مباحث لغوية
صبحي البصام
ورد في كتابي المخطوط (إصالح كتالاا الواالوامب مباوالو ل.واالد وتالد اختالر
الر و ه الالاما الم نا الالام
منه الالا اهن الالا طامة الالد مهم الالد ل نس الالر نه الالل رم اه الالتةاد منه الالا ال ال ا
بال .د ومؤلف كتاا الواوام او الجاوظ ومو ه او األهتاذ نبد الهحم ااروم

وكل مبوو هاكوم في روله اهم الكتاا ورتم جزمه وصةوته:
( )1هو محمد أبو الحارث ُج َّميز
(ج )مالامب ف الال األهالالتاذ
الواالوام (48/3ب :ورد (ربالو الوالالارو يج )مالامب بالالنوم مالالم ي
(جماالزب بالال از
(جمالامب خطالا ورم الصالواا ي
المو ال إم صالاوا ال الامور االر رم ي

وانالاله اهتسالالهد ببا ال س ال ر ألبالالي بكالالر بالالم م هالالم وهالالااتي ذكالالر والمو ال ي ن الالل مالالا
(جم ال ال الالامب ب ال ال الالالنوم ف ال ال الالي م ال ال الالتم الكت ال ال الالاا ول ال ال الالم ياصال ال ال ال وها وف ال ال الالي
تدم ال ال الاله لن ال ال الالا رب ال ال الالل ي

(291/5ب ورد ( يجماالزب بالالال از فاب الالا ن الالل والالاله وتالال( :ابالالدو لالالي رنهمالالا ل.تالالام فالالي
(جماالالزب بالالال از
و(جماالالزب وننالالد رم الصالواا ي
(جمالالامب ي
اهالالمهب اكالالذا ر اجالالوز ي
(جمامب بالنوم فتوراف وذلك لما او آ ٍ :
رما ي
2ب تال الةاروزآباد في ال امور (ج م مب( :وربو الوارو يجمام ك يباط المداني
ضبطه المودثوم بالنوم والصواا بال از الم جمد رنسد ربو بكر بم يم هم:
ت ال ال ال الالد روتال ال ال ال الالي الوكمال ال ال ال الالد والما ال ال ال ال الزاب

إم ربال ال ال ال ال ال ال الالا الوال ال ال ال ال ال ال الالارو يجما ال ال ال ال ال ال ال ال از

وتول الةاروزآباد وما رنسد ربو بكر م هم كافاام في إصح ا هم
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ورد (ربال الالو الوال الالارو يج )ماال الالزب بال الالال از فال الالي نا ال الالوم األخبال الالار م ال الرتام م ال الالر فال الالي
1ب
 169/3فالالي خبالالر لالاله مالالن اواالالل بالالم خالالالد البرمكالالي ومالالر فالالي  119/3واالالذا دلاالالل
ن ل رم المؤلف واو ابم تتابد وكام م اص ار ل جاوظ كذلك نرف اهمه وكذلك

نرفه الجاوظ كما في  291/5مم كتابه الواوام وكذلك نرفاله ابالم ربالي نالوم فالي
كتابه التسباها

 92واذا المؤلف ارو نم ث ا والمبرد

(جماالالزب بالالال از ف الاله م نالالل واالالو كمالالا
3ب
(جمالالامب بالالالنوم م نالالل لالاله رمالالا ي
إم ي
فالالي ال الالامور :التالالام الالالذكر واالالو و الالو وتالالال فاالاله ابالالم الباطالالار فالالي الجالالامن لمةالالردا
األدواد واألغذاد ( 266/2انب

ن ل ها سجر سباهد بسجر التام واثمر ثحو

م ار رو ررب ا في الهند واو ياسبه التام البر ورو ل مم الةجب واذا يهمي إنهام
باهم رو ل ا ب ا فاألنم األغ ا رم اكوم له م نل

8ب

ترهم ال از وال ار رواانا في آخالر الك مالد فالي ب الخ الخطالوط كالالنوم واالذا

(جمالالامب مثالالل ذلالالك مالالا جالالا فالالي تالالارا مدانالالد
(جماالالزب إلالالل ي
االالو الهالالبا فالالي توراالالف ي
دمس ال بالالم نهالالاكر فالالي الجالالز الخالالا ب ثمالالام رضالالي ال الاله ننالاله – 844واالالو رم

يمطِّرتالالا تالالال( :ل ا ال

ن االالا بالالالوزامب بالالالنوم واالالو تالالول ن الاله ابالالم نهالالاكر مالالم ب الالخ

الكتالالا ف مالالا فالالرل مالالم الن الالل نبالاله ن الالل رم (بالالالوزامب بالالالنوم مورفالالد نالالم (بالالالوزازب
بالالال از

مالالن توضالالاو منالاله وتباالالام وهالالالني ب الالخ ط بالالد الالالدكتو ار فالالي جام الالد لنالالدم

ونوالالم فالالي ب الالخ خ الزامم كتبهالالا (واالالي :هالالوار SOASب واالالو اسالالار باصالالب ه إلالالل
ج الالد كتالالاا نربالالي فالالي االالد  :كاالالف ت ال رر اهالالم والالالد االالذا المؤلالالف بالالدام بالالالنوم وكالالام

الر كالالالنوم وزاالالم روالالرف ا هالالم بن الالوي دتا الالد كثاالالر تالالد تضالالان ن الالل
الخطالالاط خالالط الال ا
(بالدارب بالال ار تصال.ار (بالدرب وفالي
ال ارئ تمااز ن ط األورف ف له :بل االو ي
كتالاا األوامالل ألبالي االحل ال هالكر (  66/2طب اله وزار الث افالد واشرسالاد ال الالومي
2965ب ورد (ربالالو الوالالارو وماالالرب بالوالالا وال ال ار المهم الالام مالالم (وماالالرب مالالن تنباالاله
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األهالالتاذ المو ال بانالاله فالالي المطبالالو (وماالالرب بالوالالا والالالدال المهم الالام ووجالالد

فالالي

صالالوِّف الالالل ار مالالم (جماالالزب
كتالالاا الالالوز ار والكتالالاا ل جهسالالاار  181رم ال ال از ي
(وماالرب دوم تسالداد ل مالام وذكالر المؤلالف اهالمه واالو مومالد
وضبط بالسكل اكذا ي
وكناته واي ربو الوارو ولم رر رودا اذكر اهمه غار الجهساار
إم ال .ط في اهم اذا الرجل

اكاد انتهي فمالم سالا وةالظ ام سالا ال اله تالول

ربي بكر بم يم هم فاه واو كما في ال امور:

ت ال ال ال ال الالد روت ال ال ال ال الالي الوكم ال ال ال ال الالد والماال ال ال ال ال ال از

إم ربال ال ال ال ال ال ال الالا الوال ال ال ال ال ال ال الالارو يجما ال ال ال ال ال ال ال ال از

ووةظ اهمه واو (مومدب كما ذكر الجهساار في كتابه المذكور آنةا
( )2قول في أصحاب االستخراج
الواال الوام (834/8ب :ج الالا ف الالي ذك الالر م الالم احزمه الالم الة الالر ختصاص الالهم بال ت الالل
والت ذاا( :

ومم اضرا األننا بام اد الم وك وكذلك رصواا ا هالتخراج

وال ذااب وتال األهتاذ المو ( :ا هالتخراج :كالذا جالا ولالم رجالد لاله تةهالا ار م انالاب

