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 محققمقدمة ال

ك باالسالم ونرصه,وأظهر املعاين اجلليلة احلق وأظهره,ورفع من تمس   احلمدهلل اذلي أبان  
 ره.ره وتفك   لعااهه بدعع للق  ملن تدب  ,وجل  وتذكرة   ة  ظ  يلكون ع  يف القرآن 

السنة املطهرة, وىلع لواء ا ىلع سيد اخللق حممد صل اهلل علي  وسلم حامل وسالم   وصالة  
 ا وبعد:ا كثي  وسلم تسليم   ,الساعة املنتظرة إىلومن تاعهم بإحسان  ,آهل وصحا  الكرام الربرة

 وتكمن أهمية هذا العلم فيما عيل: أجل العلوم وأرشفها, علم ابلالغة منإن ف
نزل بها القرآن العظيم,وهيمن بها ىلع ما سواه من  أن  أحد علوم اللغة العربية, اليت :أوًلا

 ىلع ما سواها من اللغات األلرى. الكتب األلرى, وهذا عقتيض أن تكون لغت  مهيمنة  
اإلنسان إىل معرفة إعجاز كتاب اهلل : أن معرفة هذا العلم وهراست  توصل ثانيا

من حسن اتلأيلف وبراعة الرتكيب, وما في  من اإلجياز ابلدعع, فمعرفة    اهلله الكريم,وما لص  
ومعرفة لصائصها,  ,واتلذوق ألرسار اللكمات القرآنية ,الفهم هذا العلم تعطي اإلنسان ملكة  

  وما حتتوي علي  من املعاين العظام.
ظ إن أحق   ":لعسكريقال أبو هالل ا  فُّ املعرفة باهلل  بعد -العلوم باتلعل م, وأوالها باتلح 

اهلل تعاىل, انلاطق   علم ابلالغة, ومعرفة الفصاحة, اذلي ب  عهعرف إعجاز كتاب -جل ثناؤه
, اهلاهي إىل سبيل الرشد  ......باحلق 

ل  بمعرفة الفصاح وقد علمنا أن اإلنسان إذا ة, لم عقع علم  أغفل علم ابلالغة, وأل 
لص  اهلل ب  من حسن اتلأيلف, وبراعة الرتكيب, وما شحن  ب   بإعجاز القرآن من جهة ما

ن  من احلالوة, وجل ل  من رونق اتلالوة, مع  من اإلجياز ابلدعع, وااللتصار اللطيف, وضم 
عنها, وجزاتلها, وعذوبتها وسالستها, إىل غي ذلك من حماسن  اليت عجز اخللق  م سهولة ك  

ت  . عقوهلم فيها وحتي 

اغعت , يف حسن   وإنما عهعرف إعجازه من جهة عجز العرب عن , وقصورهم عن بلوغ
 وبراعت , وسالست  ونصاعت , وكمال معاني , وصفاء ألفاظ  . 

ى بهدع , واملتلكم  املشار إيل  يف وقايح   حسن  لعمري بالفقي  املؤت م  ب , والقاريء  املقتد 
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والقريش  مام آتل  يف جماهتل , وشدة شكيمت  يف حجاج , وبالعريب الصليب,مناظرت , وت
منها الزنيج وانلاطي,  الرصيح أال  ععرف فهم إعجاز كتاب اهلل تعاىل إال  من اجلهة اليت ععرف 

 .وأن يستدل بما يستدل ب  اجلاهل الغيب

العربية إذا ألل العلم بعد ذلك فضائل مشهورة, ومناقب معروفة, منها أن صاحب  وهلذا
وعّم   وفر ط يف اتلماس , ففاتت  فضيلت , وعلقت ب  رذعلة فوت , عَّف  ىلع مجيع حماسن , بطلا ,

وشعر ناهر  سائر فضائل ؛ ألن  إذا لم عفرق بني الكم جيد وآلر رهيء, ولفظ حسن وآلر قايح,
  .وآلر باره, بان جهل , وظهر نقص 

ْفو   -وقد فات  هذا العلم -أو عنيشء رسالة وهو أعضا  إذا أراه أن عصنع قصيدة, مزج الص 
ر   ر  ر, وللط الغه د  ر بالك  ر    (1)  .فجعل نفس  مهزأة للجاهل وعربة للعاقل ,بالعه

ومشاعر,  : معرفة هذا العلم تهدي اإلنسان إىل اتلعاي الصاهق عما بدالل  من أفاكر  اثالًا
 ا من ألوان املعىن.صف لون  ن ذلك تا, وجتد لك صورة ما صاهق  فيصف ما بدالل  وصف  

فهذا العلم هل أهمية كاية عنايغ للك طالب علم أن ععطي هذا الفن حق  من ادلراسة 
 وابلحث واملمارسة, حىت عكتسب ملكة الفهم واتلعاي.

املتقدمني واملتألرين, فألفوا في  املؤلفات  العلماء وقد حظي هذا العلم بعناعة من
 .دد وناق  ع  ق  ما بني منظوم ومنثور, ومه  املتنوعة املتناثرة,

, اذلي حممد أبو الويلد زين ادلعن احلليب احلنيف املعروف بابن الشحنة من هؤالء العلماء
اوابلياناشتهر بمنظومت  يف علم ابلالغة ) ااملعاين رغم قلة أبياتها قد اشتملت ىلع و ,(مائة

 هلذا الفن يسلك  لكونها مدلال   ؛عة والرشحاملعاين وابليان وابلدعع, فيه جدعرة باحلفظ والعنا
 املاتدي.الطالب 

فجدعر بطالب العلم عند هراست  هلذا الفن أن عادأ بهذه املنظومة,فإذا فرغ منها انتقل إىل 
مع رشحها حلية اللب املصون  لأللرضي (نظم اجلوهر املكنونـ)ما هو أوسع منها ك

                                                 
 (.2-1ألبي الهالل العسكري ص) الصناعتين ( 1)
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للسيويط مع رشحها عقوه اجلمان, فالعالم  (يانألفية ابل)ثم عنتقل بعد ذلك إىل لدلمنهوري, 
 الرباين هو اذلي عادأ بصغار العلم قال كااره.

