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 رسالة ابن كامل باشا يف بقان أن صاحب عؾم املعاين يشارك الؾغوي

 يف البحث عن مػردات األلػاظ

 )عرض وحتؼقق(

 

 ()عيل د. حمؿد األمني بو

 

 (5)مؤلف الرسالة:

ب بـ)صؿس افّديـ(، وُيعرف بـ  هق أمحد بـ شؾقامن بـ ـامل باصا زاده، ادؾؼَّ

ه ـامل باصا افذي ـان مـ أمراء افدوفة افعثامكقة يف ظفد  )ابـ افقزير( كسبة إػ جدِّ

 هـ.886افسؾطان )بايزيد افثاين( شـة 

 اصتغؾ مـذ مطؾع حقاتف بافعؾؿ، وويل افؼضاء يف أدركة، ثؿ يف أشتاكة.

 ا، وحديٍث، وتاريٍ،، وفغٍة، وـان متؼـً سـرٍ برع يف ظؾقم ـثرة، مـ ؾؼٍف، وتػ
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 الرسالة: إىلملحة 

تؼع افـسخة ادخطقضة فؾرشافة ضؿـ جمؿقع يضؿ ظدًدا مـ رشالؾ ابـ ـامل 

، 4865باصا، حمػقظ يف ؿسؿ ادخطقضات بجامعة ادؾؽ شعقد، حتت افرؿؿ 

ـؾ ورؿة ظؿقدان، يضؿ وتشغؾ افرشافة مـ ادجؿقع ادذـقر ثالث ورؿات، ويف 

 ـؾ ظؿقد كحق واحد وثالثغ شطًرا.

 أبق افػتقح أكف اظتؿد ظذ هذه ادخطقضة سـغوؿد ذـر افدـتقر حمؿد ح

 إػ خمطقضتغ ؽرها يف حتؼقؼ هذه افرشافة ورشافتغ أخريغ مها: إضاؾة

« ِمـ»ح ضريؼ اشتعامفف، وافػرق بغ ضـقوتق« ـاد»رشافة يف حتؼقؼ وضع 

ؼ حتت ظـقان: ثالث رشالؾ يف افؾغة  شـرافتبققـقة. وك« ِمـ»و ةضـقافتبعق افـص ادحؼَّ

 (0)ٓبـ ـامل باصا.

وفست يف مؼام افـؼد فعؿؾ ادحؼؼ، ؾؼد بذل جفًدا ضقًبا، أؾدت مـف يف إظادة 

فؾتحؼقؼ،  حتؼقؼ افرشافة ادذـقرة، متخًذا مـ خمطقضة جامعة ادؾؽ شعقد أصاًل 

 ًٓ  ؼدت أكف ؾات ادحؼؼ، مع اظسايف بجفده وؾضؾف.أن أشتدرك ما اظت حماو

ؿ سـقوكظًرا إػ أن افرشافة تسقدها افابغة ادـطؼقة افاارمة، وكزظة افتؼ

وافتػريع افتل تغؾب ظذ أشؾقب ادشتغؾغ يف افػؼف وأصقفف، ؾؼد بذفت جفدي يف 

تتحؼؼ ؾقف افػالدة بنذن اهلل،  صـراشتخالص مضؿقن افرشافة وظرضف بلشؾقب معا

ون اإلصارة إػ اخلالف مع ادطبقع، ٕن ذفؽ متاح فؾؼارئ، إذ يستطقع افعقدة إػ د

 ادطبقع وافقؿقف بـػسف ظذ أوجف اخلالف.

                                                           

 رشون.ظـ مؽتبة فبـان كا5993( صدر افؽتاب يف بروت ظام 0)
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 مضؿون الرسالة:

يف هذه افرشافة يضع ابـ ـامل باصا حدوًدا واضحة ٓختااصات ظامل افؾغة، 

 افساـقب.وظامل افـحق، وصاحب ظؾؿ ادعاين، ظـدما يـظُر ـؾٌّ مـفؿ يف 

يّف، اـرؾرى أن ظامل افؾغة خيتص بافـظر يف ادادة افؾغقية فؾؽؾؿة، وبـالفا اف

 ومقؿعفا مـ آصتؼاق.

أما ظامل افـحق ؾقـظر يف افعالؿات افسـقبقة بغ إفػاظ، وُياـّػ تؾؽ 

 اق افاحة وافػساد، وافدٓفة احلؼقؼقة وادجازية.شـقافعالؿات يف 

ؾقـظر يف ادػردات وافعالؿات افسـقبقة مـ جفة وأما صاحب ظؾؿ ادعاين 

 احلال. ضـكافػااحة، واحلسـ وافؼبح، ويـدرج حتت احلسـ وافؼبح مطابؼة افؽالم دؼت

 عامل الؾغةيـظر ، شـربؽِت السامُء فابتسَؿت لبُؽائفا قؾوُب الب: ؾػل ؿقفـا مثاًل 

تسؿت وبؽاء وؿؾقب بؽت وافسامء واب»يف ادادة افؾغقية فألفػاظ ادستعؿؾة وهل: 

 ؾربط هذه ادػردات بلصقهلا ادعجؿقة.« شـروافب

د إبـقة اف ؾقة فألفػاظ افسابؼة، ودٓفة تؾؽ إبـقة، وما حاؾ اـرثؿ حيدِّ

 ؾقفا مـ إظالل وإبدال وحذف وما يتاؾ بذفؽ.

ويـتفل بتحديد كقع افبـاء افذي تـتؿل إفقف، وأصقهلا ادادرية أو آصتؼاؿقة، 

 ق:ظذ افـح

بؽت: ؾعؾ ماض ثالثل جمّرد، معتؾ كاؿص، أصؾف: بؽل، ُؿؾبت ياُؤه أفًػا،  -

فتحرـفا واكػتاح ما ؿبؾفا، ثؿ ُحذؾت ٓفتؼاء شؽقهنا بسؽقن تاء افتلكقث، ؾفق ظذ 

 وزن: َؾَعت.

