
  ٧٧٧

  ن المقال بإيضاح االستعارة بالمثال تحسي

ّ ألبي الفتح محمد بن محمد المصري األزهري ّ َّ َّ  

ّمن علماء القرن التاسع الهجري( َّ(  
  عدنان عمر الخطيب. أ

)١(  
ّمحمد بن محمد المصري األزهري، حياته، وآثاره  ّ َّ َّ:  

َّاحلق أن املصادر الت ّي ترمجت لألزهري املصري مل تتجاوز اخل ُّ مسة، ونصيبه ّ

ٌفيها أسطر معدودة ليس غي َّر، وباجلملة فقد ضنَّت املصادر، فلم تأت يف حق الرجل  ٌ ِّ ِ ِ

ُعلى ما ينقع الغلة، وميكن لنا أن نستخلص منها ما يلي َُّ ُ:  

ّح مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا املصري  هو أبو الفت َّ َّ ِّ

ّاألزهري املؤذن احلموي األصل ََّ َّ املشهور بالرسامِّ َّأحد أعالم القرن التاسع  .)١(َّ

ّاهلجري
َّ، ولد بالقاهرة، وتعلم فيها، فكان النَّاظم النَّاثر العامل بالبيان والبديع )٢( ُ

                                                 
  -)١/٤٦١(، وإيضـاح املكنون ) ١١/١٢٦(و) ١٠/٤٢(َّالضوء الالمع :  انظر)1(

، )٣/٦٢٢(ن  ، ومعجم املؤلفي)٢/٢١٧(ن  َّ، وهدية العارفي)٤٠٦، ٢/٦٤(
ّوالبديعيات يف األدب العريب  َّ)١٢٦.(  

َّالرسام((: رسم: َّويف التاج ِّمن ينقش األلواح، وقد اشتهر به مجاعة من احملدثي: َّ ٌ َّفلعل . ))ن ُ
َّحممدا املصري ممن كان يفع َّ ً ا، فنسب إليها، فقيل الرسامَّ َّل ذلك مهنة يتكسب  َّ ُ َّ ً.  

ّ تفرد كحالة يف معجم املؤلفي)2( َّ ّ، فذكر مولد حممد املصري سنة )٣/٦٢٢(ن  َّ  ووفاته   ه٨٥٧َّ
ُّ، وال ندري بعد مستنده العلمي يف حتديد هذا التاريخ بدقة، فكل ما بي ه٨٨٥سنة  َُّ َّ َّ ن  ُ

يف == علي أبو زيد  .َّكما تفرد د. ر َّقرن التاسع للهجرة ليس غيَّأيدينا أنه من علماء ال



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

  :ًترك لنا آثارا، هي... ُّواللغة

  .َّزم فيها أن تكون الشواهد على األنواع الت: َّ بديعية- ١

ُ الدرة المني- ٢ َّ   .رة الجسر والجزيرةُرة في مناظ ُّ

َّ صحائف التصحيف ولطائف التحريف- ٣   .ًرا ًنظما، ونث: َّ

ََّ لطف الصمد في كشف الرمد- ٤ َ   .مقامة: َّ

ّهذا كل ما أسعفتنا به املصادر عن حممد املصري األزهري، وهي ترمجة  ّ َّ خلت ُّ

  .ن املقال  ًمن ذكر شيوخه وتالمذته، كما خلت أيضا من ذكر رسالته حتسي

)٢(  

  :ن المقال بإيضاح االستعارة بالمثال تحسي

ّإن عدم ذكر هذه الرسالة ضمن آثار حممد املصري ال : بادئ ذي بدء نقول َّ ِّ َّ

ا ليست له؛ ذلك أنه ليس من عادة علماء الرتاجم حي يعن َّي أ َّ رمجون لألعالم أن  ن يت َّ

َّيأتوا على آثار هذا العامل أو ذاك كاملة، وإمنا يكتفون بال من آثاره أو تصانيفه : قولً

ِّأضف إىل ذلك أن الرسالة قد انتهت بالعبارة الواضحة اآلتية. كذا وكذا قال ((: َّ

ُمؤلفها عفا اهللا عنه ما نصه ُّ ُ َّرقمه أفقر الورى وأحقر من ذرى حممد بن حممد : ُِّ َُّ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ
                                                  