ا , قمت برشح هذه املنظومة رشح  ونرشه بني طالب  مين يف تسهيل هذا العلم ومشاركة    
 لتصارواال ,ا عن اتلطويل اململا للماتدي يف هذا الفن, بعيد   مناسا  سهال  
 ر احلسان رشح مائة املعاين وابليان(.,أسميت )اجلواهاملخل

,وإلراج  بمفرهه ليستفاه قمت بمقابلة انلظم وضاط  ىلع خمطوطات سيأيت ذكرهاكما 
 من  عند حفظ انلظم.

ثم  هذا وأشكر اهلل تعاىل ىلع ما نعم  العظيمة, وأجلها يه نعمة اإلسالم والعلم انلافع,
 طلب العلم الرش ،, فأسأل اهلل تعاىل أن أشكر وادلي  الكريمني الذلعن اكنا عونا  يل ىلع

 عوفقهما للك لي, وأن عرزقنا برهما واإلحسان إيلهما, إن  ىلع لك يشء قدعر. 
كذلك ال أنىس أن أشكر لك من أفاهين بفائدة أو تناي  من إلواين طلاة العلم الرش ،, 

 جزاهم اهلل ليا .
 احد ادلعان, فما اكن من صواب فمنععرتي  انلقصان, والكمال هلل الوجهد برشي  ذاوه

وتقصي فمين ومن الشيطان, ومن وجد يف هذا الرشح ما حيتاج  من لطأ, ومااكن الرحيم املنان
 فليتحفنا ب  وهل منا جزيل الشكر  واالمتنان. وضيح وابليان,للت

ن ملا حيا  ويرضاه, وأن عنفع بهذا الرشح لك م وإعاكم أن عوفقنا هذا وأسال اهلل العظيم
سأهل أن جيعل أعمانلا لالصة لوجه  الكريم إن  ىلع لك يشء أ, كما  قرأه واطلع علي  ورآه

 قدعر.
اوكتب/

اإبراهيماالفقيهاالقاديماالرسييح
اا66107777996900ا-صنعاءا-اايلمن

 Alfagih90@hotmail.comبريدااكرتوين/

  

mailto:Alfagih90@hotmail.com
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 بن الشحنة الحنفيترجمة الناظم ا

k :اسمه وكنيته 

 .حممد بن حممد بن حمموه القاىض أبو الويلد زين ادلعن احلليب احلنيف املعروف بابن الشحنةهو 

k :مولده ونشأته 

ا للسنة وأهلها.توىل قضاء احلنفية حبلب واكن حما   ,هبواشتغل بالفق  واأل , ه747ودل سنة 
فرج عن  ورجع إىل أوقدم ب  إىل القاهرة, ثم  ,ن قاض علي  الظاهر برقوقأثم بدمشق إىل 

فرج أقاض علي  امللك انلارص فرج لقيام  مع مجاعة ىلع انلارص, ثم  حلب فأقام بها إىل أن
عن  فقدم القاهرة, ثم اعه إىل همشق صحاة امللك انلارص املذكور, ثم استقر يف قضاء حلب 

 .عطى تداريس بدمشقأو

k مؤلفاته: 

 فات:هل العدعد من املؤل 
 حباث فيما حيل ب  املطلقة باثلالث .وضح ادليلل واأل*أ
 تنوير املنار .*
 الرحلة القرسية بادلعار املرصية .*
 والر يف اتلاريخ .وائل واألروض املناظر يف علم األ*
 املاتىغ يف التصار روض املناظر . *
 يب الفدا يف اتلاريخ .لاار البرش ألأخمترص املخترص يف *
الف بيت يف عرشة علوم .أمنظومة يف *

  (1)  مخس عرشة وثمانمائة. ه.815توىف سنة وفاته:

                                                 
 (.7/44األعالم للزركلي) (3/203هدية العارفين )ينظر ترجمته في:  ( 1)
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 وصف النسخ الخطية للمنظومة

ا:نسخةازبيدا:اأوًلا
وهذه النسخة حصلتها من مكتاة األشاعر بمدعنة زبيد أثناء رحليت العلمية إىل تلك 

ا وإهداءها إيل جزاه اهلل املدعنة, حيث قام األخ املرشف ىلع املكتاة: عرفات احلرضيم بتصويره
 ليا.

وهذه النسخة تقع يف مخسة ألواح ,لطها نسيخ جيد, مذعلة يف آلرها بمقدمة ملنظومة يف 
 آهاب طلب العلم, ولم عذكر فيها اسم انلاسخ وتاريخ النسخ.

 وقد رمزت إيلها يف اتلحقيق بـ)ز(.
اا:االنسخةااألزهرية:ثانيًا

ة ىف رشح منظومة ابن الشحنة ىف ابلالغة هرر الفوائد املستحسنويه ضمن كتاب 
 .مؤلف :حممد بن حمموه العمرىلل

رقم لوح ضمن الرشح,ب 87وقد حتصلت عليها من موقع خمطوطات األزهر,وتقع يف 
(316583) 

 وقد رمزت إيلها بـ)ع(.
ا:ثالاً:االنسخةااألزهرية

د بن املساوى مؤلف : حمملل هفع املحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنةويه ضمن كتاب: 
 .بن عادالقاهر االهدل احلسيىن اتلهاىم

لوح ضمن الرشح,  53كذلك حتصلت عليها من موقع خمطوطات األزهر, وتقع يف 
 (.336587برقم:)

 وقد رمزت هلا يف اتلحقيق بـ)ه(.
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 نماذج من صور المخطوط

 

 

 

 الصفحة األولى واألخير من نسخة)ز(
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 نسخة)ع(الصفحة األولى واألخيرة من 
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 الصفحة األولى واألخيرة من نسخة)هـ(
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 نص المنظومة

