في وصا وت يرص  الدسأغاث د  إذا الا  م روبها؛ أل      ،1ت
 . 1/359  واألصا  في ال ما: 2/240دد نلة الدضا  إلي   وت الد  وو. ي  ر: الكأاو: 

ي  لغأا : إح اكدا: ف  ي ا  الدمذو  م    والنا ية: ف  ت ي ات. ي  ر: ،رح ابن  ف : في الأرص  ،2ت
 . 3/293لاف : 

 كذا جنء من ل ن بفت ،عر  وادام : ،3ت
 َطِريُف بُن ماٍل َليَلة الجوِع والَخَصر   َلِنع َم الَفَتى َتع ُشو إلى َضوِء نارِِه 

الكأاو:   الكافية  2/254ي  ر:  و،رح  واللدمة:  3/1370الشافية:     ابن  2/647   و،رح    
 . 3/295لاف : 

إ  حذ  آصر الكلدة في غفر ال  اء يما  للضروب   دشرط الا  ا صالمة لل  اء  الدا في قال :   ،4ت
الشافية:   الكافية  ،رح  ي  ر:  مالك.  بن  هرها  ف :  ما ،   بن  واللدمة:  3/1370تهرها    

 .  294/ 2  و،رح ابن لاف : 2/647
 .  186ف : حرو  جااو الاس   ي  ر: اللد :   ،5ت
ح  ،6ت  . 1703/ 3الدسالك: ي  ر: فِو
ح الدسالك:  ف : الد روب داإل ،7ت  . 3/70ِافة. ي  ر: فِو
قائ       ،8ت ه    ال دلة كي: تايدية  وفعلية  وظرفية،  فاتيدية كي الأي ص بكا اي   ما: شل فقساا 

ه    وال رفية كي الدر ب  د ر  فو م روب  ما:   والفعلية كي الأي ص بكا فع    ما: قاال شل
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 فصل الجمل التي ال محل لها
ا والااقعةةة   ةة والدفسةةر  لغفةر ِةدفر الشةأ  مطلاةه ا والرةلة والدعأِر اتبأ ائيةة حقياةة فو حمدةه

جاادها لشرط غفر جاشا؛ فو ل  ول  ااأر  دالفةاء وإذا  والأادعةة لغفةر ذ  ممة   والأةي ل ةا ممة  مةا حة  
ا الااقعةة صبةرها وحةاته ومفعةاته للاةا  فو الدضةا  الف ةا اية  شمة ا  فو ممةا   والااقعةة ممل ا الدفرد غالبةه

 .،2تجاادها لشرط جاشا للى ،رط فف ا والأادعة لدفرد ولذ  مم 
الا ةةةت صةةةفة وبعةةة  الدمأدةةة   فرةةة  ال دلةةةة إذا وقعةةةت دعةةة  معرفةةةة ممضةةةة الا ةةةت حةةةاته وإتي 

 .،3تممأدلة وذلك م  وجاد الد أفي وا أفاء الدا  
والرةة   والسةة ا للةةى ففضةة   وكةةذا آصةةر مةةا فبد ةةا اعلياةة  مةة  ايةةأناا  الفكةةر وفأةةاب المدةة  

 األمة ممد  وللى آل  وصمب  ويل  اسليها النفرا.
والا  الأ اع من اعليا ا لعشر صلا  من جداد  األولى ي ة يةت واسةعفن واسةعدائة فحسةن 

 آمفن. آمفن هللا لاقبأ ا آمفن للى ي  فحار عباد هللا ممد  الدغربي الدالكي غفر هللا اعالى ل  آمفن
 

 المصادر ثبت 

 القرآن الكريم
ه،  امافةةق: د. 745اباشةةا  الضةةرو مةةن لسةةا  العةةرو  فبةةا حيةةا  ممدةة  بةةن يايةةا ت  .1