ً، فذكر أن حممدا كان حيا سنة )١٢٦(َّكتابه البديعيات  َّ ً، مستندا يف ذلك  ه١١٣٨َّ ُ
َّره أنه حيقق خمطوطة حملم إىل صديق له أخب ّ ُ َّد املصري ذكر فيها هذا التاريخ، ومل يشأ  َّ ُ ّ

. ي يقوم بتحقيقها ُعلي أن يفصح عن اسم املخطوطة الت. َّهذا الصديق فيما ذكر د
َّواحلق أن ما ذهب إليه هذا الصديق وشايعه فيه د َّ علي ليس بصحيح؛ إذ كيف . ُّ
ّيكون الرجل من علماء القرن الثاين عشر اهلجري؟ َّ َّوقد ذكره السخاوي يف الضوء ! َّ َّ

َّالالمع، وهو كتاب أفرده مؤلفه ألعيان القرن الت   .اسعِّ



  
٧٧٩  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

ُّاملصري األزهري سالة دون أن يرقى ِّوهي عبارة تقفنا جبالء على صاحب الر. )١( ))...ُّ

  .ّإىل ذلك أدىن شك

ّبعد هذا التحقيق يف نسبة الرسالة إىل صاحبها حممد املصري األزهري، نأيت  ّ َّ ِّ
  :ِّعلى مضمون هذه الرسالة، فنقول

ٌهي رسالة لطيفة مل تتجاوز الورقتي ًن، أقامها مؤلفها حبثا موجزا يف أنواع  ٌ ً ِّ

ًاالستعارات، مصحوبة بأمثلتها، مشروحة َّ الشرح البعيد عن التفصيالت والتفريعات ً َّ َّ

َّاملطولة املعهودة يف الكتب البالغية َّ ُ
.  

يبدأ املؤلف رسالته مبقدمة قوامها احلمد هللا والصالة والسالم على نبيه املختار 
ُ ِّ َّ َّ ِّ ِّ

ًَّحممد وآله وأصحابه، مضمنا إياها مصطلحات بالغية ٍ ُ َُّ ًِّ از، اإلجيا: َّ ... زاحلقيقة، ا

ّوكتاب اجلرجاين املعروف دالئل اإلعجاز ّمث يأيت على اسم رسالته، فيسمها . ُ

ّن املقال بإيضاح االستعارة باملثال، وحيقق مضمون هذا العنوان جبالء حي بتحسي ن  ُ

ًيعرض ألنواع االستعارات مصحوبة بأمثلتها، وقد بلغت عنده ستة عشر نوعا،  َََ َ ًّ
فاالستعارة . َّعارة، مها األساس هلذه األنواع الفرعيةن من االست أدرجها حتت قسمي

ًمفردة ومركبة، واملفردة تضم حتت جناحها مخسة عشر نوعا َََ َ ّ َّالتصرحيية األصلية : َّ َّ َّ

َّالتحقيقية، والتصرحيية األصلية التخييلية، والتصرحيية التحقيقية التبعية، والتصرحيية  َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ

َّلية التبعيةّالتخيي ٌأما املركبة فال يندرج حتتها إال نوع واحد، هو االستعارة . وهكذا... ََّّ ٌ َّ َّ
ُ َّ

َّالتمثيلية ذا النَّوع تنتهي الرسالة، خمتومة باسم مؤلفها كما أملعت قبل. َّ ُو ُ ِّ ً ِّ.  

