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  أمثلة وشواهد
  اونظائره) األهم فاألهم (عبارةعلى استعمال 

*(مروان البواب. أ
∗

( 

:מ
ِثمة عبارات قد يشكل معناها عىل بعض الكتاب, فرتاهم يعرضـون عنهـا  ُ َُّ ِ ْ ٌ َّ

َويستبدلون هبا غريها ُمن ذلك مثال عبارة . َ : يف قـول اجلـاحظ) األهـم فـاألهم(ً
ل, ْفـَّ, وابـدؤوا بـالفرض قبـل النباألهم فاألهما فإذا كان األمر كذلك فابدؤو(

ابدؤوا باليشء األهم ثم بالذي :  يريد.)ً صدقاً وقوالًفإذا فعلتم ذلك كان عدال
َّغري أن بعض الكتاب قدروا أن عبارة . يليه يف األمهية أوضح يف ) األهم فاملهم(ّ

 .ةالداللة عىل املقصود, فأعرضوا عن األوىل واستبدلوا هبا الثاني
ُومــن ذلــك أيــضا عبــارة  َيقــبض «: يف احلــديث الــرشيف) َّاألول فــاألول(ً ُْ

َّالصاحلون, األول فاألول حتى يبقى حثالـة كمثـل حثالـة التمـر والـشعري ْ َّ ِ َ َُ ُ ْ َ َّ َّ َِّ ٌ ; أي »َ
ُيقبض األول من الصاحلني ثـم الـذي يليـه يف الـصالح, ألن الـصالح األول إذا 

َقبض صار الذي يليه هو األول يف  .َ من بقي من الصاحلنيُ
ُومن ذلك أيضا عبارة  ِحديث هبز ابن حكـيم عـن «يف ) األقرب فاألقرب(ً ْ َ

                                                            
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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ّ يا رسول اهللا من أبر? قال:أبيه عن جده أنه قال أباك, : َك, قال ثم من? قالَّأم: َ

أي األقرب إليك مـن ذوي األرحـام . »ثم األقرب فاألقرب: َثم من? قال: قال
 .بثم الذي يليه يف القر

ْوقل مثل ذلك يف العبارات األخـرى التـي يطـالع القـارئ الكـريم أمثلتهـا  ُ
 :وشواهدها فيام ييل

מ:אא מא

 ) للجاحظ,البيان والتبيني(  •
, وابدؤوا بالفرض قبل النفل, باألهم فاألهمفإذا كان األمر كذلك فابدؤوا 

ًفإذا فعلتم ذلك كان عدال وقوال صدقا ً ً. 
 ) للراغب األصفهاين, وحماورات الشعراء والبلغاءحمارضات األدباء( •

 .باألهم فاألهمالعلم ال يدرك غوره وال يسرب قعره, فابدؤوا : قال املأمون
 ) للقرطاجني, ورساج األدباءمنهاج البلغاء( •

مه َّ ونـسيب وهجـاء ورثـاء, فـإنام قـسٍإىل مـديح] أي الشعر[مه َّن قسَوأما م
 مـن األغـراض التـي هـي أصـول هم واألوقـع فـاألوقعاألهم فـاألبحسب 

 .بأنفسها أو فروع عن غريها
 )امَّ, للبستيسري العالم رشح عمدة األحكام( •

قال  ...»أول ما يقىض بني الناس يوم القيامة يف الدماء«: ^قال رسول اهللا 
, بـاألهم فـاألهمفيه تعظيم ألمر الدماء, فإن البداءة تكون : ابن دقيق العيد

 .هباعظم بحسب عظم املفردة الواقعة َ فإن الذنوب ت, بذلكٌحقيقةوهي 
 ) للمال عيل القاري,مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح( •

ُاملقدم: ِومن كالم بعض العارفني َ من قدم األبرارِّ ُ, واملؤخر ِّ بفنون املبارََّ  َمـنِّ
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َّأخر الفجرة وشغلهم باألغيار, وحظ العبد منه أن هيم َُ ِ ُّ َ َ ِّ بـأمره فيقـدم َّ َ َّاألهـم ُ