وافسامء: وزهنا: افَػعال، وأصؾفا: َشامو، مـ شام يسؿق إذا ارتػع، ُأبدفت  -

ها وارتػاظفا.واُوها مهزة فتطرؾفا بعد أفػ قت بذفؽ فسؿقِّ  ، وشؿِّ
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وابتسؿت: ؾعؾ ماض ظذ وزن: اؾتََعَؾت، ؾفق ثالثل مزيد بإفػ وافتاء،  -

 وافزيادة ؾقف دعـك ادبافغة.

وافُبؽاء: مادر فؾػعؾ: بؽك يبؽل، وزكف: افُػعال، أصؾف: ُبؽاي، ُأبدفت  -

 ياؤه مهزة فتطرؾفا بعد أفػ.

وافؼؾُب: فطقػة رّباكقة ُتدَرك هبا حؼالؼ وافؼؾقب: مجع ـثرة مػرده: َؿؾب.  -

اء. ؾفق يف إصؾ مادر ؿَؾب َيؼؾُِب، ُظزِّ بف هـا ظـ اشؿ افذات، فدٓفتف صـقإ

 ظذ افؾطقػة افّرباكقة ادُدِرـة.

قا بذفؽ شـروافبَ  - : اشؿ مجع يؼع ظذ ادػرد واجلؿع وادذـر وادمكث، ُشؿُّ

 (3)وهق افظفقر. شـرفظفقرهؿ، مـ افبَ 

يف افعبارة افسابؼة إػ ما حتقيف مـ حروف وأؾعال وأشامء،  ـظر الـحويوي

 ها.صـروإػ افعالؿة بقـفا، وإػ كقع اجلؿؾ ادُستعَؿؾة وظددها وظـا

. وافثاكقة: بؽت السامءُ ؾافعبارة يف كظره ممفػة مـ مجؾتغ ؾعؾقتغ، إوػ: 

 ؾاء آشتنـاف افتل ُتػقد . وافرابط بغ اجلؿؾتغشـرابتسَؿت لبؽائِفا ُقؾوُب البَ 

 ٓشتبشارهؿ باخلر. شـرافسببقة، أي إن بؽاء افسامء شبب ٓبتسام ؿؾقب افب

ر « بَؽت»واجلؿؾة إوػ ؾعؾقة ممفػة مـ ؾعؾ ماض  مبـل ظذ افػتح ادؼدَّ

 ، مرؾقع بافضؿة.«افسامءُ »ظذ إفػ ادحذوؾة ٓفتؼاء افساــغ، وؾاظؾ جمازي هق 

مبـل ظذ افػتح وافتاء « ابتسَؿت»ة ؾعؾقة ممفػة مـ ؾعؾ ماض واجلؿؾة افثاكق

مرؾقع بافضؿة، وهذا افػاظؾ مضاف إػ « ُؿُؾقُب »فؾتلكقث، وؾاظؾ جمازي هق 

يا وطقػة ادػعقل أدَّ « فُبؽالفا»إضاؾة حؼقؼقة فتحديد ماهقتف، وجاّر وجمرور  شـرافب

 ذ افبؽاء وهق معـك.ٕجؾف، إذ أؾادت افالم افسببقَة وافتعؾقؾ فدخقهلا ظ

                                                           

 ( ُيـظر مؼايقس افؾغة ٓبـ ؾارس )بؼ(.3)
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ها مـ ؾقِّ يف ؾااحة إفػاظ ادستعؿؾة، أي يف ُخ  ويـظر صاحب عؾم املعاين

ؼاها ومعـاها شـقها ظـ افغريب ؽر ادلفقف، ومـاشبة مقعدِ تـاؾر احلروف، وبُ 

فؾدٓفة افعامة فؾسـقب، وحيؽؿ ظؾقفا بافػااحة أو ظدمفا. وإفػاظ يف افعبارة 

 ومـاشبة فؾدٓفة فؾعامة. حة ملكقشة،اـقافسابؼة ؾ

ثؿ يـظر يف افعالؿة افسـقبقة بغ مؽقكات افعبارة افسابؼة مـ جفة احلُسـ 

وافُؼبح، ظـ ضريؼ ادؼاركة بغ ضريؼة افتعبر ادستعؿؾة وبغ ضرالؼ افتعبر ادُتاحة. 

ُأشـد ؾعؾ افبؽاء إػ افسامء، وهق إشـاد صحقح مبـل ظذ جماز « بَؽت افسامءُ »ؾػل 

ـٌ ٕكف ُيػ (4)الؿتف ادشاهبة،ظ إػ ختقُّؾ صقرة ٓ كجدها يف  ضـلوهذا اإلشـاد حَس

 بؼقفـا: هطَؾ ادطُر. صـرافتعبر ادبا

وـذفؽ احلال يف اجلؿؾة افثاكقة حقث ُأشـد آبتساُم إػ افؼؾقب، وهق إشـاد 

ؾة أيًضا إػ صقرة ُمتخقَّؾة. ثؿ يف إضا ضـكجمازيٌّ صحقح ظالؿتف ادشاهبة، أؾ

مجاٌل مستقًحك يتؿثؾ يف إضاؾة صػة آبتسام إفقفؿ، وهذا ُيتقح  شـرافؼؾقب إػ افب

 ختقَُّؾفؿ وؾؼ صقرة حمبَّبة إػ افـػس، ٕكـا كتخقَّؾ ؿؾقًبا تبتسؿ وأصحاهبا ـذفؽ.

أـَسب اجلؿؾة ُحسـًا مـ جفة ادػاجلة، إذ « فُبؽالفا»واشتعامل اجلار وادجرور 

ر أن ي ؽقن افبؽاُء شبًبا فالبتسام، وهق حاصٌؾ ـام تدّل اجلؿؾة، مع أن مـ ؽر ادتاقَّ

اجلار وادجرور مل ُيػقدا معـًك جديًدا، بؾ أؾادا تقـقد افسببقة ادستػادة مـ اؿسان 

 اجلؿؾتغ افؾتغ تتلفػ مـفام افعبارة افسابؼة.