ا باختصار رسالة موجزة تعليمية جديرة باخلروج إىل النُّور؛ لتكون نواة ًإ ٌ َّ ٌٌ ٌ  ملن َّ

                                                 
  ).١١(ن املقال   حتسي)1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّيروم هذا العلم، بادئا من خالهلا مبعرفة األساسيات، كي يستطيع يف قابل األيام أن  َّ ً
ي عرض هلا جهابذة هذا  رة الت خيوض يف تفصيالت هذا العلم وتفريعاته الكثي

  .املضمار

)٣(  

  :ِّتحقيـق الرسالـة 

كتبة ِّاستندنا يف حتقيق هذه الرسالة إىل نسخة وحيدة، وقفنا عليها يف امل

ْالظاهرية بدمشق حتت رقم َّ َّر على أخت هلا مع حبثنا الطويل   عام؛ إذ مل نعث٩٩٥٩: َّ

الواحدة يف ن، والورقة  َّوهي نسخة تامة تقع يف ورقتي. رة يف فهارس املخطوطات الكثي

ُ سطرا، ضمن جمموع عدد أوراقه ٢٥ َّكتبت بالسواد ، ] أ ق١٩ – أ ق ١٨[ ورقة ١٩ً ُ
ُخبط معتاد مع ُ ُجم واضح خال من الشكل، ترك هلا هامش بعرض ّ َّ  سم، ٥.٢٥ٍ

ّوهي بعد من نسخ مؤلفها حممد ابن حممد املصري األزهري الذي مل يذكر تاريخ  ّ َّ َّ ِّ ُ
   .)١(النَّسخ وال مكانه

َّأما منهجنا العلمي يف حتقيق هذه الرسالة فيمكن أن جنمله بالنقاط التالية ِّ ِّ ّ َّ:  

َّملة من نسخة الظاهرية التِّ نسخنا الرسالة كا- ١ َّ ؛ )ل(ي رمزنا إليها بـ ً

ا األصل املعتمد الوحيد الذي بي إشارة منا إىل أ
ُ

َّ ّ ًن أيدينا، وضبطناها ضبطا  ً
َّكامال؛ ليكون ذلك أنفع لقراء العربية َّ ًُ.  

َّ مل ختل هذه النُّسخة من بعض أوهام التصحيف والتحريف والتكرار - ٢ َّ َّ ُ
ُرنا إىل ذلك كله يف موطنه من احلواشي، مثبتيًأحيانا، وقد أش َن الصواب  ن يف املت ِّ َّ

                                                 
َّعلوم اللغة العربية(َّ فهرس خمطوطات الظاهرية )1(   ).٢١٢) ( البالغة-ُّ



  
٧٨١  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

  .ر ليس غي

َّ أفاد املؤلف يف رسالته من مفتاح العلوم للسكاكي خاصة، فخرجنا ما - ٣ ً َّ ّ َّ َّ ِّ

ّأفاده من املفتاح، مع الرتمجة املوجزة للسكاكي، وهو العلم الوحيد الذي ورد يف هذه  َّ َّ َّ
  .ِّالرسالة

ِّدمنا للرسالة بالدراسة الت ق- ٤ ِّ ا وبصاحبها َّ ِّي تعرف  ُ.  

  

ِّواهللا الموفق، والحمد هللا رب العالمي ِّ ًن أوال وآخرا ُ ً َّ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا



  
٧٨٣  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

)٤(  
  ]أ/ ١٨و[  : ن املقال بإيضاح االستعارة باملثال  حتسي

  
َّمحدا ملن له احلمد حقيقة ال جمازا، وصالة وسالما على املوشح بالكمال  َُ ً ً ً ً ُ ً

َشح بدالئل اإلعجاز، وعلى آله وصحبه الذين نسجوا لدين اهللا أحسن طراز، َُاملر ُ َ َ َّ
َِّاملصرحي ُ
  :ُوبعد. َّن مبكنيات اخلبايا يف لطائف اإلجياز 

َّفهذه رسالة مسيتها بـ  ِومن . ))بالمثال ن المقال بإيضاح االستعارة تحسي((ٌ
إنه الويل املتعال] فـ[َاستمطر اإلفضال، 

ُ ُّ َّ)١(.  
ٌم أن االستعارة إما مفردة أواعل ُ َّ َ ا كلمة مستعملة )٢(َّ ٌ مركبة، واألوىل توسم بأ ٌ ٌَّ ُ ُ َّ ُ

َرأيت أسدا متـوشح : ُر ما وضعت له ملالحظة عالقة مع قرينة مانعة، حنو قولنا يف غي ِّ َ َُ ً ُ
ًالسالح، فإننا شبهنا زيدا باألسد يف الشجاعة، وادعينا أن زيدا صار فردا  ً ًَّ َّ َّ َّ َّ من أفراد ِّ

ُاألسد، مث استعرنا أسدا لزيد، فهذه استعارة، والقرينة املانعة من املعن ٌ ً ُُى احلقيقي قوله ّ ّ :
ِّمتـوشح السالح َ ِّ َ َُ.  

