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 مباحث لغوية
 

 صبحي البصام

ورد في كتابي المخطوط )إصالح  كتالاا الواالوامب مباوالو ل.واالد  وتالد اختالر  
منهالالالا اهنالالالا طامةالالالد مهمالالالد ل نسالالالر  نهالالالل رم اهالالالتةاد منهالالالا ال الالالر ا  و  هالالالا ما الم ناالالالام 
بال .د  ومؤلف كتاا الواوام او الجاوظ  ومو  ه او األهتاذ نبد الهحم ااروم  

 روله اهم الكتاا ورتم جزمه وصةوته: وكل  مبوو هاكوم في
 ( هو محمد أبو الحارث ُجمَّيز1)

م(الامب ف الال األهالالتاذ 3/48الواالوام ) م(الامب بالالنوم مالالم )جي ب: ورد )ربالو الوالالارو جي
م االزب بالالزا    م الامب خطالا ورم الصالواا )جي المو ال  إم صالاوا ال الامور االر  رم )جي

نالاله اهتسالالهد بباالال  سالال ر ألبالالي بكالالر بالالم م هالالم  وهالالااتي ذكالالر   والمو الال ي  ن الالل مالالا  وا 
الالالالالالالالامب بالالالالالالالالنوم فالالالالالالالالي مالالالالالالالتم الكتالالالالالالالالاا ولالالالالالالالم ايصالالالالالالالال وها  وفالالالالالالالالي          م  تد مالالالالالالاله لنالالالالالالالالا  رب الالالالالالالل )جي

م االزب بالالالزا  فاب الالا  ن الالل والالاله وتالال: )ابالالدو لالالي رنهمالالا ل.تالالام فالالي 5/291) ب ورد ) جي
االالزب بالالالزا    م  االالزب  وننالالد  رم الصالالواا )جي م  الالامب و)جي م  اهالالمهب  اكالالذا  ر  اجالالوز )جي

م امب  بالنوم فتوراف  وذلك لما او آٍ : رما )جي

مام ك يب اط المداني 2 ب تال الةاروزآباد  في ال امور )ج م مب: )وربو الوارو جي
 ضبطه المودثوم بالنوم والصواا بالزا  الم جمد  رنسد ربو بكر بم مي هم:

ماالالالالالالالالالالالالالالالالالزا  إم  ربالالالالالالالالالالالالالالالالالا الوالالالالالالالالالالالالالالالالالارو جي
 

االالالالالالالالالالزاب  تالالالالالالالالالالد روتالالالالالالالالالالي  الوكمالالالالالالالالالالد  والم 
 

 ربو بكر م هم كافاام في إصح  ا هم  وتول  الةاروزآباد  وما رنسد 
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االالالالزب بالالالالالزا  فالالالالي ناالالالالالوم األخبالالالالار مالالالالرتام  مالالالالالر    فالالالالي  ب1 م( ورد )ربالالالالو الوالالالالارو جي
  واالالذا دلاالالل 3/119فالالي خبالالر لالاله مالالن اواالالل بالالم خالالالد البرمكالالي  ومالالر  فالالي  3/169

ن ل رم المؤلف واو ابم تتابد  وكام م اصرا  ل جاوظ  كذلك نرف اهمه  وكذلك 
مم كتابه الواوام  وكذلك نرفاله ابالم ربالي نالوم فالي  5/291في نرفه الجاوظ كما 
   واذا المؤلف ارو  نم ث  ا والمبر د 92كتابه التسباها  

االالزب بالالالزا  ف الاله م نالالل  واالالو كمالالا  ب3 م  الالامب بالالالنوم   م نالالل لالاله  رمالالا )جي م  إم  )جي
فالالي ال الالامور: التالالام الالالذكر واالالو و الالو  وتالالال فاالاله ابالالم الباطالالار فالالي الجالالامن لمةالالردا  

)انب  ن ل ها  سجر  سباهد بسجر  التام  واثمر ثحو  2/266د واألغذاد األدوا
ذا هيم ي إنهام  مرا  رو ررب ا  في الهند  واو ايسبه التام البر   ورو ل مم الةجب  وا 

 باهم رو ل  ا  ب  ا فاألنم األغ ا رم اكوم له م نل 

م  واالذا ترهم الزا  والرا  رواانا  في آخالر الك مالد فالي ب الخ الخطالوط كالالنو  ب8
ث الالل ذلالالك مالالا جالالا  فالالي تالالارا  مدانالالد  مالالامب  م  االالزب إلالالل )جي م  االالو الهالالبا فالالي توراالالف )جي

واالالو رم  – 844دمسالال   بالالم نهالالاكر  فالالي الجالالز  الخالالا  ب ثمالالام رضالالي ال الاله ننالاله
تالالا  تالالال: )ل االال  ن االالا  بالالالوزامب بالالالنوم  واالالو تالالول ن  الاله ابالالم نهالالاكر مالالم ب الالخ  ميط رِّ