َّفاألهم  .َّ, وأن يكون بني اخلوف والرجاءَ
 ) للمباركفوري,مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح( •

 . من األمور املتعارضةاألهم فاألهمويف احلديث تقديم : قال النووي
 ), للعينيعمدة القاري رشح صحيح البخاري( •

 .األهم فاألهممني أن اإلمام يرصف األموال يف مصالح املسلو
 )رشح النووي عىل مسلم( •

ــان ملراعــاة املــصالح ويف هــذا ِّهمِّاألهــم فــاأل ُيمتقــد وٌبي ِّخــف أُ وارتكــاب َ
 .ِّالرضرين لدفع أرضمها

 ), البن عالندليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني( •
 .وباألهم فاألهم كان جييب بام يقتضيه احلالوأجاب ابن املنري بأنه 

 )لزرقاينل ,رشح املوطأ( •
 . من دفع املفسدة وجلب املصلحةاألهم فاألهموفيه تقديم 

 )لقرطبيل ,م ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمِهْاملف( •
ِّإنام رتب هذه القواعد ليبني و َ َّاألوكد فاألوكد, واألهم فاألهمَّ َ َ َ. 
 ), للكشمرييفيض الباري عىل صحيح البخاري( •

َفالذي ينبغي أن يراعى  َ  .ُّهمُّاألهم فاألُ
 )ي لآلمد,غاية املرام يف علم الكالم( •

 والنظـر يف حتـصيل مـا ,ّ فـاألهمِّاألهـمفكان الالئق البحث والفحـص عـن 
  .ّالفائدة يف حتصيله أعم
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א:א

 ), للزخمرشيأساس البالغة( •
 . فاألولَاألولجاؤوا : ومن املجاز

 ), البن منظورلسان العرب( •
ِجتمعوا حللب النوق اشتغل كل واحد منهم بحلـب ناقتـه أو ألهنم إذا ا...  ِْ ُّ َ َْ ِ ٍ ِِ َ

ُاألول فاألولُحالئبه ثم يؤوب  َُّ  . منهمَّ
 ) البن أيب احلديد,رشح هنج البالغة( •

, وأخذوا منهم أضعاف مـا األول فاألولودخلوا بالدهم, فأوقعوا هبم ... 
 .محلوا إليهم

 ), البن حيان التوحيديأخالق الوزيرين( •
َّوفرق فيهم ألف درهم, وعج  .األول فاألولهم َل رساحّ

 ) للجاحظ,احليوان( •
ّاألول فـاألولن تراه والنبيذ يأخذ منه َومنهم م...  ه, ُثقـل حركتـَ, وتـراه كيـف تّ
ْه ويتمحق, حتى يطيش عليه السكر بالعبث, ويطبق عليه النومُّسِغلظ حَوي ّ. 

 ) للبيهقي,املحاسن واملساوئ( •
ون الدنانري يف أكاممهم وجيعلون الـصواين ُّصبَ يَايض واملشايخ القُفرأيت... 

 . وحديُ حتى بقيتاألول فاألولحتت آباطهم ويقوم 
 ), للحمويمعجم األدباء( •

 .إىل أن يفرغ منها] أي الكتب[ منها َ فاألولَاألولدرس َثم يبتدئ في... 
 ), للنويريهناية األرب يف فنون األدب( •

فقـام إىل موسـى  , النـاس فبـايع قم: له فقال زيد بن احلسن َيد تناول ثم... 
 .األول فاألولبن املهدي فبايعه ألبيه, ثم بايع الناس ا
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 ) للبيهقي,اآلداب( •

َيذهب الصاحلون «:  قال^عن النبي  ِْ َّ ُ ُاألول فاألولََ َُّ ّ...«. 
 )أمايل ابن سمعون( •

ِّإذا كـان يـوم اجلمعـة كـان عـىل كـل«:  أنه قـال^عن رسول اهللا  ِ ٍ بـاب مـن ُ
َأبواب املسجد مالئكة يكتبون  َاألول فاألولٌ ََّ َّ...«. 