ة، وأخًرا يرى صاحب ظؾؿ ادعاين أن ادتؽؾؿ اختار افتعبر باجلؿؾ افػعؾق 

                                                           

( ُيعزَّ ظـ هذا ادجاز يف ظؾؿ افبقان بآشتعارة ادؽـقة. وُيشار إػ أن وطقػـة صـاحب ظؾـؿ ادعـاين 4)

تـتفل ظـد إدراك افعالؿات ادجازية وأجزاء اإلشــاد، أمـا اخلـقض يف تػاصـقؾ افاـقر ودٓفتفـا 

 افبقان. ومزاياها اجلامفقة ؾؿجال ظامل
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د، وـلن افاقر افتل تدّل ظؾقفا افعبارة  (5)ٕكف ؿاد افدٓفة ظذ احلدوث وافتجدَّ

 حتدث أمام افؼارئ وظذ مرأى ظققكف.

مما شبؼ يتضح باقرة ظؿؾقة جمآت افـظر فؽؾِّ مـ ظامل افؾغة، وظامل افـحق، 

ا يف ر ره كظريًّ  شافتف.وصاحب ظؾؿ ادعاين. وهذا ما أراده ابـ ـامل باصا بام ؿرَّ

د ابـ ـامل باصا اختااصات افؾغقي وافـحقي وصاحب ظؾؿ  وبعد أن حدَّ

 ادعاين اشتطرد يف بقان افػرق بغ كظراهتؿ إػ إفػاظ وظالؿاهتا افسـقبقة ظذ افـحق:

ظامل افؾغة هيؿف أن تؽقن إفػاظ مستعؿؾًة بحسب معـًك ُوضعت فؾدٓفة  -5

د اإلتباع، ـام يف ظؾقف حؼقؼًة أو جماًزا، فذفؽ ٓ يؾت ػت إػ إفػاظ افتل ُتستعَؿؾ دجرَّ

وٓ يؾتػت أيًضا إػ إفػاظ افتل صاظت ظذ إفسـة  (6)ؿقهلؿ: ؾالٌن جالٌع كالِع،

وما جيري ظؾقف مـ ماادر ومشتؼات، وؿاة هذا « اكعَدم»واصتؼاؿفا ؽر صحقح ــ 

، وفؽـ ُيشسط سـرُتف ؾاكؽَ سـرـ ، ـام يف:«َظِدم»غ فقؽقن ُمطاِوًظا فؾػعؾ صـقافػعؾ أكف 

« ظِدم»يف صحة هذا آصتؼاق أن يؽقن افثالثّل ظالجقًّا ذا أثر حمسقس، ظذ حغ أن 

 قظف يف آشتعامل.صـقمع « اكعَدمَ »فقس ـذفؽ، ؾؾؿ ياح ظـد افؾغقيغ 

افـظر ظـ صّحة  بؼطعوصاحب ظؾؿ ادعاين يؼبؾ ـؾَّ ما هق مستعَؿؾ، 

د، ـام يف افـقَظغ افسابؼغ، ويـطؾؼ مـ أن: َوْضعف، أو دٓفتف ظذ  اخلطل معـك حمدَّ

 (7)ادستعؿؾ أوػ مـ افاقاب افـادر.

                                                           

د، واجلؿؾــة آشــؿقة 5) ( يف ظؾـؿ ادعــاين: اجلؿؾــة افػعؾقــة مقضــقظة فؾدٓفــة ظــذ احلــدوث وافتجــدُّ

 مقضقظة فؾدٓفة ظذ آشتؿرار وافثبقت.

ـِـرت إتباًظـا « كالع». وـؾؿة 39: 5( ُيـظر أدب افؽاتب ٓبـ ؿتقبة 6) فقس هلا معــك يف ذاهتـا، وإكـام ُذ

 بافغة يف تاقير صدة اجلقع.فؾتلـقد واد« جالع»فؽؾؿة 

( هذا رأي ابـ ـامل باصا يف رشافتف، ظؾاًم أن هذا افـرأي ٓ يقاؾـؼ ظؾقـف ظامـة ادشـتغؾغ يف 7)

 ظؾؿ ادعاين.
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افـحق يـظر يف افعالؿة بغ إفػاظ مـ جفة افاحة وافػساد، أي مـ ظامل  -0

جفة مـاشبتفا فؾؿعـك ادراد أو ظدم مـاشبتفا، وٓ هيؿف احلُسـ وافُؼبح، ظذ حغ أن 

افعالؿات داخؾ افسـقب إػ احلُسـ. وهلذا  ضـلعاين هيتؿ بلن ُتػصاحب ظؾؿ اد

ُؾ إؿقؾ: ظؾُؿ ادعاين متاُم ظؾؿ افـحق، أي  ن كظر افـحقي وصاحب ظؾؿ ادعاين ُيؽؿِّ

ـَ يف ادعاين مـ دون ظالؿات صحقة بغ ظـا افسـقب،  صـرأحدمها أخَر، ؾال ُحس

 معـًك حسـ. وٓ ؿقؿة بالؽقة يف صحة افعالؿات مـ دون أداء

ف ضـرتطرق بعد اشتطراده افسابؼ فعؾؿ ادحا -3 ة وظالؿتف بعؾؿ ادعاين. ؾعرَّ

ث ظـ اتاافف بعؾؿ ادعاين واؾساؿف ظـف.  هذا افعؾؿ، وذـر جمآتف، وحتدَّ

ؾف ابـ ـامل باصا يف هذه افرشافة بؼقفف: ضـروظؾؿ ادحا ظبارة ظـ مؾؽة »ة ظرَّ

حد مـ مؼام اجلّد واهلزل، واددح وافّذم، وافشؽر اشتحضاٍر فؾؿقاد ادـاشبة فؽؾ وا

 «. وافشؽاية، وافسؽقب وافسهقب، وافتفـنة وافتعزية، وكحق ذفؽ

هق اشتعامل ـالم افبؾغاء يف أثـاء افؽالم يف »وظرؾف ضاش ـزى زادة بؼقفف: 