 ا.1998  1بجب لندا  ممد   ممأبة السا  ي  الااكر   ط
 بةن فحدة :   امافق،كة433 ت ال رو   ي   فبا ممد   بن للي بن الفريح  ممد   إيفاب .2

 الددلكةة الد ةاب   الد ي ةة اإلي مية  دال امعة العلدي البمث قشاش  لداد   ممد   بن  يعف 
 كة.1420  1السعادية  ط العربية

ه،  امافةق: لبة  المسةفن الفألةي  316األصا  في ال ما  ممد  بن ية   بةن السةراذ ت  .3
 ا.1987  2م يسة الريالة  بفرو   ط

 

كل   مغ ي فلل    ل ي  ر:  والد روب.  وال اب  دال ر   فال ه  شه   ق يب ل  إذا  شه     ال اب   في  فو  ه     شل
 . 492اللبفب: 

 . 497ي  ر: مغ ي اللبفب:  ،1ت
 . 556-500:  الدر ب  فس ي  ر:  ،2ت
 . 70  وماص  الط و إلى قاال  اإللراو: 578:  الدر ب  فس ي  ر:  ،3ت
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البرالةةا  األ بةةاب  اإل رةةا  فةةي مسةةائ  السةة   بةةفن ال مةةاهفن البرةةرهفن والكةةافففن  فبةةا  .4
ه،  امافةق: ممدةة  ممفةةي الةة ين لبةة  المدفة   داب إحيةةاء الأةةراث العربةةي  بفةةرو   577ت 
 ا.1986  8ط

ح الدسالك إلى فلفية ابةن مالةك  تبةن كشةاا لبة  هللا بةن يايةا ت  .5 ه،  امافةق: 761فِو
 ممد  ممفي ال ين لب  المدف   الدمأبة العررهة  بفرو .

 يةةلي  مفةةر بةةن فمةةفن ممدةة  بةةن ال  ةةا   إيةةدالف  الشةةا لةةىل الةةذي  فةةي الدم ةةا   إيضةةاح .6
 ،ةر  ممدة : الد لةا  سةسة  للةى  وهبعة   بأرةميم     ل ى،كة1399 ت  البغ اد   البادا ي

 العربةةي  الأةةراث إحيةةاء الكليسةةى  داب بفلكةة  بفعةةت والدعلةة  الةة ين  فمةةاب بئةةيس دالأاايةةا الةة ين
 لب ا .  بفرو  

ه،  672الدااصةةة   ممدةةة  بةةةن لبةةة  هللا الدشةةة اب دةةةابن مالةةةةك ت اسةةة ف  الفاائةةة  واكدفةةة   .7
 ا.1967امافق: د. ممد  الام  برالا   داب الكأاو العربي  

يح الدااص  والدسالك دشرح فلفية ابن مالك  فبا ممدة  بة ب الة ين حسةن بةن قاية  بةن  .8 اِا
كةةةةة،  امافةةةةق: لبةةةة  الةةةةرحدن للةةةةي 749لبةةةة  هللا بةةةةن للةةةةيي الدةةةةراد  الدرةةةةر  الدةةةةالكي ت 

 ا.2008  1يليدا   داب الفكر العربي  ط
 .2011  1جام  ال بوك العربية  مرطفى الغ ي ي  داب ابن حنا  بفرو  ط .9

ال  ةةى الةة ا ي فةةي حةةرو  الدعةةا ي  فبةةا ممدةة  بةة ب الةة ين حسةةن بةةن قايةة  بةةن لبةة  هللا بةةن  .10
ه،  امافةق: د. فسةر الة ين قبةاو   واأليةأاذ ممدة  749للي الدراد  الدرةر  الدةالكي ت 

 ا.1992  1  ي  فاِ   داب الكأب العلدية  بفرو   لب ا   ط
 الرةبا  للةي بةن ممدة  العرفةا  مالك  فبةا ابن أللفية األ،دا ى ،رح للى الربا   حا،ية .11