ت  :رصواا ا هتخراج االم مالم كالانوا اوكالل إلالاهم ت الذاا مالم اخالوم مالال الدولالد
ومم ياراد رم ياهتصةل ماله لذلك رو أل هبا آخر وال صد مم الت ذاا اهتخراج
ما تد اكوم مخبا مم مال الم )ذا وكام ل ت ذاا دور خاصد به فةي ال د الةراد
(262/1ب رم والي خراهام رهد بم نبد ال ه ال هر مر (بدار مم دور ا هالتخراج
ودا ام يا )ذا في وبههب ومما تال له الدا ام( :اا رهد اوذر مم لالار لاله ناصالر
إ ال الاله واتال مالالم يجنالالد لالاله إ ا بتهالالال الاالالكب – اكالالذا فالالي الكتالالاا (الاالالكب ور اراالالا
توراالالف (إلاالالهب ر إلالالل ال الاله – فالالامر رهالالد بالالالكف ننالاله وفالالي رنهالالاا األس الراف (

283/3ب رم والالالي الكوفالالد ولالالل نة ال ار رنمالالا فخالالانوا وكهالالروا الخ الراج ف.ضالالا ال الوالي
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ونالذبواب
فوبهالوا ي
ن اهم وجا فاهم( :فامر بهم ناهل البطام صالاوا اهالتخراجه ي

الور :
وتال رودام واو مهاور ا

م ال الالم الس ال الالبوط والج ال الالد اله ال الالمام

رراال ال ال ال ي نال ال ال الوااخ الب ال ال الالال خاال ال ال ال ار
ورومالالد فالالي ال واتالالا والالام تيب الالل

إذا كال ال ال الالام المال ال ال الالرد إلال ال ال الالل البطال ال ال الالام

والخبر مذكور راضا فالي األغالاني (289/24ب وربمالا رفضالل الت الذاا إلالل المالو

جا في (ن د ال م وال ما رو ت بار إب ار 281ب بم الجوز رم والاا كتا إلالل

نمر بم نبد ال زاز رم تومالا خالانوا مالال ال اله ورناله

ا الدر ن الل اهالتخح

مالا فالي

راداهم إ بام ا ذبهم فكتا إلاه نمر( :ألم ا الوا ال اله بخاالانتهم روالا إلالي مالم رم
رل ا بدمامهمب وفي اتامد الدار (64/1ب رم ربا إهوا الصابي وكالل باله مهالتخرج

مال لت ذابه إ رنه كام ارف به ف ال فاه ربااتا منها:
ول ال الاله خ ال الالحل ال ه ال الالف رفال ال ال ربم ال الالا

ا.س الالل الضال ال اف الال الراز الوا ارن الالا

فال الالي اهال الالتخراجه

ن ال ال ال ال ال ال ال الالا

مهال ال الالتخرج ل مال ال الالال مضال ال الالطر إلال ال الالل
متال الالونر الجنبال الالا

اهالالت مال مالالا يارضالالي ب اله اله ال طانا
واذا تي يط ال ال ال ال ال ال ال الالف ل ةت ال ال ال ال ال ال ال الالو

لاثال ال ال ال ال الالا وفال ال ال ال ال الالي خ واتال ال ال ال ال الاله إنهال ال ال ال ال الالانا

فت ال ال ال ال ال ار فال ال ال ال الالي داوانال ال ال ال الاله مهتاهال ال ال ال الالدا

وتالالول الصالالابي (فالالي داوانالالهب ر فالالي دا الوام ا هالالتخراج ف مكالالام ا هالالتخراج اهالالمام

(داوام ا هتخراجب المهتدل ن اه مم س ر الصابي و (دار ا هالتخراجب المالذكور
ف الالي خب الالر ال الالدا ام و(دار ا ه الالتخراجب رفض الالل ه الالت مالها ف الالي النث الالر وا الالي كام الالد
األلة الالاظ وألنه الالا رت الالرا إل الالل م الالا اك الالوم فاه الالا م الالم ت الالذاا م الالم ال الالداوام و(مه الالتخرجب

(وكالل باله مهالتخرج مالال
األصل فاه (مهالتخرج مالالب بد لالد خبالر الصالابي الالذ فااله ي
لت ذابهب وبد لد تول الصابي:
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اهالالت مال مالالا يارضالالي بالاله اله ال طانا

مهال ال الالتخرلج ل مال ال الالال مضال ال الالطر إلال ال الالل

وا .الالا ن االاله ا ختصالالار فا الالال (مهالالتخرجب وكالالام المهالالتخرج مكرواالالا ابالالدو ن الالل
وجه الاله ال ب الالور ل الالذلك ت الالال الخال الوارزمي ف الالي ب الالخ ره الالام ه ا الالذم ب ض الالهم( :ا الالا وج الاله

المهالالتخرج االالوم الهالالب االالا إفطالالار الصالالامم ن الالل الخبالالز البو ال االالا يجسالالا مالالم ركالالل
فيج ا الالد وفيه الالا م الالم رك الالل تنباطا الالدب (ره الالامل الخال الوارزمي 299ب ف الالرم ص الالور وج الاله
المهتخرج اوم الهب بإفطار الصامم ن ل الخبز وود وبجسالا آكالل الط الام الالذ
توامالاله الةجالالل وبةهالالا آكالالل الط الالام المصالالنو مالالم ال نبالالاط وذكالالر الخ الوارزمي لوجالاله

المهتخرج اوم الهب

لورمته
ادل ن ل رم اوم الجم د كام خالاا مم الت ذاا ي

ورتدم تولي االذا فالي (ا هالتخراجب إلالل صالان ي الم الاجم ألم كتالا ال .الد خالاالد ممالا
بان

فاه ونبه

ن اه
الشبوط
( )3قول في ّ

الوا الوام (369/5ب تالالال األهالالتاذ المو ال فالالي السالالبوط (هالالمك دتا ال الالالذنا ن الراخ

الوهط ص.ار الررر اكثر في دج د CARPب واذ صةد

تص و ل سبوط واي

خطا واألصل فااله كتالاا ال الام فةااله ( 139/6سالبطب( :سالبوط ضالرا مالم الهالمك

طواالالل الالالذنا دتا الاله ن الراخ الوهالالط لالالام الممالالر اسالالبه الب الربطب وفالالي تتمالالد االالذا
الن

( :ك مد نراتاد وانما اسالبه البالربط إذا كالام ذا طالول لالار ا الرخ كالسالبوطب

و صواا فاها ا (ك مد نراتادب وباتاها تول ا وز الصالواا و سالك رنهالا واسالاد

ن ل ب خ مخطوطا

ال ام فادخ ها الناه في المتم ولم ا تة

الل ذلك مو الا

الكتالالاا الالالدكتور مهالالد المخزومالالي والالالدكتور اب الرااام الهالالامرامي رمالالا (ك مالالد نراتاالالدب

الالوارد فالالي الواسالالاد فالالي سالالبوط فالالاتول فاهالالا :رر رم (سالالبوطب مالالم (سال )
الاب و (لالالبطب

وذلالالك نم الاله إذا صالالاد دوم هالالامر الهالالمك الالالذ ا الالاي م الاله واالالو (سالالبوطب ل مبال.الالد
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نوالالو (تاالالومب و(نبالالودب ثالالم انت الالل وصالالف كتالالاا ال الالام ل سالالبوط إلالالل هالالامر الم الالاجم