فالالد نالالم )بالالالوزازب  الكتالالا  ف مالالا فالالرل مالالم الن الالل نب الاله ن الالل رم   )بالالالوزامب بالالالنوم مور 
بالالالزا   مالالن توضالالاو منالاله وتباالالام  وهالالالني ب الالخ ط بالالد الالالدكتورا  فالالي جام الالد لنالالدم 

الالو ار   ب  واالالو اسالالار باصالالب ه إلالالل SOASونوالالم فالالي ب الالخ خالالزامم كتبهالالا )واالالي: ه 
ج الالد كتالالاا نربالالي فالالي االالد : كاالالف ت الالرر اهالالم والالالد االالذا المؤلالالف  بالالدام بالالالنوم  وكالالام 

ا  كالالالنوم وزا الالم روالالرف ا هالالم بن الالوي دتا الالد كثاالالر  تالالد تضالالان ن الالل الخطالالاط خالالط  الالالر 
ال ارئ تمااز ن ط األورف  ف    له:   بل االو )بيالد ارب بالالرا  تصال.ار )بالدرب  وفالي 

  طب اله وزار  الث افالد واشرسالاد ال الالومي 2/66كتالاا األوامالل ألبالي االحل ال هالكر  ) 
م مالالالم )وماالالالرب مالالالن تنباالالاله ب ورد )ربالالالو الوالالالارو وماالالالرب بالوالالالا  والالالالرا  المهم الالالا2965
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األهالالالتاذ المو الالال  بانالالاله فالالالي المطبالالالو  )وماالالالرب بالوالالالا  والالالالدال المهم الالالام  ووجالالالد  فالالالي 
االالالزب   181كتالالاا الالالالوزرا  والكت الالالاا ل جهسالالاار   الالالوِّف الالالل را  مالالالم )جم  رم الالالالزا  صي

االرب دوم تسالداد ل مالام  وذكالر المؤلالف اهالمه  واالو مومالد   م  وضبط بالسكل اكذا )وي
   ولم رر رودا  اذكر اهمه غار الجهساار  وكناته واي ربو الوارو

إم ال. ط في اهم اذا الرجل   اكاد انتهي  فمالم سالا  وةالظ ام سالا  ال اله تالول 
 ربي بكر بم مي هم فاه واو كما في ال امور:

االالالالالالالالالالالالالالالالالزا م   إم  ربالالالالالالالالالالالالالالالالالا الوالالالالالالالالالالالالالالالالالارو جي
 

االالالالالالالالالالالزا  تالالالالالالالالالالالد روتالالالالالالالالالالالي الوكمالالالالالالالالالالالد  والم 
 

 كور آنةا  ووةظ اهمه  واو )مومدب  كما ذكر  الجهساار  في كتابه المذ

 ( قول في أصحاب االستخراج2)

ب: جالالالا  فالالالي ذكالالالر مالالالم احزمهالالالم الة الالالر  ختصاصالالالهم بال تالالالل 8/834الواالالالوام )
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 تةهالارا  م انالا ب  

واا ا هتخراج االم مالم كالانوا اوكالل إلالاهم ت الذاا مالم اخالوم مالال الدولالد  ت  : رص
ومم ايراد رم ايهتصةل ماله لذلك رو أل  هبا آخر  وال صد مم الت ذاا اهتخراج 
ما تد اكوم مخب ا مم مال الم ذ(ا  وكام ل ت ذاا دور خاصد به  فةي ال  د الةراد 

ر  مر  )بدار مم دور ا هالتخراج ب رم والي خراهام رهد بم نبد ال ه ال ه1/262)
ودا ام اي ذ(ا في وبههب  ومما تال له الدا ام: )اا رهد اوذر مم لالار لاله ناصالر 

ن الالد لالاله إ  ا بتهالالال الاالالكب  اكالالذا فالالي الكتالالاا )الاالالكب وررااالالا  –إ  ال الاله  واتالال  مالالم   جي
فالالالامر رهالالالد بالالالالكف ننالالاله  وفالالالي رنهالالالاا األسالالالراف )   –توراالالالف )إلاالالالهب ر  إلالالالل ال الالاله 

ب رم والالالي الكوفالالد ول الالل نةالالرا  رنمالالا   فخالالانوا وكهالالروا الخالالراج  ف.ضالالا الالالوالي 3/283
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بهالوا ونيالذ بواب   ن اهم  وجا  فاهم: )فامر بهم ناهل البطام  صالاوا اهالتخراجه  فوي
 وتال رودام واو مهاور الور ا :

 رراالالالالالالالال ي نالالالالالالالالوااخ الب الالالالالالالالال خاالالالالالالالالرا  
 ورومالالالد  فالالالي ال واتالالالا والالالام تيب الالالل

 

 مالالالالالالم السالالالالالالب وط والجالالالالالالد  الهالالالالالالمام
د  إلالالالالالالالالل البطالالالالالالالالام   الالالالالالالالر   إذا كالالالالالالالالام الم 

 