ُ مخسة عشر قسما، تتضح لك بعد بأمثلتها، إن شاء اهللا )٣(وتنقسم هذه ُ َّ ً ََ َ َ
  :تعاىل

ُاألول ُالتصريحية األصلية التحقيقية: َّ َّ َّ ََّّ َال السابق، فإن االستعارة فيه  كاملثَّ َّ َّ
                                                 

ومن استمطر اإلفضال من اهللا تعاىل فيما : أراد. ّن زيادة يقتضيها النَّص ن قوسي  ما بي)1(
يقصده أو يتوجه إليه، فإنه الويل املتعايل الذي جيود على املستمطر مب

ُ ُ ّ َّ   .ا سألَّ
َّوإما على إرادة التفصيل: َّوالصواب.  ل)2( َّ.  
  .االستعارة املفردة:  أي)3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ا جرت يف غي ََتصرحيية، وحقيقتها ما ذكر منها لفظ املشبه به، وأصلية لكو ٌ ٌَّ َّ َّ
ُ

ُ ُ ر  ُ
ِاملشتقات واحلروف، وحتقيقية لكون املستعار له حمققا حسا ً َّ َُّ ُ ٌَُّ.  

َّتصريحية أصلية تخييلية: َّالثاني َّ ٌَّ ِت أنشب: األظفار من قولك: ٌ◌، حنوٌ
َاملنية أظفارها، فإن الوهم ملا أظهر ّ

َّ ُ رع هلا صورة  ََّ املنية يف صورة األسد، اخت)١(َّ
َََّأظفار خميـلة َ، كصورة األظفار احلقيقية، مث أطلق على الصورة املخيـلة الصورة )٢(ُ ُّ ََُّّ ََّ ُ ّ

َّاملحققة، والقرينة املنية، فهي تصرحيية بلفظ املشبه به، وأصلي َّ َّ َّ
ُ ٌُ ُ ُ َ َ َّ ا يف غيَ ر  ٌة لكو

ًاحلروف واملشتقات، وختييلية لكون املستعار له صورة  ُ ٌَُّ ًمتخيـلة، وهذا ] ب/١٨و[َّ َََّ َُ
ّاملثال إمنا يتجه على مذهب السكاكي َّ َّ َّ َّ)٣(.  

ٌتصريحية تحقيقية تبعية: َّالثالث ٌ ٌَّ َّ ََّّ َّ ُنطقت احلال: ، حنوَّ َشبهنا الداللة : ِ َّ َّ
َّل املراد بكل، واستعرنا النُّطق للداللة، واشتققنابالنُّطق جبامع وصو َ ٍّ ُ

ْ من النُّطق )٤(
ٌنطق مبعىن دل، فهي تصرحيية؛ ألنه صرح فيها بلفظ املشبه به، وحتقيقية لكون  ٌَّ ََّّ ُ َّ َّ َّ َ َ َ َ

ا جرت يف املشتقات َّاملستعار له حمققا عقال، وتبعية لكو َّ
ُ ٌَُّ ً ً َُ

)٥(.   
                                                 

  .ر واضحة ويف ل كلمة غي. َّ كذا الراجح)1(
َ خميـلة ومتخيـلة مبعن)2( ََّ ََّ َُ   .ًى واحد َُ
ّ هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي صاحب مفتاح )3( َّ َّ َّ ِّ

َمام احلنفي، العامل املتبحر يف النَّحو والتصريف وعلم املعاين والبيان والعروض العلوم، اإل َّ ِّ ُ ّ
َّوالشعر والكالم، املتوىف سنة 