احلؽاية، وإن ذفؽ افعؾؿ يراد بف تؽقيـ مؾؽة يراد هبا  حمؾ مـاشب فف ظذ ضريؼ

ف مؼام ضـقاخلطل ظـد كؼؾ افؽالم ظـ أخريـ، ظذ ما يؼت از مـ افقؿقع يفآحس

 (8)«.معاكقف إصؾقة، ومـ جفة خاقص ذفؽ افسـقب كػسف افتخاضب، مـ جفة

بف  ضـرما حُتا»ة ظـ بعض ادمفِّػغ بلهنا: ضـرقضل تعريػ ادحاسـقوكؼؾ اف

 (9)«.صاحَبؽ مـ كظؿ أو كثر، أو حديث أو كادرة أو مثؾ شالر

يتضح مـ افتعريػات افسابؼة أكف ظؾؿ يعتؿد ظذ احلػظ وافدراية وحسـ 

ادجاَفسة واإلفؼاء، واخلزة يف صقغ افؽالم وإيراد افشقاهد وادحػقطات بحسب 

                                                           

 .029 -028( مػتاح افسعادة ص8)

 .0( ادحارضات وادحاورات فؾسققضل ص 9)
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ـ مـ  ادؼام وادـاشبة. وهق افعؾؿ افذي تتجذ ؾقف ثؿرات افثؼاؾة افقاشعة وافتؿؽُّ

 ادعؾقمات.افعؾقم، وافؾباؿة يف جذب افؼؾقب وإياال 

مـ ظؾقم افعربقة  شـري افـقَع افثاين ظشـروٕمهقة هذا افعؾؿ جعؾف افزخم

 وهل: ظؾؿ متـ افؾغة، وظؾؿ إبـقة، وظؾؿ آصتؼاق، وظؾؿ اإلظراب، وظؾؿ

افشعر،  ادعاين، وظؾؿ افبقان، وظؾؿ افعروض، وظؾؿ افؼقايف، وإكشاء افـثر، وؿرض

  (52)ات.ضـروظؾؿ افؽتابة، وظؾؿ ادحا

ن هذا أهؿَّ ما يف افرشافة مـ معؾقمات وؾَِؽر، أردت ظرضفا ؿبؾ افـص ـا

ادحؼؼ، فتؽقن ظقًكا فؾؼارئ ظذ ؾفؿ افرشافة افتل تسقدها افابغة ادـطؼقة، ـام 

 ذـرت. واهلل ادقؾؼ وبف أشتعغ.

 

 هذه رسالة يف بقان أن صاحب عؾم املعاين يشارك الؾغوي

 يف البحث عن مػردات األلػاظ

 كامل باشاالبن 

 

 
 

اظؾؿ أن صاحب ظؾؿ ادعاين ُيشارك افؾغقي يف افبحث ظـ مػردات 

إفػاظ ادستعؿؾة يف ـالم افعرب، إٓ أن افؾغقي يبحث ظـفا مـ جفة مادهتا يف 

ف، ومـ جفة كسبة بعضفا إػ اـرظؾؿ متـ افؾغة، ومـ جفة هقنتفا يف ظؾؿ اف

 بعض يف ظؾؿ آصتؼاق.

                                                           

 .56 -55( افؼسطاس يف ظؾؿ افعروض ص 52)
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ا مـ جفة ؾااحتفا وظدم ؾااحتفا، وُحسـفا وصاحب ادعاين يبحث ظـف

 وُؿبحفا.

ح خيتؾػ حافف ُحسـًا وُؿبًحا اـقوافػااحة ٓ تستؾزم احلُسـ، ؾنن افؾػظ افػ

ـٍ اـقباختالف ادؼام، أظـل مقضعف مـ افؽالم، ؾؽؿ مـ فػٍظ ؾ يف مؼام  (55)ح َحَس

از، وؿال: ، ظبد افؼاهر يف دٓلؾ اإلظجشـقذـره اف ،وهق بعقـف ؿبقٌح يف مؼام آخر

ومما يشفد فذفؽ أكؽ ترى افؽؾؿة تروؿؽ وتمكسؽ يف مقضع، ثؿ تراها بعقـفا »

 (50)ثؿ أورد أمثؾة يطقل بذـرها افؽالم. «.تثؼؾ ظؾقؽ، وتقحشؽ يف مقضع آخر

ثؿ إن ادعتَز ظـد صاحب ظؾؿ ادعاين آشتعامُل دون افقضع، وآصتفار 

ع، ٕن إول ؿد يـػّؽ ظـ افثاين، ؾنن دون افاحة، وإكام ؿؾـا آشتعامل دون افقض

إفػاظ ادستعؿؾة يف ـالم افعرب ؿد ٓ يؽقن هلا وضٌع دعـك مـ ادعاين، ـافذي 

ر إتباًظا، وذفؽ ـثر. ـَ  ُيذ

                                                           

 ( يف ادطبقع: َحُسـ.55)

. ومـ إمثؾة افتل أوردها ظبد افؼاهر اجلرجـاين يف هـذا ادقضـع 47 -46دٓلؾ اإلظجاز ص  (50)

ــة حســـة يف مقضــع، »ؿــال: « يشء»ـؾؿــة  ومـــ أظجــب ذفــؽ فػظــة افقــء ؾنكــؽ تراهــا مؼبقف

وضــعقػة مســتؽرهة يف مقضــع. وإن أردت أن تعــرف ذفــؽ ؾــاكظر إػ ؿــقل ظؿــر بـــ  أ  ربقعــة 

 ادخزومل:

ــافٍِ  ظَ  ـــ م ــِرِه وِم  َؽ
ِ
ـــ يَشء ــِف ِم  قـَق

      

َمك    إذا راَح َكحَق اجلَؿرِة افبِقُض ـافـدُّ

 

 

 وإػ ؿقل أ  حقة، مـ افطقيؾ:

ــــةٌ  ــــقٌم وَفقؾ ــــرَء َي  إذا ماَتؼــــامَل ادَ

      

ــــقا   ــــؾُّ افتؼاِض ــــاُه يَشٌء ٓ َيؿ  َتؼاض

 افطقيؾ:ؾنكؽ تعرف حسـفا ومؽاهنا مـ افؼبقل. ثؿ اكظر إفقفا يف بقت ادتـبل، مـ  

اُر أبَغضــَت َشــعَقُف  وَّ ــُؽ افــدَّ ــِق افَػَؾ  َف

    