َّلاىاَ ددددددددددَصَّلى ا َّلَ َ دددددددددد   مح َّلاْلحَ

َّل 
ددددَ َ   ََّل  َّلا ح

ِ دددده  َّلا َّلَعددددَ َّلَوَهددددذِي 

َّل  
َ َّل َّلَ َهدددددددد   ددددددددِصَّلَ سِ ددددددددي  َّلَُمَم 

َّل 
َّلَّلَّلَّلَّلَّل َّلَقصح َص َّلَأنحظ َ َّل (1) [َتَّلَببحَّلَأححَّل]َ َبعح  َأِّني

   
َّل َّلَ اَ َعدددددد ِّن  ِحَبَودددددد    َّلا َمددددددب  َّلع  ح َّلِف 

َّل 
َّل َِ  وَ ددددددَ َّلاَ َعدددددد ِّن  َّل ِي ََ َجددددددذ َّلَأوح

َّل  
َّل   َ ددددد ددددد َّلَعددددد ح َو َُتَ حَّلَتددددد    َّلَّل َأبح َّلََل

َّل 
َّلَحَ دددص َّل ددد ح

دددِ َّل   َّلس   َ ِح دددَتَّلَرددد َّلَفَق ح

َّل  
يحَّل
َّلَهدددددَ َ    ددددداَل  َّلِف  َّلَفَصددددد َحَ َّلاَ  ح

َّل 
دددديحَّل

َّلَراَلاَب   ددد ح
َّلَ    َِِّلف وددددي  ددداَل َّلَن ح ددد ح

َّل  

َّل  
َودددددد   َّلَّلَ َكذَنددددددَيَّلَ َدددددد َِ َّل ِحق  َّلا

َّل 
َّلَكددد ددد ح

َّل   َْ دددو
َّلاَِ ص  َّلاِن ددد   َّلَثدددا  َّلَ م 

َّل  
َّلَتنَدددد َفاِلَّلَهدددد  وَ َّل دددد ح

َّلَ دددد َّلَكدددد َ َّل  

َّل 
وَ َّل َّلَتُِ وَ دددددددَيَّلَهدددددددق  حَّلَيَكددددددد ح َّلَ ََل

َّل  
ق َّلهدددد ََّل َّلوددددَذَّل ددددَ َّلاَِ عح َّلَأيحضدددد يَّل دددد   

َّلص 

َّل 
َ دددددد   َّل َّلَ َ  ب قدددددد يَّلِ  ح َّلَيَكدددددد ح َّلَ إ  ح

َّل  
ِيَ دددديحَّل  َّلَيَ 

ِ دددده  ِحَب  وددددَذَّلَ ا ددددَذَّلا َّلَفهح

َّل 
َّلَّلَّلَّلَّلَّل ح َّلَيَعِّبي َّلَ  ح وْ

ِحَ ص  َ يحَّلنََّلَ ب  
 (2) ص 

 

   
ِحَذاق ددددَ َّلَ دددد  َّلَيَ دددد ب َاَّلا َّلَأ ح ََ ددددصح َّلَ اِصي

َّل 
ددددَصَ   َّلَداَّلَيعح َذَّلإ  ح ِحكددددهح َِددددَيَّلَ ا َّلَيَقذ

َّل  
ددددددَذا  َّل َّلَد َّلَأحح

 َ دددددد َّلاِ   ح ف
َّلَ َعدددددداَلل 

َّل 
َ ددددد   َّل ددددد َّلَ َ  ب قددددد يَّلِ  ح َ َّلم   َ ُح َّلَيددددد

َّل  
َّل َّلَهدددددَذَّلاَ َعددددد ِّن  ددددداع  ح

ف َُنَددددد َّلع  الح
َّلع 

َّل 
َّلَثدددددَ   َّل َّلِف  دددددَذاذ  دددددَّلاََبح َ

َّلَ نحَ ِص 

َّل  

 
 
اااااا 

َ
ب
ْ
  ال

 
ااااا ا 

َ
ب
َ
 
ْ
ارا ال

َ
ااااان

ْ
 األاس

 
ال
َ
اااااو

ْ
 : َأح

 
ل
َّ
 اأَلو

   
دددددا َّل دددددَ َّلاَْلكح َّلَن ح َ

دددددِّب  َّلَقَصدددددَصَّلاَ  ح َّلإ  ح

َّل 
َّلَداَّلَف   دددددددَصَّل َّلَ َهدددددددايَّلَّلَِفَ ددددددداي

َّل  
َّلب ددددي َّل ا  ِحع  ح ددددَ َّلَمَّلب دددد  عح

 َ َّلَقَصددددَصَّلا َّلإ  ح

َّل 
َ ب ي َّلَّلَّلَّلَّلَّلَّل َّلانح َمَق م  َّلَ ِ  ح َ َه   َ    (3)الَ

 

   

                                                 
 نسخة)ز( أجبت.في  ( 1)

 نسخة)ز( من بغير يصفه, وفي نسخة)هـ(و)ع( من يعبر نصفه.في  (2)

 هذا البيت سقط من نسخة )ز(. ( 3)
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دددددددَصَّل وا يَّلَفدددددددَ َّلَيَ كي
َّلابح  دددددددَصا   َّلإ  ح

َّل 
َّلَ حَمدددددَصَّل

دددددَذَّلف ودددددي  َّلَطَ ب واددددد يَّلَفهح َّلَأ ح

َّل  
نَكددددد و َّل  َ َّلا َّلب َ َ دددددح  دددددحع َّلَ َ اج 

َّل 
َوددددد و َّل يَيَّلب  ََرح َّلَ َ حَ دددددَ َّلاَِ بحدددددص 

َّل  

َّل نَ َ  َّلَ عح َّلَأ ح َي عح
ِح   نََص ََّل(1)[إ  حَّل]َ ا  َّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَّلَأهح

  
اِلَّلَداَّلعنحدددددَص ََّل َّلَاددددد ه  َِدددددَيَّلِف  َّل  َددددد َّل

َّل  

َّل ََّل و دددددددددد ع
َّلَعقح   وَقدددددددددد ع َّلإ َلَّلَحق  َّلإ  ح

َّل 
الََّل َّلَأ   َّلَ َ ب ددددددِ َّلَلَدددددد َاي ِح  َّلَردددددد

َّل  

ااااها 
ْ
ي
َ
ل  ا  ا

َ
اااان

ْ
س
 
 امل
 
ال
َ
ااااو

ْ
اااااناي : َأح

َّ
 الِ

 
ااااا 

َ
ب
ْ
 ال

   
َّلَ ِ   نَكددددددد و َّل دددددددذح    ص 

َََّّلِ  َّلاَْلدددددددهح

َّل 
 ل إل ْلت ا ار   (2) [و  ]و اإل ْحرت  از  

   
يم   ْكره ل لت ْعظ  ان ة  ]و اذل   (3) [و اإل ه 

 

َّلَ اِ  نحَّل   دددددا  ِحَب ح ينَددددد  َّلَ ا ِحَقال  َّلَ ا َّلب ودددددي 

َّل  
َفددددددد  َّلَ َعالي دددددددَ ِوَّلَتَكددددددد ح َّلب إ ضح َّلَ إ  ح

َّل 
فددددد  ال  َّلَف عح

َّلاحِدددددع َ ف  َمَق َ ددددد ل  َّلَف   ح

َّل  
ّ  َّل َمَعدددددد  ح

َّلِ  َ دددددد ذ  َّلابح  ددددددَيَّلِف  َّلَ اََ ح

َّل 
ّي َّل ِحبدددد َّلا َعَمددددذم   ح

َّلِ  َّلف وددددي  َِ ح  ُ َّلَ اِدددد

َّل  
َضددددددددددددد و َّل  ححح

َّلَف   و ددددددددددددد ع
َّلَ َعَ م 

َّل 
دددددو ِاَّلَأ َّلاحح  َّل

ظ  َّلَتعح
دددددص  َّلَقصح َّلَقددددد و َّلَأ ح

َّل  
ظ دددددددوا َّل َّلَ اِ  عح هدددددددي  ََ  

َّلِ  دددددددَ  ع َّلَ   

َّل 
دددددوا َّل َّلَ اِ   ح    ْ يدددددَ  َّلَ اء  ددددد    َّلِ  ش 

َّل  
ددددددِاَّلَب  ددددددب  َّلَفهي

َِِّلِ دددددده  َّلَ ب إ َشدددددد و

َّل 
ددددددا َّل َّلاِ  َذهف َّلَأ  

ددددددص  ِحَبعح َّلَ ا ذ  ِحَقددددددالح َّلا َّلِف 

َّل  

ْل ]
 
ق دْ  (4) [و أ ة  و  يق  ق  ْو ح 

 
ْهد  أ  ل ع 

َ دددددالََّل   َّل  َددددد َّلانح َّلَأ ح ََ اَلا وح
ددددد   ودددددَصَّلاالهح

َّل حَّلَت  
َّل  

َّلَ بإ َضدددددددددددد َفِ َّلَف     ح  َصدددددددددددد و َّل

َّل 
َّلاحح  َقدددددد و َّل َّلَأ   مي  دددددده 

َّلَ ِ  َّلَنَعدددددداح

َّل  

إْن  را  ]و  نك  ي   (5) [مه  فل لت حق 

ِ َّل   ع ددددد ددددداَلا  َّلَ اِ كح فح َّلَ اء  دددددصي َّلَ اِضي

َّل  

                                                 
 ( ]َمْن[ بداًل من ]ِإْن[.ـنسخة)ز(و)هفي ( 1)

 ]أو[. ()و(ـنسخة )هفي  (2)

 ()والتنويه( بداًل من اإلهانة.ـنسخة )ز(و)هفي ( 3)

 بين القوسين سقط من نسخة)ز(ما( 4)

 وإن تنكره. في نسخة )ز(و)ه(( 5)
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   بحو دددددددّ
دددددددَ َّلِ  ِحَذ ح َّلَ ا

دددددددصي   َّلَ ض 

َّل 
ّ َّل و ددددد َّلَ اِ  عح  ْ دددددو ص  َّلَ اِ   ح ا  َّلَ اَ دددددصح

َّل  

دا   ك  ؤ  ْونه ه مه ك  له ]و  ي ْحصه  (1) [ف 
 

ددددَمَيَّل   َّلالََّلَيشح ن ددددي  َّلَكذح ددددا  َّلَ هح ددددَصفح  
َّلِ 

َّل  
َّل َّلاَ َبددددددد ا   َ دددددددذف ََ َّلَ اِ   ذ  دددددددهح َّلَ اِ  

َّل 
َّل َّلَبَو َندددددددَيَّلَف    يَضددددددد ا  َّلَثدددددددا 

َّل  
دددددَصاَ َّل بح َّلَ اء  ْف َّلَاحدددددَ 

دددددِاَّلب دددددي  َّلب  هح

َّل 
يده  اله  (2) [ت ْقريرا  ]ع ز  ق  ا يه  ل م 

   
ددددو  ص  ِحَع حددددَ َّلَت ح َّلا اذ  َ

 ُ دددد َّلَ ددددَ َّلاقح َّليع

َّل 
َّل دددددددَذاذ  ِ َّلإ َلَّلاِص 

َّلَهددددددد    َّلَو ي َّلَأ ح

َّل  
ياََّلَّلَّلَّل َّل اَِ قددددص   ْ صددددو ددددَيَّلِ    ح ِحَ صح َّلَ ا

َّل 
دددددواََّل َّلَ حَصدددددَيَّلاِ  قح   َ م 

ددددد   هح
َّلَف  

َّل  
ددددي َّل َف َّلَ اِ  َع  ّ دددد

ك  دددديَّلَ اِ  مح َّلَك ََ ح

َّل 
َّل ودددددَصَّلاال ح  َصددددد َ َّلإ  َّلَ    َّلَي   َّلَ َقدددددصح

َّل  
َّل ددددَ َّ  َّلَعددددَ َّل   ودددد يَّلَ َقددددصح ال َّلَن ح َّلاِظ دددد ه 