ُ
). ٨/٢٢٢، واألعالم ٧/٢١٥َّشذرات الذهب . ) ه٦٢٦ِّ

  ).٤٨٥(مفتاح العلوم : وانظر قوله يف
  .َّواشتقينا حتريف: ويف ل. َّ كذا الصواب)4(
َّوختييلية لكون املستعار له صورة متخيـلة، وهذا املثال إمنا يتجه : َّتقينا يف ل بعد واش)5( َّ ََّ ََّ َُ ُ

ّعلى مذهب السكاكي َّ َّتصرحيية وحتقيقية تبعية، حنو: َّالثالث. َّ َّ َّشبهنا : ُنطقت احلال: َّ
َّالداللة بالنُّطق جبامع وصول املراد بكل، واستعرنا النُّطق للداللة، واشتقينا  َّ َّّ ُ

= من ْ



  
٧٨٥  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

َِّوألصل: ًوأمثاهلا أيضا َ، فإنه شبه مطلق االستعالء )١(َبـنَّكم يف جذوع النَّخلُ ُ َّ َّ
َّمبطلق الظرفية َّ َ ِ جبامع التمكن يف كل، واستعرنا تلك الظرفية لالستعالء، مث سرت )٢(ُ

ََ ّ َّ َّ ٍّ ُّ َّ
ََْاالستعارة من املطلقي ُ
ٌَّ، فهي تصرحيية لذكر )يف) (على(ِن إىل اجلزأين، فأطلقنا على  

َّاملشبه به، 
ُ

ا جرت يف احلروف َّوحتقيقية لتحقق املستعار له حسا، وتبعية لكو َِّ
ُ

ُّ ٌ.  
ٌتصريحية تخييلية تبعية: َّالرابع ٌَّ َّ ًنطقت احلال أيضا: ، حنو قولكَّ ُ َّفإننا شبهنا : ِ َّ

ًاحلال مبتكلم تشبيها مضمرا يف النـَّفس، وادعينا أن احلال صارت فردا من أفراد  َّ َّ ْ ً ُ ً ِّ ُ
ِّاملتكلم،

ُ
ِّ وذكرنا املشبه الذي هو احلال مرادا به املشبه به الذي هو املتكلم، فهذه 

ُ ُ ُ
َّ ًَّ ُ ُ

َمكنية، وال غرض لنا فيها اآلن، وستأيت ََ ٌَّ.  
َّمث إننا ختيلنا للحال نطقا، فشبهناه بالنُّطق احلقيقي، واستعرنا املشبه به  َّ َّ

ُ ّ ُ ً ُ َّ ّ
ّاحلقيقي للمشبه اخليايل، واشتققنا من احل َّ ُ ََّقيقي نطق مبعىن النُّطق املتخيل، فهذه َّ َُ ْ َ َ َ ّ

ًاالستعارة األخرية تصرحيية ملا مر، وختييلية لكون املستعار له خميال  ََّّ َّ ََُّ ٌ ٌُ ُ ٌَّ، وتبعية ]أ١٩و[ُ
ا يف مشتق، وهذا على مذهب السكاكي ّلكو َّ َّ ّ ُ

َّر مسلم ، وإن كان غي)٣( ُ َ.  
ٌمرشحة، َّإما : ُوهذه األربعة َ َّ ٌ مجردة، أوَُ َ َّ َ ٌ مطلقة أوُ ََْ ُ.  
ًمرشحةُمثال األوىل  َ َّ ً رأيت أسدا يفت:َُ ُرس بأنيابه ُ ًمجردةُومثاهلا . ِ َ َّ َ ً رأيت أسدا :ُ ُ

                                                  
َالنُّطق نطق مبعن= َ َّاملشتقات: إىل قوله... َّى دل َ

ُ
.  

ّمن الواضح أن املصنف سها، فبدأ بالقسم الثالث من االستعارة املفردة، مث : ُقلت َّ ِّ
ُ

َّ
َّخلطه جبزء من تعريف القسم الثاين، مث استدرك خلطه، فأعاد كتابة القسم الثالث  َّّ

  .ًصحيحا من جديد
  .٧١: بعض اآلية:  طه)1(
َفإنه شبه مطلق الظرفية مبطلق االستعالء:  يف ل)2( َُ َّ ََّّ ُ   .ى زه املعن ُوهو وجه ال جيي. َّ
  ).٤٨٩ و٤٨٥( مفتاح العلوم )3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّرس يف احلمام يفت ًمطلقةُومثاهلا . ُ ََْ َّعندي أسد، وقامت قرينة حالية على أن عنده : ُ ٌ ٌَّ ٌ
ًرجال شجاعا ُ ً.  