فارتكب ال

الخطالالا نةهالاله وراضالالا انت الالل إلالالل كتالالاا (واالالا الوا الوام – سالالبوطب ل الدمار

ف ال فاه( :او دتا الذنا نراخ الوهط لام المر ص.ار الالرررب والصالواا رم
السالالبوط طولالاله نوالالو ذ ار ونرضالاله نوالالو رربالالن رصالالابن مصالالةوفد واالالو رسالالا ال الالد

وررهه متوهط الوجم توهطا اواف طوله ونرضه ومم تال او نراخ الوهط ف د

رخطا ومم تال بطول ذنبه ودتته ف د رخطا راضا واذا ما ن رفه في وطننا ال ار

و هالالاما ب.الالداد وتالالد اسالالترانا رنالالا ومو ال كتالالاا ال الالام صالالدا ي الالالدكتور إب الرااام

الهالالامرامي غاالالر مالالر راالالام كنالالا مالالم ط بالالد ال الالم بالالدار الم مالالام ال الاالالد بب.الالداد وكالالام
البامن اسواه لنا فناك ه فح ردر كاف غةل نم ال .ط في صةد السبوط في كتالاا

ال الام رمالالا الهالالمك الالالذ وصالالةه كتالالاا ال الالام متوامالالا رنالاله سالالبوط وتاب تالاله فالالي ذلالالك
الم الالاجم وغاراالالا فالالح ا الالاي بدج الالد بالالل ا الالاي فالالي البوالالر ولكنالاله االالدخل فالالي الصالالاف

فاصالاد فالي
دج د البصر ال ظمل – التي ا ال لها اآلم سط ال را – لاضن باضه ي
البصالالر وتن الاله هالالاا ار الومالالل واالالو بالالام الالالث ج إلالالل ب.الالداد لابالالا فاهالالا وراالالل ب.الالداد
ا ولوم له (زباد ب بإهالكام الال از

وكالاني بهالم ا نالوم بهالذ التهالماد رم ط ماله والام

يا الل اكالالوم كالزبالالد واالالو كالالذلك و الالا ن الالل انالاله إذا طيالالب فالالي ال الالدر كالالام غاالالر هالالام
واال الالو يابال الالا ننال الالدنا فال الالي سال الالةا د وا ال الالال  PLIACEوط مال الاله دوم ال ارتال الالي جال الالود وام

رخطا

المخ وتا

الم اجم في صةد السبوط ف د وصةه ال زواني ن الل الصالواا فالي (نجامالا
ج  -2ال ول في واوام الما – سبوطب تال( :السبوط نالو مالم الهالمك

مسالالهور طولالاله ذ ار

ونرضالاله رربالالن رصالالابن طاالالا ال والالم جالالدا اكثالالر منالاله بدج الالد

وذكالالر ب الالخ الصالالاادام رم السالالبوط انتهالالي الالالل السالالبكد فالالح اهالالتطان الخالالروج منهالالا

ف الالا م رن الاله انجا الاله إ الوث الالوا فات الالاخر ت الالاا رم الالو يا ب الالل ج الالام از بجراما الالز فاخت الالر
السالالبكد واخالالرج منهالالاب وخرتالاله السالالبكد مبال.الالد إ رم اكالالوم طالالال ن اهالالا ال مالالر وفسالالا
وربالط وتيالرك
فاها الواي رما طاا لومه فصواو ولكنه اكالوم تافاله الط الم إذا صالاد ي
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في النهر ند هانا

بانتظار مم اةضل س ار واا ألنه نندمذ ا بط لبطا سدادا

واسا سبا نالاا واجر الوبل الذ اربطه بسد ط با ل خح

مم األهر فاواف

ذلك ك ه ن ل لومه فاج ه تافه الط م وتركه بخارج المالا لامالو فالي نوالو هالاند
رولل وما رفادنا ال زواني نم الصااد مم وثوا السبوط واو في السالبكد هالب رم

ذكالر الجالالاوظ فالالي (84/6ب ولكنالاله لالالم اسالالر إلالالل اخت ارتالاله السالالبكد وتالالال فاالاله الالالدمار

(واا الواوام 83/1ب( :ولوماله كثاالر جالداب اكالذا ور ار خطالا مالم الناهال والصالواا

(ولومه طاا جداب كما تال ال زواني ورنا رؤاد رر إاار بم م اواد وغاالر فالي رم
السالالبوط ولالالد الزجالالر مالالم البنالالي ر رنالاله كمالالا ت ال ي فالالي المالالاد 289/2( 38ب كالب.الالل
ولد الةرر مم الومار وكال هبار ولد الضبن مالم الالذما وكالداهالم ولالد الك بالد مالم
الالالذما وذلالالك ل الالد بالالاخ رنثالالا رو ندرتالاله ول .اربالالد رط الوار ولمالالا ذكالالر الجالالاوظ فالالي

(289/2ب مالالم رم رم ج ةالالر بن ال

ج ةالالر بالالم المنصالالور وصالالر فالالي والالوخ كباالالر

نددا كثاال ار مالم الزجالر والبنالي ورنهالا لالم تخ الط بهمالا غارامالا فتولالد

و(الزجالالرب

لمة الالردا

منهمالا السالباباط

ا الالول لالاله ال راتاالالوم اآلم إ (كطالالامب وذكالالر ابالالم الباطالالار فالالي الجالالامن

األدوا الالد واألغذا الالد ( 58/3س الالبوط (رم مال الرار الس الالبوط ته الالت مل ف الالي ردوا الالد

ال الالام ولكنالاله واالالم فالالي تولالاله (واالالو كثاالالر بالالالة ار ب وانمالالا كثرتالاله بدج الالد وتالالد هالالكن
نوالو هالالند ونصالالف الهالالند تالالرا الةال ار

إلالالل دج الالد فمالالا وجالالد

فاالاله سالالبوطا يابالالا

تهالالم مالالم صالالااد الهالالمك بالس ال

واسالالترا

مالالم هالالمكه وهالالمكه ت االالل اشضالالافد

واخالالتم تالالولي فالالي السالالبوط بالالام السالالامن بالالام

رم السالالبوط اوالالا رم ااكالالل رجاالالن اشنهالالام دوم

هامر رصناف الهمك لذلك اخ طوم من نجام الس
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الرجان ب.اد صاد

( )4قول في قدير وقديد
الواوام (854/6ب :جا في إنطا ب ضهم السي الاهار ل ووا ( :فإم سا ركل

األف الالل ناالالا وام سالالا سالوا

وام سالالا تداالالداب وهالالك

األهالالتاذ المو ال نالالم (تداالالداب

بالالدالام ور اراالالا توراالالف (تالالدا ارب بالالدال و ار ر مطبوخالالد فالالي ال الالدر رمالالا ال داالالد فالالال وم

الم دد المنسور فالي الهالوا الط ال راامالا وتالل اجالف ومضالموم الالن

المالذكور آنةالا

اص و له (ال دادب وكثر التوراف بام (تدادب و (تدارب في الكتالا وربمالا والرف

روداا إلل (ثرادب
رب مم ذلك ما جا في داوام الةرزد في المد ( 24/1طب د صادرب:
باله ال ال الالحف ال رت ال ال الالف
كرمال ال الالا واثن ال ال الالي ُّ

جمال الالن الس ال الوا مال الالن ال داال الالد ل ومال الاله

وتالالال مو ال الالالداوام المجهالالول (ال داالالد :ال والالم الم الالددب ت ال ي :