 ا.1997  1بفرو   لب ا   ط العلدية  الكأب   داب،كة1206 ت الشافعي
الم ةةةةة للاةةةةراء السةةةةبعة  المسةةةةن بةةةةن فحدةةةة  بةةةةن لبةةةة  الغفةةةةاب الفابيةةةةيي األصةةةة   فبةةةةا للةةةةي  .12

كةةةة،  امافةةةق: بةةة ب الةةة ين ق ةةةاجي  وبشةةةفر جاه ةةةابي  باجعةةة  ودقاةةة : لبةةة  العنهةةةن 377ت 
 ا.1993  2بباح  فحد  يايا ال قاق  داب الدأما  للأراث  دمشق  بفرو   ط

،رح األ،ةدا ي للةى فلفيةة ابةن مالةك  للةي بةن ممدة  بةن عيسةى  فبةا المسةن   ةاب الة ين  .13
َدا ي الشافعي ت   ا ة 1998  1كة،  داب الكأب العلدية  بفرو   لب ا   ط900اأَل، 

،ةةرح اسةة ف  الفاائةة   ممدةة  بةةن لبةة  هللا  ابةةن مالةةك الطةةائي ال يةةا ي  فبةةا لبةة  هللا  جدةةا   .14
امافةةق: د. لبةة  الةةرحدن السةةف   ود. ممدةة  بةة و  الدسأةةا   داب ك ةةر كةةة،  672الةة ين ت 

 ا.1990  1للطبالة وال شر  ط
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يح في ال ما  صال  بةن لبة  هللا  .15 يح فو الأررهح ددضدا  الأِا ،رح الأررهح للى الأِا
بةةةن فبةةةي دمةةةر بةةةن ممدةةة  ال رجةةةاو ي األشكةةةر   شهةةةن الةةة ين الدرةةةر   والةةةا  يعةةةر  دالاقةةةاد 

 ا.2000  1العلدية  بفرو   لب ا   ط كة،  داب الكأب905ت 
،رح جد  النجاجي  للي بن م من بن ممد  بن للي ابن لرفاب اإل،بفلي فبا المسن   .16

 ا.1998  1امافق: فااش الشعاب  داب الكأب العلدية  ط
  ممفي  ممد :  امافق   ،ه769 ت  لاف   بن   هللا  لب   مالك   ابن  فلفية  للى   لاف   ابن  ،رح .17

 . ا1980  20ط الااكر   الأراث  داب المدف   لب   ال ين
ةي اإليةأراداذ  ت  .18 ه،  686،رح الشافية ابةن الماجةب  ممدة  بةن المسةن الدشة اب دالِر

 ا.1975امافق: ممد   اب المسن وبفيا   داب الكأب العلدية  بفرو   
،رح قطر ال ة ت وبة  الرة ت  لبة  هللا بةن يايةا بةن فحدة  بةن لبة  هللا ابةن يايةا  فبةا  .19

كةةةة،  امافةةةق: ممدةةة  ممفةةةى الةةة ين لبةةة  المدفةةة   761ممدةةة   جدةةةا  الةةة ين  ابةةةن كشةةةاا ت 
 ا.1383  11الااكر   ط

ةةي اتيةةأراداذ  ت  .20 ه،  داب الكأةةب 686،ةةرح الكافيةةة  ممدةة  بةةن المسةةفن الدشةة اب دالِر
  .العلدية  بفرو 

ه،  امافةةق: لبةة  762،ةةرح الكافيةةة الشةةافية  ممدةة  بةةن لبةة  هللا الدشةة اب دةةابن مالةةك ت  .21
الد ع  فحد  كرهة    مرالةن البمةث العلدةي وإحيةاء الأةراث اإلية مي  داب الدةأما  للأةراث  

 ه.1402  1ط
،ةةرح الدفرةة  للنمسشةةر   يعةةيش بةةةن للةةي بةةن يعةةيش  فبةةةا الباةةاء  مافةةق الةة ين األيةةة    .22