َّل 
ِح  َ دددد ِلَّلَ ا  ددددال َّلَكدددد ََ َلَّلَ ا  َ ُح َّلَيدددد

َّل  
َّلَّل

 ا 
َ
ااااااان

ْ
س
 
 امل
 
ال
َ
 : َأحاااااااو

 
الااااااااا

َّ
 الِ

 
 الباااااااا 

   
ينَدددديحَّل َّلَ ددددَ َّلاَِقال  َِ ح  ُ َّل  َدددد َّلَ َلددددَّلاِدددد

َّل 
ْكره      ن ا ت ْعي ين  ْ  (3) ]قد[و اذل   عهفي ده

   
ددددددددد يَّلَف     قودددددددددص َّل عح

َّلَ َكذَندددددددددَيَّلف 

َّل 
ِ َّلاِ َّلإ َفددددد َ  َّلَ ددددد ح

ِحَذقدددددت  دددددصف  َّلب  ََ َّل  

َّل  
ددددددداَلَ ا َّلَداَّلَ َ  ح ع دددددددَصام  نح َّلَف   ددددددد ي َّلَ اهح

َّل 
دددددَصا َّلَقص  َّلفودددددي  دددددا  دددددَ َّلاَْلكح َّلَن ح َّلَ  

َّل  
َّلَتَقو دددددددَصا َّلإ  ح

َعذ   دددددددَيَّلب ددددددد  حَ ح عح
ِح   َّلَ ا

َّل 
ا  دددددددددَصا ََ ودددددددددَصَّل دددددددددذ   َّلَف  َو   َّلَ َن ح

َّل  
ندددددددددَيَّلَ إ  حَّل

َكدددددددددَيَّل  َددددددددد ن ِ َّل   َّلَ َتالح

َّل 
دددد حَّل

َّل   َْ ددددب
َّلَ دددد َّلَ   َّلب  ع  بدددد و   ِ دددد ح َّلب  َِّش 

َّل  
َّلإ َداتدددددددَ اأ َّلِف  ددددددديع َمَّلَأ ح َّلَ اجَلددددددد ح

َّلي 

َّل 
َّلَ نحددددددَ َّلَدا َِ َّلَ الََّلِ ددددددَها َِددددددذح َّلَ  َّلالََّلإ  ح

َّل  

                                                 
 في نسخة)ز(و)ع( أو يحصل. ( 1)

 نسخة)ز( تقديًرا.في( 2)

 نسخة)ع( أو بداًل من قد,وما ُأثبت أولى. في( 3)
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ََِّلَّلَّل ُح   يدددددَ َّلَ اِ ددددد ال  دددددَ َّلَ اِ  عح ِحَذ ح َّلَ ا

َّل 
ََِّل ددددددداَلَََّّلَ اِ  نك ددددددد َ دددددددَيَّلَيعح َّلَ َعكح

َّل  

اااا ا   
ْ
فاع
ْ
اااااتا ال

َ
ق
َّ
ل
َ
ع
َ
ا
 
 م
 
ال
َ
ااااو

ْ
اباااااو : َأح

َّ
 ال 

 
ااااا 

َ
ب
ْ
 ال

   
َعدددد َّلَ ددددَ َّلاَ  ح َّلَحدددد َ َّلَثددددا  ددددي َّلَّلذ   عح

َّلاِ  

َّل 
دددي َّل َّلَأجح ددد ح

دددِيَّل   َّلَف ع  َّلَ ددد ح
َّلَكَ  ِ دددي 

َّل  
َّلَجددددداَل  َّلَقدددددصح َِ َ َّلَدا َّلَتَ دددددبفِ َّلالََّلَكدددددذح

َّل 
َّلَدك دددداَلا َّلَقددددصح حَّلَيَكدددد ح َّلََل  ح

َّلإ  َّلَيدددداَل ح َّلَ إ  ح

َّل  
َِددددديحَّل َبددددد َلَّل ثح َّلاء  دددددَبَّلَ  َ قددددد يَّلَأ   َّلاِن  ح

َّل 
َِددددديحَّل َّلاَ نح  ِمَّلِف   َ عحدددددَيَّلالَ

َّل   َِ َّلَفدددددَها

َّل  
ََِّل ياِلَّلَ إ ال َّل ددددددص  َّلَتقح ِح َّلَردددددد دددددد ح

َ دددددد    َّل  

َّل 
ددددو َّلَأمح ددددَ َّل

َّلف  َبَودددد    َََّّلِ  ح َّلَ اَْلددددهح

َّل  
دددددددداَل يَّل

َّلِ  َّلَأ ح ال  كح َّلاِددددددددهي
 ْ ددددددددب  َ َّل  َ َّلَأ ح

َّل 
َّل ا  ددددص َّلاَِتددددَذهف ِحَقصح َّلا ِح  َّلردددد   

َّلَ دددد   

َّل  
ددددددَ يحَّل

    َ َّلِ  ح َّلَأ ح ددددددوا 
م     عح

َّلَهددددددَذَّلِ  َّلَأ ح

َّل 
ََ ن بَّلاَ َق َبَ ددددي هح

دددد   َّلهح
َّلَهددددَذَّلال  َّلَأ ح

َّل  
َّلَشدددددددب وَهيََّل َعدددددددذَ َّلَأ ح َّلاَ  ح م  َّلَ َقدددددددصي

َّل 
و ونَددددديََّل َّلَتعح دددددحح

َّلَلحَّلَيص  ايَّلَعدددددَ َّلَ ددددد ح َّلَو ا

َّل  
َّلَكدددَ َّل دددم  َمدددذِ َّلَعدددَ َّلَبعح دددَمَّلَ عح َّلَ َبعح

َّل 
ام  ] ا (1) [إ ذ ا اْهت م  ل م  ْو ألْصل  عه

 
 أ

   
 