َّومثال الثانية  ًمرشحةُ َ َّ َشبت املنية األظفار الت أن:َُ َُّ ْي مل تـقلم، فهي  ِ ٌمرشحة،ََُّ َ َّ َُ 
َويصلح أن تكون  ًمجردةُ َ َّ َ ْي مل تـقلم الت(َ، وإن حذفت ُ ًمطلقةتكون ) ََُّ ََْ ُ.  
َّومثال الثالثة ً مرشحةُ َ َّ ِ نطقت احلال بفصيح املقال:َُ ُ ً ومجردة.ِ َ َّ َ ُنطقت احلال : ُ ِ

ًمطلقةو. زام بداللة االلت ََْ ُقت احلالنط: ُ ِ.  
َّومثال الرابعة  ًمرشحةُ َ َّ ُ نطقت احلال بلسان املقال:َُ ًمجردةو. ِ َ َّ َ ُ نطقت احلال :ُ ِ

ًمطلقةو. بلسان اخليال ََْ ُنطقت احلال: ُ ِ.  
َالثالث عشر َ َ َ ُ المكنية:)١(َّ ًمرشحةُ، ومثاهلا َّ َ َّ َ أنشبت املنية أظفارها:َُ َُّ َُّفاملنية : ِ

ٌاستعارة، واألظفار ختييل ُ ٌ، والنَّشب ترشيحٌ ُ ًمجردةو. َ َ َّ َ َ املنية ذات أظفار مقلمة:ُ ََّ ُُ ُ َّ .
ًمطلقةو ََْ ُاملنية ذات أظفار: ُ َُّ.  

فهذه مخسة عشر قسما يف االستعارة املفردة
ُ ً ََ َ َ.  

ُالمركبةَّوأما  َّ َّ اليت هي ثانية القسمة األصلية، فنحوُ ًإين أراك تـقدم رجال : ُ ْ ِ ُ ِّ َُ ِّ
ُوتـؤخر أخرى ُ ِّ ُهذا يقال للذي يت: الق. َُ ُردد يف أمره ُ   ُأيفعل كذا أم ال؟: َّ

ُوتقرير االستعارة أننا شبهنا هيئة منت ً َّ َّ ًزعة من شخص يت ُ َ ُردد يف الفعل وعدمه  َ َّ
ُّيئة شخص يـقدم رجال ويـؤخر أخرى لتحي ُ ُ ِّ َُ ًُ ْ ِ ُ ِّ َر كل منهما يف أمره؛ واستعرنا اهليئة  َ ٍّ

ٌَّللهيئة، والقرينة حالية ُ.  
ََفهذه ست عشرة ْ َ َ استعارة بستة عشر مثاال، ال يقطف أزهارها )٢(َّ ُ ِ ً ََ َ ََّ من  )٣(ّ]إال[ً

                                                 
  .َّالثالثة عشر حتريف: ويف ل. َّالقسم الثالث عشر من أقسام االستعارة املفردة:  أي)1(
  .َّستة عشر حتريف:  ل)2(
  .ّ زيادة يقتضيها النَّص)3(



  
٧٨٧  عدنان عمر اخلطيب.  أ–ة ن املقال بإيضاح االستعار حتسي

َيروم هداية كماال، وصلى اهللا وسلم على الذي وسع العاملي َّ َُّ ً ً ًن مجاال وجالال، وعلى  ُ ً
ًآله وصحبه ما سال دمع حمب سلساال ْ َ ٍُّ ُِ)١(.  
ُقال مؤلفها عفا اهللا عنه ما نصه ُّ ُ َرقمه أفقر الورى: ُِّ ََ ُ ُ َ َ

ُ ، وأحقر من ذرى حممد )٢( َّ ََ ُ
َبن حممد املصري األزهري، عفا اهللا عنه، ولطف به، آمي ُ ُّ ُّ ٍ َّ   .ن ُ
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