َالبن سلفه األصبهاين, الطيوريات( • َ ِ( 
َّيقـبض الـصاحلون, «: ^قال رسـول اهللا  َ َّاألول فـاألولُْ ٌ حتـى يبقـى حثالـة َّ ََ ُ ْ َ

َّكمثل حثالة التمر والشعري ْ َّ ِ َ ُ ِ«. 
 )صحيح ابن خزيمة( •

َّفجعل القوم يتوضؤون  َل فاألولَّاألوُ ََّ. 
 )املعجم الوسيط( •

 .األول فاألولجاؤوا : يقال
 ) البن سيده,املخصص( •

َتنقصته وتنقصني«: وأما قوله: قال سيبويه َّْ ُ, فكأنه األخذ من اليشء »َّ ْ
 .َّ فاألوللَّاألو

 ), ألمحد خمتار عمرمعجم اللغة العربية املعارصة( •
 .األول فاألولِبنظام : َّبالرتتيب

א:א
 ) للحاكم,املستدرك عىل الصحيحني( •

 .»فاألقرب ِباألقربُإن اهللا تعاىل يوصيكم «:  قال^عن النبي 
 )صحيح ابن حبان( •

َذكر البيان بأن الصدقة عىل  ََّّ ِ ُ ْ ُ أفضل منها عىل ِفاألقرب ِاألقربِ َ  .فاألبعد ِاألبعدْ
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 ) البن رجب,جامع العلوم واحلكم( •

ِويف حديث هبز ابن ح ْ ّكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول اهللا من أبر? قالَ َ :
 .فاألقرب األقربثم : َثم من? قال: أباك, قال: َأمك, قال ثم من? قال

 )رشح النووي عىل مسلم( •
َّوقد أمجـع املـسلمون عـىل أن مـا بقـي بعـد الفـروض فهـو للعـصبات يقـدم  ُ َ َ َِ

ُ فال يرث عاصب بعيد مع و,ُفاألقرب ُاألقرب َ ٌ ٌَ ِ ُ  .ِجود قريبِ
 ), للزبيديتاج العروس من جواهر القاموس( •

ُواتفق عند يونس ستة من األعراب الفصحاء, فقلت...  ٌ َ ْسل هؤالء: َّ فبدأ . َ
ًدا واحداواح, فسأهلم فاألقرب ِباألقرب ً. 

 )الرسائل للجاحظ(  •
باألوضـح َّألن التدبري يف وضع الكتاب, والسياسة يف تعليم اجلهال أن يبدأ 

 ., وباألصول قبل الفروعفاألقرب واألقرب, حفاألوض
 ) وغاية األرب, للحمويخزانة األدب( •

َ, ومن مىض نسيناه ولـو عظـم األقرب فاألقربإنام نحزن عىل : قال القاري َُ َ
 .ما مىض

ّالرطيب, للمقري األندلس غصن  مننفح الطيب( • َّ َ( 
ِّوكان عدله يف اخلاصة والعامة وبسط احلق عـىل ...  ُ ْ َ َِّ ِ ُ ْ ِاألقـرب فـاألقربَ  مـن ِ

ً وحاشيته أمرا مرضوبا به َّخاصته  .َثلاملً
 ), للنويريهناية األرب يف فنون األدب( •

َّملا أراد عمر وضع الديوان, قال له عيل بن أيب طالب كـرم اهللا وجهـه وعبـد  ُُّ َ ْ
ِّال, بل أبدأ بعم رسـول : فقال. أبدأ بنفسك: الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه

 .قرب فاألقرباأل, ثم ^اهللا 
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 ) لآليب,ُّنثر الدر( •

ً ملعا من كالم سائر الصحابة من غري تقديم ُثم أوردت , لألفـضل فاألفـضلُ
, بل عىل ما اتفق وبحسب ما لألقدم فاألقدم واألقرب فاألقربوال ترتيب 

 .اتسق
 )ديوان حميي الدين بن عريب( •

ِلــيس لعــني احلــق يف خلقــه ِِّ ِ ْ َ ٌبـــــدا يب مثـــــلإذا َ َ َ ُيـــــرضبَ َُ 
ـــإن ـــالغريَّف ـــذيِب ـــون ال ـــرضبه ُيك ـــاألقربَي ـــرب ف ُاألق ُ 