 
 
اااااااااااا 

ْ
 
َ
ق
ْ
 : ال

 
اااااااااااااما 

َ
 اْ

 
ااااااااااااا 

َ
ب
ْ
 ال

   
َّلَ َدا دددددبع

وق  َّلَحق  َعددددد    دددددَّلَنذح َ َّلاِق ِصح
َّل

َّل 
َّل َّلَ اِع دددد ِّن  َعددد    َّلَكددددَهااءَنذح َ

َّلَضدددد ِف 

َّل  

رْصه ف   وف   (2) [الوصف]ق  وْصه  ىلع   الم 

 
  

َّل دددد ح
َ ددددَيَّل   َّلا ََّلَ َعكح ددددي  ع  ددددَنذح َّلعح َّلاَل َّ 

َّل  

يقه ه ] ر  ا (3) [ط  م   انل يْفه و اال ْست ثْن ا هه

ددددَ َّل   َّلإ ن  يَاَّلَثددددا 
ددددص  ِحَع حددددَ َّلَ اَِ قح َّلَ ا

َّل  
َذ َّلَ َ ددد  َّلب ددد َِ  ح يا 

دددص  َِدددَ َّلاِ  قح َّل  ال

َّل 
عحدددَيَّلَ دددصَعددد َّلَ َأيحضددد يَّل   ددد   ِحَذضح َّل اَ َّلب  

َّل  

                                                 
 .نسخة)ز(لالهتمامفي  (1)

 نسخة)ع( صفة.في  (2)

 نسخة)ع( طرقـهفي ( 3)
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َّلَ َ بحَ دددددَصا َّلَ دددددَِّبِ َ ّح دددددَّلَبددددد َ ِحَقِصح َّلا

َّل 
ددددِيَّلَ َ دددد َّلَبددددَصا َّلف ع  ّح َّلَيكددددذَ َّلَبدددد

َّل  

ْعلهوم  و   م  نْ ه ف  له  (1) [ق دْ ]م   يهَن  

ْو   
 
ول  أ ْجهه ل ة  الم  َْن  له  (2) [ذ ا]م  اْد   يه

   
 
 
اااااااااااا 

َ
ش
ْ
 : ا ن

 
اااااااااااارا 

َّ
 الس

 
اااااااااااا 

َ
ب
ْ
 ال

   
ن   اءه إ ذ ا اك  نْش  ل ْب ]ي ْست ْد ،  اإل   (3) [ط 

 

َّل   ددددِيَّلَ اَ نحَ َ ددددحح
َّلَح    َ ِح َّلَ دددد َّلَهددددَذَّلَردددد

َّل  
َضددددذ ََّل َِددددَيَّلاَ ذح َّلاِ  َمنيددددبَّلَ 

َّلف وددددي 

َّل 
إ ْن ل ْم  ْت  و  ن  ]يل 

قهوعه  (4) [ع كه  الْوه

   
ْل  ل ْو و ه  ثْله ل ع ل  ]و  ل  ْ  (5) [م  ال   ادل 

َِدددديحَّل   َضددددذَ َّل َه َمَّلَ اَ ذح  ح
دددد   هح

َّلَ اال  َّلف وددددي 

َّل  
َّلَ ددد َّلَ ددد ح ِع دددَ  َّلَزح نَددد َهددديح َّل َّلَ َأَ َّلَأيح

َّل 
ىت   ع ان  م 

 
يْف  أ م ك  ّن  ]ك 

 
 (6) [و أ

 

   
َّلَ َ ددد  ياع

دددص  ددد َّلَي حَ دددَحَّلَتصح َ َّلم  َّلَفَهددديح

َّل 
ا ] د  ْمزع  اة ه  م  يْه  هه ر  و  وُّ  (7) [ت ص 

 

   
يدددددال َّل ال  َّلَ اِ  قح  ْ بحَ  

َّلِ  هددددد   َّلَ َقدددددصح

َّل 
ِ َّل ددددددد ق  َّلَداَّلَيَكدددددددذَ َّلَ اِ   ح َ ِح َّلَ َرددددددد

َّل  
ددددَذَّلَطَ ددددَحَّل دددداَلَّلَ هح ْ َّلَّلَ اََ ح  َ عح

دددد   َّلاهح

َّل 
دددددَذا َّلَيَكدددددذَ َّلَجددددد   ب َّلََنح َّلَ َقدددددصح

َّل  
عحَ دددَيَّلب دددَ َّلَبدددَصا دددَذَّل   دددَبَّلَ هح َّلَ اِن هح

َّل 
َّل َِ دددد ح ددددَصَّلَ اَِّش  َّلَ اِنيددددَصاَهددددَبعح ََ َّل َّلَ َددددذ

َّل  
ْ َّل دددداَلا رح َّلَ اء  َّلِ   ح  َصدددد    َّلَ َقددددصح

َّل 
ْ َّل نحشدددددد  ق ددددددَ َّلاء  َّلَ ذح َّلَثددددددا  َْ ددددددب

َّلََت 

َّل  
َّلِ    َ ددددد َ   َّل دددددَِّبَ

َّلَيَقدددددَ َّلابحَ َّلَقدددددصح

َّل 
َّل

ددددددي َّل ََّل   َُ َّلداَّلت دددددد   َّلب َعكح َ َّلَأ ح ددددددالح
َّلاْلح 

َّل  

                                                 
 ( وما.ـنسخة)ز(و)هفي  (1)

 ما بين القوسين زيادة من نسخة)ع( ( 2)

 ما بين القوسين سقطت من نسخة)ز(. ( 3)

 ( يمكن.ـنسخة)ز(و)هفي  (4)

 ( وبلعل.ـنسخة )ز(و)هفي  (5)

 ( أم أنى.ـفي نسخة)ز(و)ه ( 6)

 ب وهي هما.( ال همزة لطلـنسخة)ز(و)هفي  (7)
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اااااا 

 
 