توراف ال دار بال ار

يامالالد ال ربالالي بانالاله
وفي م جم األمثالال

ياط م ضاةه ال داد وانما ال داد في البا
ل ماداني (151/2ب جا في تولهم (سراف توم ياط م ال دادب( :وا ال إم ال داد سالر
األط مالالد والرجالالل الس الراف يا الالدد ال والالم واالالذا الس الراف ا الالدد اضالالرا لمالالم اظهالالر

الهخا و يار منه إ ت ال خار ب

اب ومم اذا التوراف ما جا في تول ب ضهم اهجو (ناوم األخبار 296/3ب:
طرت ال ال ال ال ال ال ي رناهال ال ال ال ال الالا ن ال ال ال ال ال الالل غال ال ال ال ال الالرٍ
فام ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ال دا ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد ورس ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالبااه
و (ال داالالدب فالالي البا ال

ف ال ال يذت

مال الالم ال ال الالاي جهال الالد الال الالبح

ف ال ال ال الالذاك مةاتاو ال ال ال الاله ف ال ال ال الالي اله ال ال ال الالما

الثالالاني توراالالف (ال الالدارب و (ال الالدارب نالالالي المنزلالالد باشضالالافد

إلالالل (ال داالالدب وسالالتام مالالا لوالالم االالابر تالالدام ولوالالم طالالر والالداو لالالذلك تالالال السالالانر:

(فذاك مةاتاوه في الهما ب ر ا ز الوصول ن اه مم اؤ
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األينار

جب وراضالالا مالالم االالذا التوراالالف مالالا غنتالاله ب ضالالهم تالالاج ال الالرور – سالالرف الطب الالد
ال دامد و ن م لي بما في الطب د الوداثد]:

ط امال ال ال ال الالا مال ال ال ال الالم تداال ال ال ال الالد رو س ال ال ال ال الوا

ونج ال ال ال الالل م ال ال ال الالم رطاابه ال ال ال الالا لس ال ال ال الالرا
و(تداالالدب توراالالف (تالالدارب والمخاطالالا فالالي البا ال

كمالالا فالالي انهالالاا األس الراف  3االالو

ومالز بالم نبالدالمط ا رضالالي ال اله نناله والم.ناالد توضالاله فااله ن الل رم ياهاال ل )سالالرا
ط امالالا مالالم ناتالالد نوراالالا(2ب ولكالالم ناه ال تالالاج ال الالرور رو طبانالاله والالرف (تالالدارب إلالالل
الرا راامالالا وتالالل اجالالف تداالالد الناتالالد
(تداالالدب فاخالالل بالالالم نل و اصالالو رم انتظالالر ال )سال ي
المزنوم لااك و ونجز البا في رنهاا األسراف (كرٍام مم طبا رو سوا ب وكام
ذلك تبل النهي نم سرا الخمر

دب وتد اورف (ثرادب إلل (تدادب :فةي صواو البخار هب د رواداو في دنو إلل
ط الالام مالالن اخالالتحف فالالي ب الالخ األلةالالاظ وب الالخ رهالالما الالالروا ولالالار فاهالالا والالداو
نبالو

وابالدو لالي رم األصالل فاهالا االو الوالداو  1491ونصاله (

نالم إهالوا بالالم

نبدال ه بم ربي ط ود رنه همن رنر بم مالك رضي ال ه ننه ا ول :إم خااطا دنا
رهول ال ه ص ل ال ه ن اه وه م لط ام صن ه تال رنر بم مالك رضي ال ه ننه:

فذاب

من رهول ال ه ص ل ال ه ن اه وه م إلل ذلك الط ام ف )را إلل رهول ال اله

ص ل ال ه ن اه وه م خب از ومرتا فاه يدبا وتداد فررا
اتتبالالن الال يالدبا مالالم و الوالي ال ص ال د تالالال :ف الالم رزل روالالا الال يالدبا مالالم اوممالالذب وورد
(تداالالدب فالالي ثحثالالد رواداالالو مالالم األواداالالو الهالالب د وجالالا فالالي والالداو منهالالا واالالو ب الرتم
( 5814

النبي ص ل ال ه ن اه وه م

ف الالدم الاالاله تصال د فاهالالا ثراالالدب اكالالذا ورر رم األصالالل (فاهالالا يدبالالا وثراالالدب

(2ب ت ال ي  :لالالم انوالالر ومالالز رضالالي ال الاله ننالاله كمالالا فالالي رنهالالاا األسالراف ناتالالد واوالالد بالالل نالالاتتام كمالالا رفالالاد
البخار في صواوه
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بد لد ما ا االه واالو (فج الل النبالي صال ل ال اله ن االه وهال م اتتبالن ال يالدبا ب ولالم االرد فالي
األوادا الالو الثحث الالد الباتا الالد (تدا الالدب و (ثرا الالدب ب الالل ورد ال ال يالدبا وو الالداا وره الالتب د رم
ب داد؛ ألم ال داد ولار م ه إ

تكوم الدبا – واي ال ر  -PUMPKINطيبخ
(2ب
الال ُّالدبا لالالار ممالالا يا الالدم إلالالل الرهالالول ص ال ل ال الاله ن االاله وه ال م فالالي دنالالو خاصالالد بالاله
ونندمالالذ اك الالوم ال و الالم الناال ال المطب الالوك م الالن ال ال ُّالدبا ه الالك

نن الاله رن الالر ألن الاله مم الالا ياتوت الالن

وجالالود وألم ركثالالر تصالالد ممالالا والالدو بالاله رم ا الالول (ف الالم رزل روالالا الال ُّالدبا مالالم اوممالالذب

لرؤات الاله الره الالول (اتتب الالن ال ال ُّالدبا مال الم وال الوالي ال صال ال دب وريرج الالو م الالا ت الالدم ي رم (تدا الالدب
الوارد في ثحثد رواداو االي توراالف (ثراالدب وا الو ترجاوالي االذا والداو روا ابالم
ماجالاله فالالي هالالننه واالالو ب الرتم  3343ونصالاله( :نالالم رنالالر تالالال :ب ث ال

م الالي رم يه ال ام

بمكتل فاه رطالا إلالل رهالول ال اله صال ل ال اله ن االه وهال م ف الم رجالد وخالرج ترابالا إلالل

مولل له دنا فصنن له ط اما فاتاته واالو ااكالل تالال :فالدناني آلكالل م اله تالال:
وصنن ثراد ب وم وتر

تالال :فالإذا االو ا جباله ال الر

منالاله ف مالالا ط منالالا منالاله رجالالن إلالالل منزلالاله ووض ال

تالال :فج ال

رجم اله فادنااله

المكتالالل بالالام اداالاله فج الالل ااكالالل

وا هالم وتالل فالرل مالم آخالر ب فهالذا والداو ياالذكر فااله الثراالد وال والم دوم ال داالد فهالو
ٍ
وداو و ٍ
وساف اوضو ما غمخ واول ما رسالكل ورهالتب د رم اكالوم (تداالدب
اف

في صواو البخار توراف (تدارب؛ ألم األغ ا في تدار رم ياذكر م ه لالوم آخالر
في إنداد لألكل رو نو آخر مالم ال والم رو ركثالر وذلالك كمالا ت الدم فالي رول البوالو
مم تول ل جاوظ في (854/6ب وتول الم.ناد لومز رضي ال ه ننه وكمالا االو آ
فالالي تالالول لكسالالاجم وآخالالر مالالرئ ال الالار فالالي المالالاد (االالب ونوالالم ن الالول مالالثح :طبخال
الباذنجام من ال وم رو من لوم ال.نم و ن ول :طبخته من تدار