א:אא

َّالتعليق املمجد عىل موطأ حممد( •  ), أليب احلسنات اللكنويَّ
 .األفضل فاألفضلٌأنه إرشاد إىل : أحدها

 ), للعثيمنيرشح رياض الصاحلني( •
 . يف اإلمامةاألفضل فاألفضلوهذا يدل عىل تقديم 

 ) للمال عيل القاري,رشح مشكاة املصابيحاة املفاتيح مرق( •
ُفيقرب منه  َاألفضل فاألفضلِّ ََ َْ ُ, ويبعد عنه ْ ِ ْ ُاملفضول فاملفضولُ ُْ َْ ََ. 

 ) رشح اجلامع الصغري, للمناويفيض القدير( •
ِّاخلري فاخلريذهبون َت( حتى ال يبقى مـنكم إال مثـل ( األفضل فاألفضل أي )َِّ

 .التمر وأشار إىل حشف ,)هذه
 ), البن اجلوزيكشف املشكل من حديث الصحيحني( •

ــه  ــه ينبغــي أن ] أي يف احلــديث[وفي ــل عــىل أن ــدم يف الــصف األول يتٌدلي ِق ِّ َّ َّ
ُاألفضل َ َ فاألفضلْ ْ. 
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 ), للمرزوقيرشح ديوان احلامسة( •

َواملعنى أن الزمان ألح عليهم, وتناول منهم ...  ََ َّ َ َاألفضل فاألفضلَّ ً تناوال ال َ ُ
َليل فيه وال تعذيرَتق َ. 

 ), للقلقشنديصبح األعشى( •
ِّونحن نوردها عىل ترتيبها يف الفضل مقدما منها يف الذكر  ً  .َاألفضل فاألفضلّ

 ) للقريواين,مسائل االنتقاد( •
ْمل أذكر إال  ْ  .واألشهر فاألشهر, األفضل فاألفضلَ

 )ري الكاتب البن األث,اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور( •
  .األفضل فاألفضلَّا يف موقعه, ألنه يكون قدم ًولو عكست القضية لكان املعنى واقع

 ) للثعالبي,فقه اللغة( •
ّ فتــذكر الــيشء عــىل العمــوم ثــم ختــص منــه ,العــرب تفعــل ذلــك َ َ األفــضل َ

 A } :, ويف القرآن»والقايضجاء القوم والرئيس «: ; فتقولفاألفضل
B C D E z ]٢٣٨: البقرة[. 

א:א

 ) للحاكم,املستدرك عىل الصحيحني( •
ُ الناس بالء األنبياء, ثمُّدأش«:  أنه قال^عن النبي  ُاألمثل فاألمثلُ العلامء, ثم ً َُ َْ ْ«. 

 ) يف رشح جوامع األخبار, للسعديهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار( •
ُفإن تعذرت كلها, وجب فيها تولية...  ََّ َ َ َ ُّ  .األمثل فاألمثل ْ

 )حاشية السندي عىل ابن ماجه( •
َّثم «: ُقوله َاألمثل فاألمثلُ َْ َاألفضل فاألفضلْ; أي »ْ َْ ْ عىل ترتيبهم يف الفضلْ َ. 



<ì…^fÂ<Ù^ÛÃj‰]<î×Â<‚â]çæ<í×nÚ_)Üâù^Ê<Üâù](_<{<<Jh]çfÖ]<á]æ†Ú ١٠٩٣
 ), البن منظورلسان العرب( •

ُأشد الناس بالء األنبيـاء ثـم «: ويف احلديث ً َ ُاألمثـل فاألمثـلُّ َُ َْ ُاألرشف ْ; أي »ْ
ْ يف الرتبة واملنزلةُفاألرشف واألعىل فاألعىل ِ ُّ. 

 ) البن سيده,صَّاملخص( •
َاألمثل فاألمثلأي تأخذ ...  ََ َْ ْ. 