َ
و
ْ
ال
َ
 و
 
اااااا 

ْ
 
َ
ف
ْ
 : ال

 
اااااااباو

َّ
 الس

 
ااااااا 

َّ
ب
ْ
 ال

   
ْن  ل ْت ت ايل  ة  م   (1) [ث ان ي  ْ ]إ ْن نهز 

 

َيددددديحَّل   ِحَع و  َّلَك  َِدددددتح َّلَن ي دددددَه َّلَأ ح
َّلَكنَ ح  

َّل  
ددددددَيَّل ِحَذ ح َّلف  دددددداع َّلَتَذهف دددددديَّلَ إ  ح

َّلف فحص 

َّل 
ددددَيَّل ِحَ صح َّلا َّلَثددددا  َْ َجدددد ِ َّلَأوح

دددد    ََ َّلب 

َّل  
َّلَهدددد  َ َّلَّلحوددد َّلَ ددد  َِّل حَّلَِّل َّلَأ ددددَ َه َّلَقدددصح

َّل 
ْصل  ]

 
ح  حت  ت ما (2) [أ ر ج  إ ْن مه  و 

   
 
 
ااااااا 

َ
ن
ْ
ا ا 

َ
 و
 
ااااااا 

َ
ْ  : ا ا

 
ااااااامان

َّ
 الِ

 
ااااااا 

َ
ب
ْ
 ال

َّل 

ف َودددددَ َّل ددددد حَّلَّلا قصدددددذ َتذح
َّل    ْ َّلب  ِن ددددد ق 

َّل 
نَدددد َذَّلإ  حَّل طح َّلَ اء  ََ َ دددد  َِددددَيَّلاء  َّل

َِ دددد َّلَِ ح

َّل  

ائ د  ]   (3) [ب ز 
 
ْبه األ نْ ه و َض  ل  ع   و 

َ دددد   َََّّلَ ح ددددَّلَ َحددددهح ع َّلَ َددددي َّلَّل َقِصح َّلَأ ح

َّل  
َّل َ دددددِ َّلَ َ ددددد َّلَيدددددَص ف َّلَ ح

 ْ َّلَجددددد ح َّلَأ ح

َّل 
ددددَيَّل ِحَعقح نحَهدددد َّلا َّلَ    ددددَذا ع َّلَأنح

َّلَعَ وحددددي 

َّل  
دددددوي َّل ص  َّلب  ِ   ح دددددو   َّلِ  َ ذش  َْ َّلَ َجددددد 

َّل 
ي وي َّل َّلَ اَِ دددددهح َْ ا َ

 ُ ددددد َّلَثددددد ِ َّلَ االعح

َّل  

 البيااااااااااااااااااااااااانا 
 
اااااااااااااااااااااااام

ْ
 عال

   
ا ب     لْمه ابْل ي ان  م  ر فه  (4) []قد ع  ع   يه

َ  دددددَ َّل   َّلإيددددداَلاَ َّلَ ددددد َّلَطاَلَقددددديَّلَ ح

َّل  
َِددددديحَّل ال دددددَ َ َّلاِصي

َددددد َّلَ اض  ُن  َّلَكذح َّلِف 

َّل 
ا ] مه م  ز 

ْ  عووهضمف ما ب    ال   (5) [هل 
 

   
ََِّل نحدددددَيَّلَ اهددددد  َع َو َّل   َع ددددد َّلَلَددددد  َّلإ   

َّل 
ددددب َّل َّلاِ  شح َّلك نَ َيدددد ََّلوَتنحب ددددبَّلَعدددد   َّلَأ ح
َّلي 

َّل  
ددددددو    َّل َّلح ي

ددددددب وي  َّلَ َطاَلَفدددددد َّلاِ  شح

َّل 
و ددددددد   َّل ََّل

واددددددد يَّلَ َعقح  
َّلَ َو ِ  َّلِيدددددددذح

َّل  

                                                 
 ( ماضية.ـنسخة)ز(و)هفي  ( 1)

 (.ـما بين القوسين سقط من نسخة)ز(و)ه ( 2)

 ( يزاد عنه.ـنسخة)ز(و)هفي  ( 3)

 يادة من نسخة)ز(.ز( 4)

 ( وإنه الالزم والموضوع له.ـفي نسخة)ز(و)ه ( 5)
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دددددَصا  َّل ِحَذجح َّلَ ب   ا  ِحَذهح نحدددددَيَّلب ددددد 
َّلَ   

َّل 
س  َّل َ   ددددددَ َّلاجَلدددددد ح َ َّلَاح َّلفددددددوه  َّلَأ ح

َّل  
َّلَ َجددد  َك َّلف ودددي  َ َُ ددد َهدددَيَّلَ ددد َّلاشح َّلَ َ جح

َّل 
ا]ذ ا يف   م  يقتيه  ق  ا (1) [ح  ار ج   و ل 

   
َّلَ َدا َ

ددددد   دددددَّلَ َعقح َ َي
ددددد  يَّلَف   َّلَ  ح

َّل 
َّلَحَّل َّلِفح دددددصايَّلأ ح

َّلالََّلَكدددددَهاَ اح  َّلَأ ح
دددددي  م  َّلكح

َّل  
عحدددددي َّل َّلَكم  َّلَأ ح   َُ َّلَكددددد ِحَكددددد َََّّلَأ ح َّلَ ا

َّل 
ق ْد  اته ه و  ْكر  ف ْعل  ]أه   (2) [ب ذ 

 

   
نحدددددَيَّلَعدددددَ َّل َّل   ْع َّلَشدددددب ي َّلا ََّلَ َرددددداَل

َّل 
َّلَعدددددَ َّلَ َشدددددب ِيَّلب دددددي َّل َّلَيَعدددددذَ َّلَأ ح

َّل  
دددد  ددددِ َّلَأقح   َّلَوكح َّلَكدددديي َّلَفب  عح  َبدددد و 

َّل 
هََّل َّلَفددددد فح ََ ددددد  ََ َّلاَ  َذاَعدددددَيَّلَثدددددا  َّلَ َّلَأنح