(2ب نوم في ال ار نطبخها ب وم ال.نم الهمام وال وز الم سور والهكر وناك ها من األرز
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(االب وفي كتاا ال ام ( د رب جا فالي تالدار (مالا طيالب مالم ال والم بتوابالل فالإم
من الاله الم الالاجم ا الالذا ال الالول ورر رم ال الالدار

ل الالم اك الالم بتواب الالل فه الالو طب الالا ب ون ال ال

والطبالالا بم نالالل واوالالد واالالو مالالا طيالالب فالالي ال الالدر ه الوا رضالالاف إلاالاله توابالالل رم لالالم

تيضف ألنالي ربوالو منالذ نسال ار هالنام فالي منثالور ال الرا ومنظالومهم ل الي رجالد مالا
ادل ن ل فر بانهما فح رجد وألني له موتنا رم الخ ال الةراااد تال ذلك في

كتاا ال ام وفي اذا الكتاا مناكار كثار

تصو نهبتها إلاه وكن

نل

نبه

تهم مم ذلك في اذ المج د وار رم األغ الا رم ا الال (تالدارب لتمااالز مالم (تالدارب

رو (مسو ب رو (م يب ومم اذا التمااز تول كساجم وتد ذكر مج ر خمر:
ال دار

مم

ومم

ونامر

ال داد

الطاجم

فهالالو رراد رم االالذكر لوالالومهم مالالن وهالالا د إنالالداداا لألكالالل فكانال

والهةود
الالالذ اطالالب فالالي

ال در والذ يا الل بالطالاجم والالذ ياسالو بالهالةود والالذ االو تداالد وراضالا مالم االذا
التمااز تول امرئ ال ار:
فظل طيها

صةاف

ال وم ما بام منض ٍج

سوا

رو

ٍ
تدار

يم ج)ل

وريناالالد ذكالالر سالالاادام وفالالي اشنالالاد إفالالاد روالالداما تالالول الم.ناالالد لومالالز رضالالي
ال ه ننه:
ونجل

سوا

مم

رطاابها

لسر ٍا

ط اما

مم

ٍ
تدار

رو

سوا ٍ

وتول الجاوظ كما في الواوام (854/6ب( :فإم سا ركل األف ل ناا ورم سالا
ورم سا تدا ارب وتد رص و

التوراف الواتن في الساادام األخارام
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(وب ورن

ن ل تول الماداني الم دم ذكر وفاه (الرجل السراف

ا دد ال ومب

فاتول  :ال داد تد اهت م ه األسراف اضط ار ار كام اكونوا في هةر ب االد وتالد كالام
الزبار بم ال وام رضي ال ه ننه اتزود تداد الظبا واو يمورم (الموطالا 34/1ب واذا
ت )دم منه ألود لم اكم في ذلك ن اه م.مز و ذم
( )6التقارب بين الضاد والدال في النطق
الواال الوام (266/3ب( :والومام الالد ربم الالا اوت الالبر الب الالاخ ف الالي جوفه الالا ب الالد الوتال ال
ألم الالور ت الالرخ له الالاب وت الالال األه الالتاذ المو ال ال ف الالي (ب الالد الوتال ال ب  :ر ب الالد الوتال ال

الم الالدر لنزولالالهب اكالالذا ونن الد

رم (ب الالد الوت ال ب فاالاله (ب الالدب توراالالف (ب الالخب ورم

األصل في تول الجاوظ (وربما اوتبر الباخ في جوفهالا ب الخ الوتال ب والضالاد

إذا لةالالظ ن الالل الوجالاله الصالالواو كالالام كانالاله دال مةخالالم لالالذلك تالالد اتالالوام الناه ال والالام
فاوالل روالداما موالل اآلخالر ول ت الارا بالام
اهمن الدال رو الضاد مم المم ي ن االه ي
االالذام الو الرفام ربالالدل ال الالرا بانهمالالا فالالي ب الالخ الك مالالا نوالالو تالالولهم (فالالاخب بم نالالل
ما

وتولهم في الم نل نةهه (فادب تال ربو دواد اشااد (الس ر والس ار 211ب:

مم

الخطام
ام الر ور
ي

رجال

مم

األتارا

مم يوذا

فادوا

ونوو تولهم (نبخ ال ر ب ر ضرا وتولهم في الم نل نةهه (نبالدب تالال ربالو
(وا ال نبخ ال ر انبخ ونبد انبد إذا ضراب (األمالالي – 264/1
ن ي ال الي :ي
(م رب ال الالدب ولك ال الالم ركث ال الالر را ال الالل األن ال الالدلر ك ال الالانوا ا ول ال الالوم ف ال الالي م ن ال الالا
 294ب ي
وا ال الالال ي
(م الربخب ونبالاله ن الالل ذلالالك مومالالد بالالم الوهالالم الزباالالد فالالي كتابالاله لوالالم ال الوام

 196ووج الالد

رغ الالا را الالل لبن الالام ا ةظ الالوم الض الالاد كان الاله دال مةخ الالم ووج الالد

جرامدام ا هم (درغامب واي تراد (ضرغامب
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ف الالي

ووجالالد

كثا ال ار ممالالم ه الواام مالالم راالالل السالالام ومصالالر ا ةظالالوم الضالالاد كانالاله دال

مةخم رما في ال ار فا ةظوم الضاد ظا إ في ك مالد واوالد ا بالوم ضالاداا دا

وذل الالك ف الالي ت الالول ال ال الوام ل طة الالل إذا رو الالدو ضوض الالا ( ت ال يالدود ب وا الالم ارا الالدوم (
تو الالدو الضوض الالا ورر صال ال د ب الالام الض الالاد وال الالدال ف الالي تولن الالا
تيضوضال ال ب ر
(اغم الالخ نان الالهب و(رغم الالد ه الالاةهب ال الالام ته الالتتر بجةنه الالا واله الالاف اه الالتتر بجةن الاله ر
غمد

ومم الت ارا بام ك متام في الم نالل وفالي إوالدااما دال وفالي األخالر ضالاد

تولنا (دراب رنا ر ار مم (ضراب بم نل مضالروا ألناله ياضالرا فالي رثنالا المسالي
والركخ باألتدام والووافر وغاراا ومم (ف لب بم نل مة ول تول نبد الرومم بم

األس و:
تد

كام

في

المو

له

والمو ي

راودل

وتم

في

رتاا

ال باد

ووتم ر موتوم وراضا تول السانر:
ورصبو

اذا

المال

نهبا

يم هما

ر منهوبالالا وم هالالوما وممالالا اهالالند تالالولي فالالي رصالالل (دراب مالالا فالالي م نالالا واالالو

(طرا ال ب وانمالالا تاالالل لالاله طرا ال لطرتالاله باألتالالدام والو الوافر وغاراالالا فهالالو ف االالل بم نالالل
مة الالول كج الراو بم نالالل مجالالرو ووباالالا بم نالالل موبالالوا وتولنالالا (نهالالد ثالالدااااب ر ار

كانه مم (نهخ ثدااااب واما المنتصبتام بخحف المتدلاتام وتولنا (ضررب ل هم
البالالر وغارامالالا؛ ألم االالذا هالالو واالالذا
األرز و ي
التالالي تهالالو الط الالام لالاله ص ال د ب الال(دررب ي
ه الالو وتولن الالا (و الالوخب كان الاله م الالم (و الالدب ر (من الالنب ت الالا ال الالدال األول واوا ف ا الالل