 ), للتوحيديالبصائر والذخائر( •
, وعـاقبتي عنـدك باألمثل فاألمثلحتى تكون غايتي يف هذه الدار مقصودة 

 .باألفضل فاألفضلحممودة 
 ), للمرزوقيرشح ديوان احلامسة( •

 .ل فاألمثلاألمثاختارت منهم : واملعنى
 )ديوان الرشيف املرتىض( •

ــا ــا بينن ــل م ــم تنق ــر ك ــا ده ُمن ليس هنـوى فيـه أن يـنقال  ُي َ َ 
ـــا واحـــدا واحـــدا ًتأخـــذ من ً ّ َاألمثــل تأخــذ بــل  ِ َ  فــاألمثالْ

א:א
 ) للرسخيس,املبسوط( •

 .باألقوى فاألقوىوعند اجتامع احلقوق يف املال يبدأ 
 )للكاساين ,بدائع الصنائع( •

 .باألقوى فاألقوىألن األصل يف الديون املتعلقة بالرتكة أنه يبدأ 
 ), للزيلعيْتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق( •

ُّاألهم فـاألهمَّ فيقدم فيها ]أي الوصية [ُثم جتمع...  َُّ ْ عـىل مـا بينـا, وإن كـان َ َّ
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ْمــي غــري معــني بــأن أوىص اآلد ٍ َّ َّدقة عــىل الفقــراء فــال يقــسبالــصَُّ َّقــدم يم بــل ُ

َاألقوى فاألقوى َْ ْ. 
 ), البن نجيمالبحر الرائق( •

ُّفإن كانت الوصايا كلها للعباد ...  َ َاألقوى فاألقوىَّقدم يْ َْ ْ. 
 ), للبلخيالفتاوى اهلندية( •

َّيراعى فيها الرتتيب فيقدم ...  ُ َاألقوى فاألقوىُ َْ ْ. 
 ), لشهاب الدين احلمويغمز عيون البصائر( •

ً نذرا ونفال إلخلو أحرم«: قوله ً, قيل كـان ينبغـي أن يكـون نـذرا وفرضـا, »ً ً
َوقد تقدم أن املعترب . ألهنام أقوى َّ  .األقوى فاألقوىَ

א:א

 ) للطرباين,املعجم األوسط( •
َ يغسلك يا رسول اهللا? قالَفمن: قلنا...  ِّ ْرجال أهل بيتي, «: ُ َ ِ ْ ُ  .»األدنى فاألدنىِ

 ) زنجويه البن,األموال( •
ِثم اسق ...   .فاألدنى األدنىْ

 )سنن ابن ماجه( •
ُّ أبر?, قالَمنيا رسول اهللا, : قالوا: عن أيب هريرة قال َأمـك«: َ َّ َثـم مـن? : قـال. »ُ

َأمك«: قال  .»فاألدنى األدنى«: َثم من? قال: قال. »َأباك«: َثم من? قال: قال. »َّ
 ), للهيثميجممع الزوائد ومنبع الفوائد( •

َيـا رسـول اهللا مـن :  فقـال^ٌأقبل رجل إىل النبـي : اذ بن جبل قالوعن مع َ
َّأعطي من فضل ما خولني اهللا? قال ِ ْ َ ابدأ بأمـك وأبيـك وأختـك وأخيـك «: ُ

 . » وذا احلاجةَ اجلريانَ وال تنسفاألدنى واألدنى
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 ) للجاحظ,الرسائل( •

 .ِّواألخص فاألخص, باألدنى فاألدنى احلسد أنه موكل ِمْؤُن لِوم
א:א

 ) للحاكم,املستدرك عىل الصحيحني( •
ُاألبعد فاألبعد«: , قال^عن النبي  َُ ْ َ ًظم أجراِ من املسجد أعْ ُْ«. 

 )صحيح ابن حبان( •
ًم أجرا منظِان املساجد أعي يف إت فاألبعدَاألبعد بأن ِ البيانُرْكِذ َاألقرب ُْ َ فاألقربْ ْ. 
 )صحيح ابن حبان( •

ُعىل املرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ أن  البيان بُرْكِذ َ ْ َ َباألدنى فـاألدنىِ َْ  منـه دون ْ
ِاألبعد فاألبعد َِ ْ َ  . عنهْ

 ) للجاحظ,الرسائل( •
ُ فإنه مل يعر منه باألدنى فاألدنىًواحلسد وإن كان موكال  ْ َ ْ  .األبعد فاألبعدَ
א:א

 ) البن شبة,تاريخ املدينة( •
ُكرب فاألكرباألان يليه ك...   . منهمُ

 )مصنف ابن أيب شيبة( •
 .َاألكرب فاألكرب إال ِّ يورثونانوا الك... 