كةةةةة،  قةةةة ا لةةةة : د. إمفةةةة  بةةةة ي  643رو  دةةةةابن يعةةةةيش وبةةةةابن الرةةةةا   ت الداصةةةةلي  الدعةةةة
 ا.2001  1يعااو  داب الكأب العلدية  بفرو   لب ا   ط

ه،  761،ةةرح ،ةةذوب الةةذكب فةةي معرفةةة الةة ا العةةرو  تبةةن كشةةاا لبةة  هللا بةةن يايةةا ت  .23
 امافق: ممد  ممفي ال ين لب  المدف   مطبعة السعاد   مرر.

ةةةةةةح إلةةةةةى السةةةةةةالك ِةةةةةياء .24 الريةةةةةةالة   ال  ةةةةةاب  م يسةةةةةةة العنهةةةةةةن لبةةةةةة  الدسةةةةةةالك  ممدةةةةة  فِو
 ا.2001 1ط

كةة،  امافةق: 381لل  ال ما  ممدة  بةن لبة  هللا بةن العبةاك  فبةا المسةن  ابةن الةاباق ت  .25
 ا.1999  1ممداد جاي  ممد  ال بوهش  ممأبة الر،   الرها   السعادية  ط

ندا  بن لدر بن فبي دمر الدرر  الكافية في لل  ال ما  ابن الماجب جدا  ال ين بن ل .26
كةةةة،  امافةةةق: د. صةةةالح لبةةة  الع ةةةي  الشةةةالر  ممأبةةةة اآلداو   646اإليةةة ا  الدةةةالكي ت 

 ا. 2010  1الااكر   ط
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ه،  امافةةق: لبةة  السةة ا ممدةة  كةةابو   ممأبةةة 180كأةةاو يةةفباه   لدةةر بةةن لندةةا  ت  .27
 ا.2004  4السا  ي  مرر  ط

الباةةةاء لبةةة  هللا بةةةن المسةةةفن بةةةن لبةةة  هللا العمبةةةر   اللبةةةاو فةةةي للةةة  الب ةةةاء واإللةةةراو  فبةةةا .28
  1كة،  امافق: د. لب  اإلل  ال ب ا   داب الفكر  دمشةق  ط616البغ اد  ممب ال ين ت 

 ا.1995
باع بةةن فبةةي دمةةر ال ةةذامي  فبةةا لبةة  هللا   .29 اللدمةةة فةةي ،ةةرح الدلمةةة  ممدةة  بةةن حسةةن بةةن يةة 

: إبةةراري  بةةن يةةال  الرةةال    كةةة،  امافةةق720،ةةدس الةة ين  الدعةةرو  دةةابن الرةةائ  ت 
  1لداد  البمث العلدي دال امعة اإلي مية  الد ي ة الد اب   الددلكة العربيةة السةعادية  ط

 ا.2004
كةة،  امافةق: فةائن فةابك  392فبةا الفةأح لندةا  بةن ج ةي الداصةلي ت    اللد  في العربيةة .30

 داب الكأب الناافية  الكاهت.
وا  مم .31 رُّ دةةةةة  بةةةةةن ممدةةةةة  بةةةةةن داود الرةةةةة  اجي  فبةةةةةا لبةةةةة  هللا مةةةةةأن اآلجروميةةةةةة  ابةةةةةن آجةةةةةَ

 ا.1998كة،  داب الرديعي  723ت 
مأن ،ذوب الذكب  لب  هللا بن يايا بن فحد  بن لب  هللا ابن يايا  فبةا ممدة   جدةا   .32

 كة،  مطبعة مرطفى البابي الملبي  ط األصفر .761ال ين  ابن كشاا ت 
بةن فحدةة  بةن لبةة  هللا ابةن يايةةا  فبةةا مةأن قطةةر ال ة ت وبةة  الرة ت  لبةة  هللا بةن يايةةا  .33