َّل  
َّلَ َتددددددد َو حَّل دددددددحع َّلَ اَلك  ددددددداَل ع َّلَ  ح

َّل 
َهددددد يَّل َع َو حَّلاَيَكدددددذَ َّلَ الح

َّلاهددددد   َّل  

َّل  

له  ْع  ْ  (3) [ذ ا ذ اك  ]جيه هل  و 
 
ء  أ  اه اع 

َِددديحَّل   َّل َِ دددَ ع دددنحِ َّلاهح دددَاَّلج  َّلاهح دددَبَّلإ    َّلَ هح

َّل  

ْصل ي ة  
 
ْو ال  ]أ

 
ي  ْ  (4) [أ ت ابع   ف 

و دددددددديحَّل  
م  َّلَُتَكف اي ددددددددصا

َّلض  َّلَتَكدددددددد ح َّلَ إ  ح

َّل  
دددددَذَّلالََّلَ َ ددددد نيددددد َّلَ هح َمَّلَ عح  َ َّلالَ

َّل َّلب دددددي 

َّل 
َلحَّل
َّلإ  دددددددداح

َّلَف قح   َّلَُمَ ن عدددددددد يَّلك نَ َيدددددددد ع

َّل  
ددددددَ يحَّل َّلاِصي دددددد   َّلَن ح َّلَأ ح

ددددددَب   َّلإ َواَ َِّلاِني ح

َّل 
ْو غ

 
ْين  أ ف  ْ ]ْي  هذ  ْن ت ْعر 

 
ْد أ  (5) [اْجت ه 

 

   
اااااااااااااااااااااااا ا وا 

َ
ب
ْ
 ال
 
اااااااااااااااااااااااام

ْ
 عال

   
َّلاَِكدددَ محَّل َ ّح ددد

دددَذَّلَاح   َّلَ هح ي  
دددَاَّلاَِبدددص  َّلع  ح

َّل 
دددددَصَّلو َّل َّلَ اَ َقددددد محَّلَبعح ِحَذَضدددددذا  َّلا

َّلَع َيددددد  

َّل  

ب ان  ل ْفظيٌّ  ْ ت ْجنيس  ]َض  ر هْ  (6)[ك   و 

ددددديِ َّلَ َو حَّل   دددددِحَّلَ َتَّشح  َّلَق ح ِ َّلَأ ح ََ َّلَ َهددددد

َّل  

                                                 
 في نسخة)ز( حقيقتها. ( 1)

 في نسخة)ز( ُيذكر الفعل. ( 2)

 ذاك.( إذ ـنسخة)ز(و)هفي  (3)

 في نسخة)ع( وإال. ( 4)

 ا تعرفه.(اجتهاًدـفي نسخة)ز(اجتهاد فاعرفه,وفي نسخة)ه ( 5)

 ( وتجنيس ورد.ـنسخة)ز(و)هفي  (6)
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وا َّل ددددددده  دددددددَذَّلك ِ   ح َّلَ هح نَدددددددذ  ف َّلَ اَ عح

َّل 
ددددددوا َّل َّلَ اِ  قح   يددددددا  ال  َّلَ اِ   ح َّلَ اجَلمدددددد  

َّل  

ْول   ب  ]و الْق  وج  يد   (1) [ب الْمه  و اتل ْجر 

ُحك ودددددددص َّل ََّل   َّلَ اِ    َ َّلَ اِ يَبددددددد  دددددددصي َّلاجلح

َّل  
َ دددددد م َّل َّلَ اء  َجددددددذ   َّلَ اِالف دددددد   ِحَعكح َّلَ ا

َّل 
َصام َّل دددددد   ح هح

ددددددَّلَ اال  َّلَ اِنََّشح  دددددد ي َّلَ اِ  

َّل  
َّل ف وددددددا  َّلَ اِ  ذح

وددددددي  ج  َّلَ اِ  ذح  َ ددددددذح َّلَ اِ  

َّل 
َّل َّلَ اِ  عح وددددددا  وددددددي 

َّلَ اِ  عح  
دددددد   َّلَ اَِب ح

َّل  

ةا 
َّ
 ا 
ْ
ااااااع

 
اااااا ا ات الش

َّ
 : ساااااااي الس

 
ااااااة

َ
اتام

َ
 اْ

   
ددددددَ َّل َّلف ِن  ح الع

ددددددق َلَّلَادددددد ه  َّلاَِّس  

َّل 
مُّ  يع  ]عهذ   إ ن  اْستهط 

ْسخه  (2) [ال   الم 

   
ال َّل دددد ه  َّلاي َ ِح عحَ ددددَيَّلَ َردددد

َ َّل   دددد ح َّلَ اِ  

َّل 
َّلسَ دددددال َّل َّلَُمَددددديي نيددددد َّلِف  َّلَ عح ددددد   َّلَكَذضح

َّل  
ددددددددَمَيَّل َّلَداَّلَأشح َّلَأ ح َّلَيَ َشدددددددد َمَ    َّلَأ ح

َّل 
َّل َّلَينحَقددددديح بيددددد  ع

َّلَ اقح   دددددحع نحدددددَيَّلَق ح
َّلَ   

َّل  
نحددديََّل َّلَّلَ    َّلَ َحددديا ْع دددو

َّلَ ت  حم  ع ّح
دددم  َّلَتضح

َّل 
َّلَتَ دددددي َاَّلأ ح َُنف َّلَ اِ  ددددد دددددصع نحدددددَيَّلَعقح

َّلَ   

َّل  
َّلَ انح  َقدددددد   َّل    َ هح

دددددد   َّلَباَلاَعددددددَ َّلاهح

َّل 
َ ددددد مَّلَ نحَ َهدددددبَّلاَ َقددددد   َّل دددددَ َّلابح  َّلَح ح

َّل  

                                                 
 .في نسخة)ز( بالواجب ( 1)

 ( إال أن يطيب المسخ.ـنسخة)ز(و)هفي  (2)
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