ا رود ورفي المض ف واوا في ال .د م روف ثم تاالل (والوخب ب الا
(وودب وت ي
الدال ضالادا كاناله رراالد رم اوةالظ المالا واوالد نالم رم اهالال واتبالدد ورر رم زمالم
الت ارا والتداخل بام الضاد والالدال االو رتالدم ممالا ن رفاله مالم زمالم الجاا االد بازمالام
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وال صالالد من الاله توهالالان ال  .الالد مالالن تواس الالي ال الالبر وم الالم جهالالد ال الالبر رتالالول :ل الالو تا الالل

(ضراب لم يا رف رت نالي ان طانالك نالم المسالي فالي طرا اله رم ان طانالك نالم ضالربه
ن الالل بدنالاله لالالذلك وغاالالر آثالالروا رم ا ول الوا (دراب بالالد مالالم (ضالالراب ن الالل رننالالا
نهتطان رم نجد ص د بام الدال والضاد في رغ ا ك مهما ألننا
نسالا ال .الد وم الاني رلةاظهالالا فالي رزمالام هالالب

ن رف ساما نم

مالا ن الرف مالالم زمالم الجاا االد ونظاالالر

توراالالف (ب الالخب إلالالل (ب الالدب فالالي تالالول الجالالاوظ مالالا وجدتالاله فالالي تالالول رتاالالد بن ال

المط ا (الباام والتباام 56/8ب:
ربني

ورخاف

إني

رم

رابني
ت ل

ا.دو

وجر
ل
غوا)هم

بكةك

واثما

نبالالد

ت.دو

رو رم اصابك ب يد مم ا دو

الخب
وموضن (ب يدب في البا الثاني ظاار الضال ف وانمالا (ب يالدب توراالف (ب ي
فاكوم م نل نجز البا  :رو رم اصابك باذ ب خ الم تدام
ومالالم توراالالف الالالدال إلالالل ضالالاد ر ن الالل نكالالر مالالا جالالر ل الالول الجالالاوظ وتالالول
رتاد رم مو

الجز الهالابن مالم تهالذاا ال .الد وجالد فالي

 864رم (ال ضالادب فالي

ب خ رصول التو ا يورف إلل (ال يضاخب وفي الواوام (22/1ب وجد المو
24
فالالي األص الالول (األضال الرارب ف.ارا الالا إل الالل اد ار م تم الالدا ن الالل م الالا ف الالي
وف الالي البا الالام والتبا الالام وج الالد المو ال ال ف الالي  254/8رم ( ت الالدارب يورفال ال

ف الالي ب الالخ

رصالالول التو اال إلالالل ( تضالالار ب ورر رم نظاالالر ذلالالك راضالالا توراالالف (ب ال يالدب إلالالل
(ب خب في تول ال طامي:
وتد اكوم من المهت جل الزل يل

تد يادرك المتاني ب خ واجته
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فصدر البا

بهذ الراواد – واي الروااد الوواد في الكتا إ كتابا مخطوطا

هااتي ذكر – ض اف الم نل فكاف ارجل لمم اتانل فالي ط الا واجتاله رم اظةالر

بجز منها اذا تول تد ا دل النار نم التاني فالي ط الا الواجالد رم (ب الخب فالي

البا توراف (ب يدب ر تد اظةر المتالاني ب الد تانااله بواجتاله وفالي المخطالوط مالم
ناوم األخبار ج  8ورد صدر با ال طامي ن ل الصواا واالو (تالد االدرك المتالاني
ب يد واجتهب و سك رنها روااالد ابالم تتابالد ولكالم المو ال رومالد زكالي ال الدو ن الل
وافر ن مه وذف (ب يالدب ورثبال فالي مكانهالا (ب الخب وتالال ]:كالذا فالي داالوام ال طالامي
وا الالي الرواا الالد المس الالهور ف الالي كت الالا األدا وف الالي األص الالل( :ت الالد يا الالدرك المت الالاني ب ال يالد
واجتالالهب واالالي روااالالد جاالالد [ وكالالام و الالا ن االاله رم اثبتهالالا فالالي مالالتم المطبالالو وا ال
ن اها بما اسا

فإم كام ال طامي تال في باته كما في داوانه المطبو ( :تد ادرك

المتالاني ب الالخ واجتالالهب كالالام مخطمالا فالالي تولالاله لمالالا بانتالاله رمالا نجالالز باتالاله واالالو (وتالالد
اكوم من المهت جل الزل يلب فاخذ مم المثل ال امل :را نج د تها راثا
( )7النسيم هو األوكسجين
الوا الوام (68/3ب تالالال الجالالاوظ (ونهالالام اله الوا الالالذ ا الالاي بالاله الطاالالر لالالو دام

ن ل الهمك هاند مم نهار ل ت هب ت ي  :النهام في تول الجاوظ واو ما ا الال لاله
اآلم (األوكهالالجامب وتالالد اهالالت م ه ال الالدما فالالي كحمهالالم وكتالالبهم دوم رم ا تةال إلاالاله
مؤلةال الالو الم ال الالاجم ال ال الالدما

ومال الالم غاال الالر رم اةطال الالم لال الاله روال الالد فال الالي ال صال الالور الوداثال الالد

والجالاوظ االالو رتالدم مالالم وجدتاله اهالالت م ه وكنال

كتبال

إلالالل األهالتاذ الالالدكتور يوهالالني

ه الالبو روم الاله ال الاله الال الرمار اله الالاب لمجم الالن ال  .الالد ال ربا الالد بدمسال ال ره الالاله ن الالم ت الالارا

اهت مالنا لةظالد (روكهالجامب فتةضالل ن الي بالكتابالد إلالي تالامح ( :فالي النصالف الثالاني
مم ال الرم التاهالن نسالر نربتاله طامةالد مالم ال مالا مالم ب الخ ال .الا

األوروباالد إلالل

مولد الوموضد واهت مل كذلك في الكتا التركاد التي تهتكثر مم األلةالاظ ال رباالد
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ككت الالا مدره الالتي الط الالا ال ثم الالاناتام ف الالي اه الالتانبول ودمس ال را الالام اله ال طد ال ثمانا الالد

ونربته طامةد رخر إلل روكهجام كما في كتاا رصول الكاماا لةالام داالك طب الد
الجام د األمراكاد هند  2469وكمالا فالي كسالف األهالرار النوراناالد ال رآناالد المطبالو

في دمس هند 2169االب انتهل ما اوتج

إلااله مالم رهالالد الالدكتور وهالني هالبو

واال الالي مؤرخال الالد فال الالي  2943/5/24ورضال الالاف رم مولال الالد الوموضال الالد تيال الالرك اهال الالت ماله
واتتيصال الالر ن ال الالل اهال الالت مال األوكهال الالجام ووال الالد ورضال الالاف راضال الالا رم النهال الالام بم نال الالل

األوكهالجام لالالم اخطالالر ببالال رولمالالك ال مالالا والم الالربام وغرضالي مالالم بوثالالي االالذا رم
رفالالري م نالالل النهالالام الالالذ االالو األوكهالالجام مالالم الكتالالا ال دامالالد فالالي األدا والطالالا

وغاراما ألنام ال ارئ ن ل فهم النصو

التي ورد فاها ورم رماز مم النهام الذ

االالو فالالي الم الالاجم بم نالالل ال الراو التالالي تجالالي بالالنةر ض ال اف ورم رضالالن بالالام راالالد