 ), للمال عيل القاريمرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح( •
ُاهر الرتتظ َ أنه قدم يبِ َّ  .َاألكرب فاألكربَ

 ), للحافظ العراقيطرح التثريب يف رشح التقريب( •
ِفليناول...  ِ ُ  .ربكَاألكرب فاأل ْ
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א:א

 ), للشوكايننيل األوطار( •
ِّاألشد فاألشدِفيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إىل ...  َِّ َ. 

 ), حلمزة قاسممنار القاري رشح خمترص صحيح البخاري( •
ِيبــدأ باملدافعــة عنــه دفاعــا خفيفــا, فــإن رجــع عنــه فبهــا وإال دافعــه  ً ِّباألشــد ً

 .ة املقاتلة حتى يصل ذلك إىل درجِّفاألشد
 ), للنويريهناية األرب يف فنون األدب( •

ِال منجــي منــه إال بعــض الناجــذ عــىل احلــق, وغــض الطــرف عــن الباطــل,  ِْ َ َُّ ِّ َِّ ِّ ِ َِ ِ ْ
ِّووطء هامة عدو اهللا  َِ َ ِ َباألشد فاألشد واآلكد فاآلكدْ َِ ِّ ِّ. 

א:א

 )مَّ, للبساتيسري العالم رشح عمدة األحكام( •
باألســهل َّقيــد العلــامء حكــم هــذا احلــديث وأمثالــه, بأنــه يــدافع عــن نفــسه 

 . من وسائل الدفاعفاألسهل
 ), للعثيمنيرشح رياض الصاحلني( •

 .باألسهل فاألسهلفله أن يدافع عن نفسه, ولكن 
 ), للعينيعمدة القاري رشح صحيح البخاري( •

َفيه أن دفع األسوأ إنام : الثامن  .باألسهل فاألسهلْ
א:א

 )مقامات القرين( •
ُيبتىل الناس    .األمثل فاألمثل, واألفضل فاألفضل, واألكمل فاألكملُ
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 ), للسكاكيمفتاح العلوم( •

 .األكمل فاألكملَفبحكم هذه االعتبارات ناسب يف هذا النوع تقديم 
 ), للتفتازاينرشح املقاصد يف علم الكالم( •

ًترقيا إىل  ِّ َ  .ل فاألكمل واألعدل فاألعدلاألكمَ
מ:א מ א

 ), للنويريهناية األرب يف فنون األدب( •
 . من أمورناباألعظم فاألعظمثم بدأنا 

 ), للدينورياألرشبة و ذكر اختالف الناس فيها( •
ن الواجب عىل من أراد إصالح نفسه واالنتقال إىل طهارة التوبة أن يبـدأ وأ

 . من ذنوبهواألعظم فاألعظم من عمله ثباألخبث فاألخب
א מ:א מ א

 )الَّ البن بطي,رشح صحيح البخار( •
ــه ء يففهــذا أقــوى يش  ســؤال العلــامء وتــرك االجتهــاد يف موضــع جيــب في
 .وباألعلم فاألعلمم َّقدَاالقتداء بمن ت

 ) رشح اجلامع الصغري, للمناويفيض القدير( •
 ألنـه أقـرب األعلـم فـاألعلم أن عىل املستفتي سـؤال ويف املوطأ ما يدل عىل

 .إصابة ممن دونه
א:א

 ) للبغوي,رشح السنة( •
َفع ْدَوينبغي أن ي َباألحسن فاألحسنَ َْ ِْ. 
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 ), للقلقشنديصبح األعشى( •

 .باألحسن فاألحسنونعتمد من ذلك 
א:א

 )صحيح ابن حبان( •
َ أيت بلـبن وقـد شـيب بـامء^ أنس أن رسول اهللا عن َ َِ ٍ َ ِ , ٌّوعـن يمينـه أعـرايب, ُ