 .1كة،  داب العريدي لل شر والأاشه   ط761ممد   جدا  ال ين  ابن كشاا ت 
ا الد لففن  لدر مع   .34  بفرو . العربي   الأراث إحياء الدن ى  داب المالة  ممأبة ِب
مع ةة  الدفسةةرهن صمةةن صةة ب اإليةة ا وحأةةى العرةةر الماِةةرد  لةةاد   ةةاه ض  قةة ا لةة :  .35

ي خ حسةةن صالةة   م يسةةة  ةةاه ض الناافيةةة للأةةأليا والأرجدةةة  َمفأةةي ال د ابهةةة اللب ا يةةة الشةةَّ
 ا. 1988  3وال شر  بفرو   لب ا   ط

مغ ي اللبفب لن الأب األلابهب  لب  هللا بن يايا بن فحد  بن لب  هللا ابن يايا  فبا  .36
  وممدة  للةي حدة  كةة،  امافةق: د. مةاش  الدبةابك761ممد   جدا  ال ين  ابن كشاا ت 

 ا.1985  6هللا  داب الفكر  دمشق  ط
ه،  538الدفر  في لل  العربية  ممداد بةن لدةر السةاابشمي النمسشةر  فبةا الااية  ت  .37

 ا.2004  1امافق: فسر صالح ق اب   داب لداب  لدا   األبد   ط
 بةن اري إبةر  إيةمق   فبةا،مالةك ابةن فلفيةة ،ةرحت  الكافيةة  الس صة  ،رح  في  الشافية  الدااص  .38

 وإحيةةةاء العلديةةةة البمةةةاث ممااةةةفن  مع ةةة  م دالةةةة:   امافةةةق،كةةةة790 ت الشةةةاهبي مايةةةى
 .ا 2007  1الدمرمة  ط الارت  ممة فا  د امعة اإلي مي الأراث
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األشد   فبةا العبةاك  الدعةرو  دةالدبرد  الداأضب  ممدة  بةن ينهة  بةن لبة  األكبةر الندةالى .39
 كة،  امافق: ممد  لب  السالق لضيدة  لال  الكأب  بفرو .285ت 

ه،  امافةةق: لةةاد  فحدةة  لبةة  الداجةةاد  669الداةةريو  تبةةن لرةةفاب للةةي بةةن مةة من ت  .40
 ا.1998  1وبفيا   داب الكأب العلدية  بفرو   ط

فبةي الربية  الار،ةي األ،ةبفلي األ  لسةي الدلسص في ِبط قاا فن العربية  فبةا المسةفن بةن  .41
 ا.1985  1ه،  امافق: د. للي بن يطا  الممدي  الد ي ة الد اب   ط688ت  

 ال رجةةاو ي  ممدةة  بةةن دمةةر فبةةي بةةن هللا لبةة  بةةن اإللةةراو  صالةة  قاالةة  إلةةى الطةة و ماصةة  .42
 الكةةةةره  لبةةةة :   امافةةةةق،كةةةةة905 ت دالاقةةةةاد يعةةةةر  والةةةةا  الدرةةةةر   الةةةة ين شهةةةةن األشكةةةةر  

 ا.1996  1الريالة  بفرو   ط م اك   داب
 ا.2009ال ما الدرفى  ممد  لف   ممأبة الشباو  الااكر    .43
 يةةلي  مفةةر بةةن فمةةفن ممدةة  بةةن الدرةة ففن  إيةةدالف  وآيةةاب الدةة لففن فيةةداء العةةابففن ك يةةة .44

 .لب ا   بفرو   العربي الأراث إحياء داب  ،كة1399 ت البغ اد  البادا ي
ال اامةة  فةةي ،ةةرح جدةة  ال اامةة   لبةة  الةةرحدن بةةن فبةةي دمةةر  جةة   الةة ين السةةفاهي كدةة   .45

 كة،  امافق: لب  المدف  ك  او   الدمأبة الأافيقية  مرر. 911ت 
 