َورانِ    ـــــــدَّ ـِ اف ـــــــ ـــــــُف يَشٌء َظ َؿ  َفَعقَّ

 

 

 «.ؾنكؽ تراها تؼؾ وتضمل بحسب كبؾفا وحسـفا ؾقام تؼدم. وهذا باب واشع
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ذـره صاحب «. همٓء افّداّج وفقسقا باحلاّج »يف ؿقهلؿ: « افّداّج »مـفا فػظ 

ح: إكف إتباع. وظـد اجلقهري هق اشـروؿال اف (53) شقرة افبؼرة.سـرافؽشاف يف تػ

ا احلديث:  ما ترـُت مـ »بؿعـك: إظقان وادُؽاُرون، وما هق مـ ؿبقؾ اإلتباع. وأمَّ

 (54)فؾحاجة. إتباعٍ  ؾفق خمّػُػ « وٓ داجٍة إٓ أَتقُت حاجٍة 

وإكام ؿؾـا آصتفار دون افاحة، ٕن إول ؿد يتحؼؼ دون افثاكقة، ـام يف 

وآكعدام »فؼقم، افدالر ظذ أفسـتفؿ، ؿال صاحب افؽشاف: افغؾط ادشتفر بغ ا

زوا َظِدمْ  ُتف ٕن َظِدمْ  ;ُتف ؾاكعَدمَ وإن ـان مـ إفػاظ ادحدثة ؾنن أهؾ افؾغة مل جُيقِّ

ؿقفؽ: ؾاَت، وفقس فف مطاوع، ؾؽذا فَعِدمُت، إذ  بؿعـك مل أجده، وحؼقؼتف تعقد إػ

 يؼع، يعـل اكػعؾ، إٓ حقث يؽقن فقس ؾقف إحداث ؾعؾ. وذـر يف ادػاؾ: وٓ

إٓ أكف دا صاع اشتعامفف يف افؽتب  (55)ظالج وتلثر، وهلذا ـان ؿقهلؿ اكعدم خطل،

إػ افػفؿ. وهلذا ؿقؾ اخلطل ادستعؿؾ أوػ  ٕكف أؿرب ;صار اشتعامفف أوػ مـ ؽره

 (56).إػ هـا ـالمف« مـ افاقاب افـادر
ركا اتَّضح ؾرٌق آخر بغ   (57)بحث صاحب ادعاين وبحث افؾغقي، مماوبام ؿرَّ

 يتعؾؼ بؿتـ افؾغة، مـ حقث إن افؾػظ افذي ٓ َوضع فف، وإن ـان مستعَؿاًل 

                                                           

 . 347: 5( افؽشاف فؾزخمؼي 53)

اجلـقهري. ( افاحاح )دجج( ويف إصؾ اضطراب يف هذا ادقضـع، وافتاـحقح مــ صـحاح 54)

ًػـا، ُيؼـال: مـا ترـُتـُف مــ حاجـٍة وٓ داجـٍة إٓ «: اإلتباع»وورد يف ادطبقع بعد فػظ  هق افداجُة خمػَّ

 أتقت. ومل ُيذـر يف ادطبقع احلديث ادثبت هـا.

 .373( ادػاؾ فؾزخمؼي ص55)

ـشــػ إرار ظـــ أصــقل ؾخــر ( هــذا آؿتبــاس مل أؿــػ ظؾقــف يف افؽشــاف، وهــق مقجــقد يف 56)

 .  329 -328: 5 إلشالم افبزدويا

 ( يف ادطبقع: ظاّم.57)
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، شاؿٌط مـ اظتبار «اكعدم»، وافذي ٓ صحَة فف وإن ـان مشتفًرا ــ«افّداج»ــ

 افؾغقي، ؽر ُمؾتَػت إفقف ظـده، بخالف صاحب ادعاين.

بات، إٓ أن افـحقيَّ يبحث ظـفا افـَّحِقيَّ يف ا (58)وُيشارك َـّ فبحث ظـ ادُر

تؾؽ اهلقنات ظذ معاكقفا  (59)مـ جفة هقناهتا افسـقبقة صّحًة وؾساًدا، ودٓفةِ 

 افقضعقة ظذ وجف افّسداد.

وصاحب ادعاين يبحث ظـفا مـ جفة احلُسـ وافُؼبح.
وهذا معـك ـقن  (02)

د دظقى ؾؼد َوِهؿ.ظؾؿ ادعاين متاَم ظؾؿ افـحق. وَمـ َوِهؿ أكف جم  رَّ

ة صـق، يف دٓلؾ اإلظجاز: إكف خاقشـقح بف افصـرومـ جفة ادَِزّية، ظذ ما 

 يف ـقػقة افـظؿ، وضريؼة خماقصة يف كسؼ افؽؾؿ بعضفا ظذ بعض.

 (05)ومرادهؿ مـ افـظؿ يف أمثال هذا ادؼام تقخل معاين افـحق ؾقام بغ افؽالم

  (00)حسب إؽراض افتل يااغ هلا افؽالم.
.(03).ح بف صاحب افؽشافصـراإلظجاز،  افبالؽة، وأم سُّ وافـظؿ هبذا ادعـك أُ 

  
                                                           

 ( أي صاحب ظؾؿ ادعاين.58)

 ( يف ادطبقع ودٓفُة بافرؾع.59)

( يقجد يف ادطبقع يف هـذا ادقضـع إضـاؾة مطقفـة فقسـت يف إصـؾ وهـل: مــ جفـة ُحســ 02)

ّق ظـ افتعؼقـد، افـظؿ، ادعز ظـف بافػااحة يف افسـقب وؿبحف، ومرجع تؾؽ افػااحة إػ اخلؾ

ؾقام ُيبحث ظـف يف ظؾؿ افـحق مـ جفة افاحة وافػساد، وُيبحث ظــف يف ظؾـؿ ادعـاين مــ جفـة 

احلُسـ وافؼبح. وافسقاق يدل ظذ أن هذه افزيادة ٓ حاجة إفقفـا، وافغافـب أهنـا مــ تعؾقؼـات 

 افّؼاح وافُؽتاب.