مؤلةي الم اجم الوداثد ما تد اةادام في ن مهم
الد مل ن ل رم النهام او األوكهجام:

رنالالا ذاك الالر اهن الالا نصوص الالا تدام الالد ا الالرد فاه الالا النه الالام بم ن الالل األوكه الالجام وررج الالو

ال الالالارئ رم اوالالالذف مالالالم بالالالاله النهالالالام مالالالم ب الالالخ النص الالو

ورم اثب ال ال

فال الالي مكانال الاله

األوكهجام لاههل ن اه ت ب ه النهام في م نل األوكهجام ل الدم انتاالاد ن االه بهالذا

الم نل الجداد
ر-

في الواوام (224/5ب تال الجاوظ (ول نهام الذ فاه م نل آخر واو الذ
اج ه ب خ النار ترواوالا نالم الالنةر وا طاهالا البالرد والرتالد والطاالا واالدفن

واخرج البخار وال .ظ والو ار ار الةاض دب ت ي  :توله (ول نهام الالذ
ال)نةر ي
فا الاله م ن الالل آخ الالرب ت الالد خ ال ال الم الالاجم م الالم ذك الالر الم ن الالل اآلخ الالر وم الالا ا الالو إ
األوكهجام
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ا -وفالالي كتالالاا المختالالا ار فالالي الطالالا  66ل الالي بالالم رومالالد الب.الالداد تالالال المؤلالالف
في ال و الواواناد" :وبها تتورك السرااام منبهالطد ومن بضالد لالن خ البخالار

الالالدخاني وجالالذا النهالالام لتالالرواو ال الالا والالالرو وت الالدال جالالوار " ت ال  :الم الراد
بالنهام األوكهجام والمراد بالبخار الدخاني ثاني روكهاد الكربوم

ج -وف الالي الواال الوام (384/8ب ت الالال إبال الرااام ب الالم ه الالاار النظ الالام ف الالي الجم الالر (ومت الالل
ريطب ن اه سي اوول بانه وبام النهام خمدب

د-

وف الالي ره الالامل إخال الوام الص الالةا (64/1ب( :ورم الالا ه الالطو ك الالر النه الالام مم الالا ا الالي
األرخ فتبام رنه متداخل في نم األرخ إلل نهااد مالا ثالم ا الف و االدخل

ركثر مم ذلك ومم الدلال ن ل ذلالك مالا ا الرخ لوالافر الم الادم إلالل رهالةل
وتالالل رنهالالم ربمالالا اوتالالاجوم لتالالرواو النهالالام انالالاك بالمنالالاف واألناباالالا لاتنس ال وا

النهام وتضي هالرجهم انالاك فمتالل ان طالن النهالام ل الارخ طةمال
واختن مم كام في الم ادم فمالا

يه يالرجهم

و امكالم رم اكالوم فالي المواضالن التالي

اخترتها النهام واوانا ب
ا ال ال -وف الالي نجام الالا المخ وت الالا

ل زوان الالي – المطب الالو واس الالاد ن الالل وا الالا الواال الوام

( -254/2وذكروا رم ركثر ما تكوم كر النهام ه

نسر رلف ذ ارنالا ارتةانالا

ورت الاله مالالا اطالالاب هالالطو األرخ فالالإم رن الالل جبالالل ن الالل وجالاله األرخ

ارتةاناله االذا المب ال

اب ال

ورمالا هالالطو كالر النهالالام فإناله متالالداخل فالي نمال األرخ

إلل نهااد ما ثم ا ف فإم النازلام إلل رهةل لط ا الم الادم إذا اوتالاجوا إلالل

النهام نةخوا -اكذا وررااا توراف ينة لهم -بالمناف واألناباا لاتنس وا النهام
واضي هراجهم فإم النهام متل ان طن انطةا هراجهم واختن واب
و -وفال الالي األك اال الالل ل همال الالداني288/4( :ب( :ومال الالم ذلال الالك خال الالر ت ال الالد ضال الالهر واال الالو
مهال الالتطال جال الالدا

وتال الالد دخ ال الاله جمانال الالد بالمصال الالاباو والسال الالمن
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ف مال الالا ت . .ال الوا

اله يرج في موضن ان طا النهام ثم طةم
وصر
ي
نكصواب
ز -وفي الةهره

ورخذ وام واا بالكظم ثم

بم الندام  889طب د 2384اال (تال ماني :واي اآللهد

الخمهد :النهام والراو والنور والما والنار

والنهام واا ال المب

 -وفي هالمط الو الام فالي ن امالد اشهالمانا اد  88ل الي بالم ونظ الد جالا فالي رو

اشنهام نند و دته:

إلا ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله رو الو ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر والته ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالنام

ث ال ال ال ال ال ال ال ال الالم ه ال ال ال ال ال ال ال ال الالر ب ال ال ال ال ال ال ال ال الالدر الوك ال ال ال ال ال ال ال ال الالام

و(التهالالنامب بالتالالا فالهالالام فالالالنوم االالو كالالذلك فالالي المطبالالو ولالالار فاالاله م نالالل اص ال و

ل با

ونند رنه تورف (التنهامب بالتالا فالالنوم فالهالام ر تنسال النهالام الالذ

او األوكهجام وتد هال

مو

الكتاا نباها ال زاو – ونوم في خ ازنالد الكتالا

الخاصالالد بجالالامن ه ال اماني فالالي اهالالتانبول هالالند  2964نالالم م نالالل التهالالنام فالالي با ال

السال ر المالالذكور فةكالالر سالالاما ثالالم ت ثالالر فالالي جوابالاله وب الالد موالالاور رتن تالاله بانالاله توراالالف
(التنهامب ر تنس النهام الذ او األوكهجام فوندني بإصحوه وام ا اد طبن
الكتاا ولكنه توفي إلل رومد ال ه ب د يهناا

دوم رم اتهاا له إناد طب ه

فهالالذ س الوااد ل نهالالام تالالدل ن الالل رنالاله األوكهالالجام واالالي و ا الالد رر رم ا راالالا مجمالالن

ال  .الالد ال ربا الالد ف الالي ال الالاار والال ال رر رم ياطب الالن ف الالي الم الالاجم الوداث الالد ون الالل وواس الالي
الم الالاجم ال دامالالد مالالا االالذا م نالالا ( :ل نهالالام م نالالل آخالالر واالالو رنالاله مالالاد الواالالا التالالي
ا الالاي األوا الالا

دونه الالا وااخ الالذ األن الالم األغ الالا م الالم األوا الالا م الالم الهال الوا رو م الالم

ا صالالطحوا

الكثاالالر المسالالت د مالالم األوكهالالجام واالالي ممالالا امجالاله الالالذو كاألكهالالجد

المال ال الالا ب ومال ال الالم الهال ال الالهل اسال ال الالت ا اصال ال الالطحوا
والمؤكهج
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مال ال الالم الة ال ال الالل (ن )هال ال الالمب لتوال ال الالل موال ال الالل

( )8قولهم (المقارنة) بمعنى (الموازنة)
الواوام (168/1ب تال األهتاذ المو

(وانظر الم ارند بانهم وبام الاهالود فالي

ال الالد 353/2ب وتول الاله (الم ارن الالدب اهن الالا وف الالي مواض الالن ريخ الالر م الالم الكت الالاا بم ن الالل
الموازند غار فصاو والم ارند بام األساا او الجمالن بانهالا وذلالك كمالا فالي نهالج