َاأليمـن ُ «: وقال, َّثم أعطى األعرايب^فرشب النبي , وعن يساره أبو بكر
 .»َفاأليمن ُ

 ), البن طولونفص اخلواتم فيام قيل يف الوالئم( •
َاأليمن فاأليمنوإذا رشب يناوله  ً, ويكون الساقي آخرهم رشبَ ُ  .اَ
א:א

 )ديوان ابن الرومي( •
ٌوشـــمسٌبـــدر َولـــداَ َ ـــسمت  كوكبـــاَ ـــاهللاُأق ـــدب ـــالق  ْأنجب

ُوســـــــــبحانهاهللاتبـــــــــارك ُمـــــنكمٍشــــهابَّأي َ  أثقبـــــاُ
ْإن طاب أو طبتم فام أبعـدت ْ ُ ْ ــروع َِ ــصباُف ــبهت من ــد أش ْجم ٍ َ 

ٌمنكـــــروالالٌعجيـــــب وال َ ــدوا ْ ــاْاألطِأن تل ــب فاألطيب َي َ 
 )ديوان ابن الرومي( •

ِهل تعرف الدار بذي األثأب ْ ِواملنحنى والسفح من كبكب ُ َ ْ َ َ ُ 
ْالـشمألٍساف من ُســــكاهنابعــــدعفاهــــا ٌدار ِواألزيـبَّ َ ْ 

ِاألطيـب فاألطيـبمـنًنرشا لنـاُهتـديوقد نـرى األرواح َِ َ ْ 
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א:א

 )البن حجر ,فتح الباري( •
ٌأي إن هتيأ أحد ملقاتلته أو مشامتته فليقـل إين صـائم, فإنـه إذا قـال ذلـك ...  ُ َِّ َْ ُْ َ َْ َّ ِْ ِ ِ ِ ُ ٌ

ُأمكن أن يكف عنه, فإن أرص دفعه  َ َ َ ََ َّ َ َّْ ُ ِّباألخف فاألخفَ َِّ َ. 
 ), للميداينالبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا( •

ْومن أساليب العرب أن يبدؤوا يف املدح  ّبالصفة الدنيا, ثم يرتقوا إىل َ األعىل ّ
ّ, وأن يبدؤوا يف الذم بالصفة األخس, ثم يذكروا فاألعىل َ  .ّاألخف فاألخفّ

א:א
 ), للعينيعمدة القاري رشح صحيح البخاري( •

َصلح فاألصلحألا أي :ينْكرما قال ال,»ولألااألول ف« :قوله ْ. 
א:א

 ), البن زكريااجلليس الصالح واألنيس الناصح( •
 . لكتاب اهللا من أصحابهاألقرأ فاألقرأِّ يقدم ^وكان رسول اهللا 

א א:א
 ), للمال عيل القاريمرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح( •

ِبناء عىل ما رآه من ِاألحوط فاألحوط ً َِ ْ َ  .ّلعدون اِّوقي مَّراسة والت يف احلْ
א א:א

 ), للزيلعينصب الراية ألحاديث اهلداية( •
, وأبــدأ هللاًنا بــايستعمــَّ مــا تيــرس يل وجــوده, يــثمــن هــذه األحاد وأنــا أذكــر

 .األصحف ِّصحباأل
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א מ:א מ א

 ) البن سيده,صَّاملخص( •
 ِّ فـاألعمِّاألعـم فمنهـا تقـديم ِهِعْ وضِ كيفيةِلَبِ هذا الكتاب من قُفأما فضائل

 . واإلتيان بالكليات قبل اجلزئياتِّ فاألخصِّاألخصعىل 
א א א:א

 ) للفارايب,ديوان األدب( •
َثم تل...  ُوهتَ َّمبوبفعال باألا ْ َ ًة عىل مراتبها ومدارجها, مقدمُ ُ َِّ َّحق فـاألحقاألا َ َّ 

ُ أتيت عىل آخرهامنها, حتى َ. 

*   *   * 