 ( يف ادطبقع: افؽؾؿ.05)

 .  85( ُيـظر دٓلؾ اإلظجاز ص 00)

 ( مل أظثر ظذ هذه افػؽرة يف افؽشاف.03)
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ومـ جفٍة اإلؾادُة فؾخقاّص اخلطابقة، وهل ما يسبؼ مـ افسـقب إػ ؾفؿ 

 افعارف ظـد شامظف، جارًيا جمرى افالزم فف، ٓ فذاتف بؾ فادوره ظـ افبؾقغ.

ظـ اخلقاص آشتدٓفقة، ؾنهنا بؿعزل  وإكام ؿقَّدكا اخلقاص باخلطابقة، احساًزا

 ظـ كظر صاحب ظؾؿ ادعاين.

وما شبؼ إػ وهؿ افسؽاـل مـ أن باب آشتدٓل مـ أجزاء ظؾؿ ادعاين، 

با. ظؾؿ تراه أيادي شبل»حقث ]ؿال[ يف حؼف  ، ؾجزء حقتف افّدُبقر، وجزء حقتف افاَّ

اكظر باب افتحديد ؾنكف جزء مـف يف أيدي مـ هق؟ اكظر باب آشتدٓل ؾنكف جزء 

 (05)ؾؿـ خطرات وشاوشف. (04)؟«مـف يف أيدي مـ هق

ركاه ؾؼد طفر ظـدك أن افساـقب اخلافقة ظـ افػااحة شاؿطة ظـ  ؼ ما ؿرَّ وإذا حتؼَّ

قب افػكظر صاحب ادعاين دون   حة افتلٓ  مزية يف كظؿفا شاؿطةاـقافـحقي، وـذا افسـا

 ظـ كظر إول دون افثاين، وـذا افساـقب افتل ٓ حظَّ هلا مـ اخلقاص اخلطابقة.

ومـ هـا تبغ أن مقضقع ظؾؿ افـحق أوشع دالرة مـ مقضقع ظؾؿ ادعاين، 

ن افـحقي يـظر إػ إٓ أ - ؿ أن افبحث ؾقفام ظـ ادرـبات ظذ اإلضالقهَ ـ وَ ؾؿَ 

ادعاين  افسـقبقة وتلديتفا ادعاين إصؾقة، وصاحب ادعاين يـظر إػ إؾادهتا هقناهتا

ؾؼد وهؿ، ٕن مبـك ما ُذـر ظذ أن يتَّحد افعؾامن ادذـقران  -(06)ادغايرة ٕصؾ ادعـك

يف ذات ادقضقع، بلن تؽقن ادرـبات ـؾفا مقضقًظا هلام، وؿد ظرؾَت ظدم صحة 

 فؽ ادبـك.ذ

                                                           

 .  530( ُيـظر مػتاح افعؾقم فؾسؽاـل ص 04)

( يف ادطبقع تليت بعد هذه افؽؾؿة مبارشة افػؼرة افتل تبدأ بؼقل ادمفػ: وأؽرب مـف ؿقفـف بعـده: 05)

 تاػح معظؿ أبقاب ... وافستقب ادثبت هق افاحقح ويقاؾؼ إصؾ.

 ( يف ادطبقع: ادعاين.06)
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وأؽرب مـف ؿقفف بعده: تاػح معظؿ أبقاب أصقل افػؼف مـ أي ظؾؿ هل 

يح وافؽـاية وكحقها مـ اـرأراد أن مباحث احلؼقؼة وادجاز واف (07)ومـ يتقٓها؟

 هذا افعؾؿ، وؿد تقٓها صاحب ظؾؿ إصقل. 

ومـشل ذفؽ افؼقل افُغُػقل ظـ اشتؿداد بعض افعؾقم مـ بعض. ؾنن تؾؽ 

 تسؿقتفؿؿد ُأوردت يف ظؾؿ إصقل ظذ شبقؾ ادبتدلقة. يتلدَّى ظذ ذفؽ ادباحث 

ؿ فعؾؿ افبالؽة، ـام تقهؿ ذفؽ ضـقء مـ افشـلإياها بادبادئ افؾغقية، ؾؾقس ؾقف ب

 ثؿ ذـر ما كؼؾـاه ظـف آكًػا. (08)ؿ ما فؼل.ضـقاداـػ، ؿال: ٓ ترى ظؾاًم فؼل مـ اف

ؾقف وهق أكف ؿد ُيبحث يف ظؾـؿ ادعـاين ء آخر ٓ بّد مـ افتـبقف ظصـلبؼل هفـا 

ظـــ ادــدفقٓت افقضــعقة وادعــاين افؾغقيــة فألفػــاظ ادػــردة واهلقنــات افسـقبقــة، 

وافالم واجلؿؾة آشؿقة. وهـذا « إنّ »ـافتلـقد ؾنكف ُيبَحث ظـف مـ جفة أكف مدفقل 

ظـذ افـقع مـ افبحث ٓ بدَّ مـف فااحب ظؾـؿ ادعـاين دعرؾـة وجـف تطبقـؼ افؽـالم 

وجـف  (09)ادؼام، ؾنكف مـا مل يعؾـؿ مـا افـذي يـدل ظـذ افتلـقـد ٓ حياـؾ فـف ضـكمؼت

مؼـام افتلـقـد، ؾقـساءى مــ افبحـث ؾقـف ظــ ادعـاين  ضــكتطبقؼ افؽـالم ظـذ مؼت

بقــف وبـغ ظؾؿـل افؾغـة  (32)افقضعقة فألفػاظ ادػردة، واهلقنـات ادرـبـة، ادُشـاَرـةُ 

 وافـحق مـ جفة أخرى.