البحغ ال ال الالد ف ال ال الالي ال ال ال الاله ت ال ال الالالل (م ال ال الالارم ب ال ال الالام متبااناته ال ال الالا م ال ال الالرا ب ال ال الالام متبان ال ال الالداتهاب

الب.ضال الالا
(214/1ب رو المصال الالاوبد ك ال الالول الجال الالاوظ (ومال الالن الهال الالحمد مال الالم مجالهال الالد ي
وم ارند األغباا ب (الواوام 52/2ب

الموازنالد رو

فإذا ريراد م رفد التسابه والتضاد ونوالو ذلالك بالام األسالاا اهالتي م
الم اب الالد رو الم ااه الالد رو غارا الالا ك الالول الج الالاوظ ف الالي الواال الوام (366/2ب( :ول الالو رم

النالالار وازنال الوا ب الالام خص الالال ا الالذ ال بام الالل خارا الالا وس الالراا لك الالانوا هال الوا ب وك ول الاله فا الاله

(366/2ب( :لم اكاال خاراا وسراا لكانوا هوا ب ك وله فاه (366/2ب( :لم اكاال
ولالالم ا الوازم ولالالم ا الالرف الم ااهالالد و وتالالف ن الالل الم اب الالدب وك ولالاله فاالاله (3/2ب (مالالم

الموازنالالد بانهمالالا والوكالالم فاهمالالاب وك ولالاله فاالاله (94/1ب (ولكنالالا إذا ما نالالا بالالام الةضالالا د
التي من الهرور وبام لذ الط امب واالذ السالوااد ونظامراالا االي فالي كتالاا الواالوام

وكالالام اوهالالم مالالم األهالالتاذ المو ال رم اهالالتةاد فالالي رثنالالا تو ا الاله لالاله والم ارنالالد بهالالذا

وا تالالد
الم نالالل الخطالالا اهالالت م ها كتالالاا نص الراوم رصالالابوا سالالهر ولهالالم كتالالا ت ال رر ي

ب .تها فةسالا الخطالا فالي ركثالر األلهالند وجالر باله ركثالر األتالحم فمالنهم الالدكتور طاله

وهام ك وله في كتاا األاام ( :386اتودو نم ال .ا

الهاماد والم ارند بانها

وبالالام ال .الالد ال رباالالدب وك ولالاله فالالي كتالالاا األدا الجالالاا ي ( 223والو ال

رنهالالم لالالو

دره الوا تالالارا االالذ األمالالم ال دامالالد وتالالارنوا بانالاله وبالالام تالالارا ال الالراب ومالالنهم األهالالتاذ
نبالالار مومالالود ال الالاد ك ولالاله فالالي نب راالالد المهالالاو ( 9فامالالا ظهالالر لنالالا مالالم الم ارنالالد
الطوا د التي بام الداانا ب ومنهم الدكتور إبرااام رنالار تالال فالي ت داماله لكتالاا
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الزانالالد ألبالالي والالاتم ال الراز ( :5كالالام ت الالارم الك مالالد بنظامراالالا فالالي الصالالور والم نالاللب
وم الالنهم ال الالدكتور س الالوتي ض الالاف ك ول الاله ف الالي (التط الالور والتجدا الالد ف الالي السال ال ر األم الالو

26ب( :واتضو ذلك بالم ارند بام اجامهم ومثالاد ال رآم في الهجا ب اكذا ونزو
الهجا إلل ال رآم غار هام

ثم إم الهجا م صالور ن الل السال ر دوم النثالر لالذلك

تال الةاروزآباد في ال امور (اال ج وب( :اجا اجوا واجا ستمه بالس رب
أمر هام
( )9قولهم ٌ
الواوام (361/1ب تال األهتاذ المو ( :وكانوا كذلك اة وم في ج وهالهم و

ان ضالالونها إ ألمالالر االالامب وتولالاله (ألمالالر االالامب األولالالل فاالاله (ألمالالر مهالالمب و(ا ال )مب
و(را ال )مب وام كانالالا بم نالالل واوالالد فا هالالت ار االالدل رم األنالالم األغ الالا رم اهالالت مل اهالالم

(مهالمب دوم الثحثالي واالو (االامب فمالم ذلالك تالو يل ن الي بالم
الةانل مم الرباني واو ي
رب الالي طال الالا رض الالي ال الاله نن الاله ف الالي نه الالد ل الاله كتب الاله لألس الالتر النخ الالي( :فإن الالك تي الالذر

بتضالالاا ك التافالاله ألوكامالالك الكثاالالر المهالالمب (نهالالج البحغالالد 242/3ب وتالالو يل الجالالاوظ
وكااالالد نالالم ب ضالالهم( :ل الالد رهالالهر لا الالي وررت ال نانالالي وسالال .تني نالالم مهالالم رمالالر ب
(الوا الوام 264/2ب وتوليالاله( :ولن الالل الجالالم مالالم األخبالالار ن الالم النالالار بوفالالا الم الالوك
واألم الالور المهم الالدب (الواال الوام 143/6ب وت الالو يل نب الالد ال الاله ب الالم ط الالاار كم الالا ف الالي زا الالر
اآلداا ( -294/1طب د تدامدب:

ف ال ال ال ال ال ال

ود رمرنال ال ال ال ال ال ال ال الالا إم المه ال ال ال ال ال ال ال ال ال )م الم ال ال ال ال ال ال ال ال ال )د يم

ل ال ال ال ال الاله ين م ال ال ال ال الالاك ف ال ال ال ال الالاهم رت )مه ال ال ال ال الالا

ومم اهت مال (مهما ب تول المه ود في ربي ج ةر المنصور:
(اه الالت مل موالا الاله وغ مان الاله ف الالي رنمال الاله وصال الرفهم ف الالي مهمات الاله وت الالدمهم ن الالل

ال راب (مروج الذاا 321/8ب وتول البها زاار:
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فاال ال الالا ره ال ال الالولي إلال ال الالل م ال ال الالم

إم المهم ال ال ال الالا

ربال ال الالو ب ال ال الاله

فاه ال ال ال الالا يا ال ال ال الالرف الرجال ال ال ال ال يل

وممم واد نم األنم األغ ا فاهت مل (اامدب مم األدبالا ال صالراام األهالتاذ
رومالالد رمالالام تالالال( :إنالاله اكسالالف نالالم ن الوا ٍ اامالالد مالالم الن الواوي المجهولالالدب (م دمالالد

الهوامالالل والسالوامل 6ب واألولالالل نالالم نالوا ٍ مهمالالد واأليهالالتاذ نبالالد الهالالتار فالالراج تالالال:

(اسالالتمل ن الالل و الالد اامالالد فالالي التالالارا ب (م دمالالد توةالالد األمال ار فالالي تالالارا الالالوز ار -
الص الالةود اب واألول الالل :ن الالم نال الوا ٍ مهم الالد واأله الالتاذ نب الالار موم الالود ال الالاد ت الالال:

(وكالالام ت الرام المسالالتر وزوالالل مالالم الطوالالالن الهامالالدب (نب راالالد المهالالاو 44ب واألولالالل :
مم الطوالن المهمد وتد غبر ي في ال ار ات رر الجرامد ركثالر مالم ررب الام هالند فالار
في كل جراد ننوانا رو ركثر ا ول( :إنحم اامب ولم رر (إنحم مهمب
شفيلد :صبحي البصام
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