مـ جفة أخرى، ٕن ادشارـة ادذـقرة ؾقام شـبؼ يف ذات ادقضـقع، وإكام ؿؾـا 

وهذه يف كػس ادسلفة. وفقس إمر ظذ ما طفر يف بـادئ افـظـر، ؾـنن ادـظـقَر ؾقـف يف 

                                                           

 .530( ُيـظر مػتاح افعؾقم فؾسؽاـل ص 07)

 ( افاػحة ذاهتا مـ ادادر كػسف.  08)

 ( يف ادطبقع زيدت ـؾؿة: معرؾة يف هذا ادقضع.09)

 ( يف ادطبقع: ادشاِرـة بؽرس افراء.32)
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ات ادؼـام ـافتلـقــد ادـذـقر، واإلصــارة إػ ضـــقظؾـؿ ادعــاين افقضـعقُة افتــل هـل مؼت

 وذاك.افؼريب وافبعقد وادتقشط، ادؼاقد هبذا وذفؽ 

وأما ـقن تؾؽ ادعاين مدفقِٓت إفػاظ واهلقنات ؾخارٌج ظـ وطقػتف، وإكام 

ر ؾقف ظذ وجف ادبتدلّقة، دا مّر أكف ٓ بّد مـ معرؾتف يف حاقل افغرض مـف، وهق  ـَ ُيذ

ادؼام. وهذا جفة اشتؿداد ظؾؿ  ضـكآحساز مـ اخلطل يف تطبقؼ افؽالم ظذ مؼت

ركاه. يتـبفـقَريـ، ومل ادعاين مـ افعؾؿغ ادذ دا ؿرَّ
(35) 

يعـل بنيراد ادسـد إفقف  –صاحب ادػتاح: وإن يؼاد بذفؽ  (30)حفصـرؿال يف 

  ،بقاَن حافف يف افؼرب وافبعد وافتقشط، ـؼقفؽ هذا وذفؽ وذاك، –اشَؿ إصارة 

ؾنن ُجِعَؾ افُؼرب وافبُعد وافتقشط داخؾًة يف معاين أشامء اإلصارة ـان هذا بحثًا 

، ُذـر تقضنًة دا يتػّرع ظؾقف مـ مباحث اخلقاص ]اخلطابقة[، وإن ُجِعؾت (33)قًياكح

خارجًة ظـفا يؼادها افبؾغاء بحسب مـاشبة إفػاظ يف افِؼّؾة وافَؽثرة وافتقّشط ـان 

 (34)مـ ظؾؿ ادعاين.

ة ادـؼقفة ظـف يف ترجقح ؿقفف دعاٍن مغايِرٍة إصَؾ صـقثؿ إكف ؽػؾ ظام ذـره يف احلا

، ظذ ؿقهلؿ: دعاٍن زالدة ظذ أصؾ ادعـِّل هبذه افعبارة، مل يؼؾ بؿعاٍن زالدة ظذ  ادعـِلَّ

أصؾ ادعـِّل ـام هق ادشفقر، يشؿؾ ادعاين افتضؿقـقة، إذ مقِجبُف ظدم افػرق بغ جعؾ 

ط داخؾة يف معاين أشامء اإلصارة، وجعؾفا خارجًة ظـف يف ـقهنا  افُؼرب وافبعد وافتقشُّ

ؼ ادغايرُة ٕصؾ ادعـك ظذ ـال افتؼديريـ.مـ   ظؾؿ ادعاين ظذ رأيف فتتحؼَّ

                                                           

 ( أي افسؽاـل.35)

 ( أي يف رشح ما تؼدم مـ افتلـقد واإلصارة.30)

 ( يف ادطبقع: فغقًيا.33)

 .076فؾسؽاـل ص  ( مػتاح افعؾقم34)
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ة أيًضا، حقث ٓ بّد يف ـؾٍّ مـفام ضـرؾنن ُؿؾَت أفقس ظؾؿ ادعاين ُيشارُك ظؾَؿ ادحا

 ات ادؼامات؟ضـقمـ تتبُّع مؼت

ؿؾُت: هذا هق افظاهر يف بادئ افـظر، واحلؼُّ وراء ذفؽ، وحتؼقؼف يستدظل 

 ؾ حؼقؼة َذيـؽ افعؾَؿغ. ؾـؼقل وباهلل افتقؾقؼ:اـقط يف افؽالم بتػكقَع َبْس 

ة: ظبارة ظـ مؾؽة اشتحضاٍر فؾؿقاد ادـاشبة فؽؾ واحد مـ ضـرظؾُؿ ادحا

مؼام اجلّد واهلزل، واددح وافّذم، وافشؽر وافشؽاية، وافسؽقب وافسهقب، وافتفـنة 

ة ظذ هنج افبالؽة، مابقبًة يف وافتعزية، وكحق ذفؽ، شقاء ـاكت تؾؽ ادقاّد مستب

 ؿافب إؾادة اخلقاص اخلطابقة، أو مل تؽـ ـذفؽ.

ة، مـ حقث إكف صاحبف، ٓ يؾزم أن يؽقن بؾقًغا، فتحاؾ ضـرؾااحب ظؾؿ ادحا

ر هذا ؾرأُس مال ادحا  (35)يـ آشتحضاُر ادذـقر.ضـرفف ادؾؽُة ادذـقرة. وإذا تؼرَّ

اهتا ومتايز ضـققـفا مـ افػروق، ومعرؾة مؼتوأما معرؾة ادؼامات ادذـقرة وما ب

بعضفا ظـ بعض، ؾحاصؾة فؽؾ فبقب، مـ صلهنا أن ُتَعدَّ مـ أجزاء ظؾٍؿ مـ افعؾقم 

كة، بخالف معرؾة ادؼامات ادذـقرة يف ظؾؿ ادعاين، ومعرؾة ما بقـفا مـ افػروق  اددوَّ

ممتاًزا بعُضفا ظـ بعض، ؾنهنا اهتا ادبـقة ظذ آظتبارات افؾطقػة، ضـقافدؿقؼة، ومعرؾة مؼت

كظرية ٓ حتاؾ بطريؼ افؽسب إٓ فألؾفام ادجبقفة بطبعفا ظذ افسالمة وافسداد. وإكام 

 ُؿؾُت بطريؼ افؽسب ٕن حاقهلا بطريٍؼ ظامٍّ فؾبؾغاء ]هق[ افسؾقؼُة مـ ظامة إظراب.

فؽتب، ؾؾذفؽ ؾفا إٓ بااـقوهذا ٓ ُيـايف كظرّيَتفا كظًرا إػ َمـ ٓ يؼدر ظذ حت

 ـاكت داخؾًة يف حؼقؼة ظؾؿ ادعاين. (36)أي ـقن ادعرؾة ادذـقرة كظريةً 

                                                           

( يف إصؾ: ؾقؽقن صاحب ظؾؿ ادحـارضة رأس ادحـارضيـ، إذا تؼـرر هـذا آشتحضـار ادـذـقر. 35)

 وافتاحقح مـ ادطبقع.

 ( يف إصؾ: كظـ. وادثبت مقاؾؼ فؾؿطبقع.36)
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ة، دا ظرؾَت أن ما ضـرؾ تبّغ أن ظؾؿ ادعاين ٓ ُيشارك ظؾَؿ ادحااـقوهبذا افتػ

ة، هق ادعرؾة اخلارجة ضـرؾقف آصساك بغ صاحب ظؾؿ ادعاين، وصاحب ظؾؿ ادحا

 ظـ حّد َذيـؽ افعؾَؿغ.

از بقـفام، ـان، وِجفُة آمتقـاين وظؾؿ افبقـف آصساك بغ ظؾؿ ادعـا وجوأم

ؾ اـقؾؿذـقرتان يف افؽتب ادتداَوفة بغ افـاس، وؿد ؾرؽـا مـ حتؼقؼ َتقـؽ اجلفتغ بتػ

 ُمشبَع يف بعض تعؾقؼاتـا.

وهل مؾؽة آؿتدار ظذ إيراد ـؾ  –واظؾؿ أن كسبة هذيـ افعؾؿغ إػ افبالؽة 

كسبة افؼقايف  –ُيعتـَك بف ظذ وؾؼ افؼقاكغ ادذـقرة يف افعؾؿغ ادذـقريـ ـالٍم 

وافعروض إػ ؿرض افشعر. وـام أن افعامل هبام ٓ يؾزم أن يؽقن صاظًرا، ؾؽذفؽ 

ام هِت رَ فَ يف أن ـثًرا مـ مَ  سـرافعامل بَذيـؽ افِعؾؿغ ٓ يؾزم أن يؽقن بؾقًغا. وهذا هق اف

 م بؾقغ.ٓ يؼدر ظذ تلفقػ ـال

وَؿْرض افشعر يف افؾغة: بؿعـك َؿقل افشعر خاصًة، ذـره اجلقهري. وَمـ ذهب 

افَؼرُض: »إػ هذا ادعـك ذهَب إػ افَؼْرض ادضاف إػ افشعر بؿعـك افؼطع، حقث ؿال: 

ف إضالق ادذـقر ظـ وجفف، ؾنكف اـرؾ«. افَؼطع. وافؼريض: افشعر، ٕكف ُؿطع ؿطًعا

ء آخر صـل، وظذ ما ذـره يؽقن بحؽؿ افقضع افعام. وؾقف ـان بحؽؿ افقضع اخلاص

 وهق أن افؼرض ادذـقر فق ـان بؿعـك افَؼْطع فؽان ظؾؿ افَعروض أحؼَّ بذفؽ آشؿ.

ح بف اإلمام ادقداين صـرثؿ إن إضالق افؼريض ظذ افشعر بطريؼ آشتعارة 

«: ُض دوَن افَؼريضحاَل اجلَري»ح ادثؾ افؼالؾ: صـريف جمؿع إمثال، حقث ؿال يف 

يؼ يغّص بف. وافَؼريُض: افّشعر. وأصؾف ِجّرُة  اجلَريض: افغّاة، مـ اجلَرض وهق افرِّ

 (37)افَبعر. وحاَل: مـَع.
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ومـ هـا تبّغ خؾؾ آخر يف افؼقل ادذـقر، ٕن مبـاه ظذ أن يؽقن افؼريض 

 –ـؼريـة  –عر ادطَؾؼ ظذ افشعر مـ افَؼرض بؿعـك افَؼطع. وإذا ظرؾَت أن َؿرض افّش 
ؼَت أن إضاؾة افعؾؿ إفقف ـنضاؾتف إػ  وهق إكشاء افشعر: مـ ؿبقؾ افعؿؾ، ؾؼد حتؼَّ

ق بقـفام «. ما خيتّص ؾقف افبحث بادـثقر ظؾُؿ إكشاء افـثر»إكشاء افـثر يف ؿقهلؿ:  وَمـ ؾرَّ

 ف.حقث ؿال يف إول: أو خيتص بادـظقم، ؾافعؾؿ ادسّؿك بَؼرض افشعر مل َيُابَّ ؾق

 (38)ؾنن ؿؾَت هؾ ؾرق بغ ؿقهلؿ: ظؾؿ َؿرض افشعر، وؿقهلؿ: ظؾؿ افشعر؟

 ُؿؾُت: كعؿ، ؾنن افثاين يتـاول ظؾؿل افعروض وافؼاؾقة، بخالف إول.

 وـذا ذـروا ظـد تعداد افعؾقم إدبقة: ظؾؿ ؿرض افشعر، دون ظؾؿ افشعر.

ظـ معارضة ي يف رشافتف ادقشقمة بافزاجرة فؾاغار شـرؿال افعالمة افزخم

صـًػا، ]وظدَّ ـؾَّ واحد مـ افعؾقم افثالثة  شـرافؽبار: افعؾقم إدبقة ترؿك إػ اثـَل ظ

ادذـقرة صـًػا[
 . وفق ـان أحُد ادعدوديـ ظؾَؿ افشعر دا صّح.مستؼاًل  (39) 

وكظر افػرق ادذـقر افػرُق بغ ظؾؿ متـ افؾغة وظؾؿ افؾغة، ؾنن افثاين يف 

 وآصتؼاق أظّؿ مـ إول.ف اـرتـاوفف ظؾؿل اف

 

 متت الرسالة بحؿد اهلل

 

     

                                                           

 ( يف إصؾ: ؿقهلؿ ظذ ؿرض افشعر. وادثبت مقاؾؼ فؾؿطبقع.38)

 ( زيادة مـ ادطبقع.39)
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