ب  وربمالا رفضالل الت الذاا إلالل المالو   24/289والخبر مذكور راضا  فالي األغالاني )
ب  بم الجوز  رم  والاا  كتا إلالل 281جا  في )ن د ال  م وال  ما  رو ت بار إب ار 

نمر بم نبد ال زاز رم  تومالا  خالانوا مالال ال اله ورناله   ا الدر ن الل اهالتخح  مالا فالي 
هم إ   بام ا ذبهم  فكتا إلاه نمر: )أل م  ا  الوا ال اله بخاالانتهم روالا إلالي  مالم رم رادا

ب رم ربا إهوا  الصابي وك الل باله مهالتخرج 1/64رل ا  بدمامهمب  وفي اتامد الدار )
 مال لت ذابه  إ  رنه كام ارف  به  ف ال فاه ربااتا  منها:

 ولالالالالاله خالالالالالحل ال هالالالالالف رفالالالالال  ربمالالالالالا
 مهالالالالالالتخرج ل مالالالالالالالال مضالالالالالالالطر إلالالالالالالالل
 متالالالالون ر الجنبالالالالا  فالالالالي اهالالالالتخراجه
 فتالالالالالالالالالالرا  فالالالالالالالالالالي داوانالالالالالالالالالاله مهتاهالالالالالالالالالالالدا  

 

 ا.سالالالل الضالالال اف  الالالالراز   الوارانالالالا
 ه الهالال طانااهالالت مال مالالا ايرضالالي بالال

ذا تي يط الالالالالالالالالالالالالالالالالف ل ةتالالالالالالالالالالالالالالالالالو   نالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وا 
 لاثالالالالالالالالالالالالا  وفالالالالالالالالالالالالالي خ   واتالالالالالالالالالالالالاله إنهالالالالالالالالالالالالالانا

 

وتالالول الصالالابي )فالالي داوانالالالهب ر  فالالي داالالوام ا هالالالتخراج  ف مكالالام ا هالالتخراج اهالالالمام 
دل ن اه مم س ر الصابي  و )دار ا هالتخراجب  المالذكور )داوام ا هتخراجب المهت

فالالالي خبالالالر الالالالالدا ام  و)دار ا هالالالتخراجب رفضالالالالل  هالالالت مالها فالالالي النثالالالالر واالالالي كام الالالالد 
األلةالالالاظ  وألنهالالالا رتالالالرا إلالالالل مالالالا اكالالالوم فاهالالالا مالالالم ت الالالذاا مالالالم الالالالداوام  و)مهالالالتخرجب 
ك الل باله مهالتخرج مالا ل األصل فاه )مهالتخرج مالالب بد لالد خبالر الصالابي الالذ  فااله )وي

 لت ذابهب وبد لد تول الصابي:
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 مهالالالالالالتخرجل ل مالالالالالالالال مضالالالالالالالطر  إلالالالالالالالل
 

 اهالالت مال مالالا ايرضالالي بالاله الهالال طانا
 

وا. الالالا ن االالاله ا ختصالالالار فا الالالال )مهالالالتخرجب  وكالالالام المهالالالتخرج مكرواالالالا  ابالالالدو ن الالالل 
وجهالالاله ال بالالالور  لالالالذلك تالالالال الخالالالوارزمي فالالالي ب الالالخ رهالالالام ه االالالذم ب ضالالالهم: )االالالا وجالالاله 

سالالا  مالالم ركالالل المهالالتخرج االالوم الهالالب   االالا إفطالالار الصالالامم ن  الالل الخبالالز البوالال   االالا جي
ب  ف   الالالر م صالالالور  وجالالاله 299فيج ا الالالد  وفيهالالالا  مالالالم ركالالالل تن باطاالالالدب )رهالالالامل الخالالالوارزمي 

المهتخرج اوم الهب  بإفطار الصامم ن ل الخبز وود   وبجسالا  آكالل الط الام الالذ  
توامالاله الةجالالل  وبةهالالا  آكالالل الط الالام المصالالنو  مالالم ال ن بالالاط  وذكالالر الخالالوارزمي لوجالاله 

 ج اوم الهب  ادل ن ل رم اوم الجم د كام خالاا  مم الت ذاا لويرمته المهتخر 

ورتد م تولي االذا فالي )ا هالتخراجب إلالل صالان ي الم الاجم  ألم كتالا ال .الد خالاالد ممالا 
 با ن  فاه ونب ه  ن اه 

 ( قول في الشّبوط3)

ب تالالال األهالالتاذ المو الال  فالالي السالالب وط )هالالمك دتاالال  الالالذنا نالالالراخ 5/369الواالالوام )
ب  واذ  صةد   تص و ل سبوط  واي CARPار الررر اكثر في دج د الوهط ص.

سالبطب: )سالبوط ضالرا مالم الهالمك  6/139خطا  واألصل فااله كتالاا ال الام  فةااله )
طواالالل الالالذنا دتا الاله  نالالراخ الوهالالط  لالالا م الممالالر  اسالالبه البالالربطب  وفالالي تتمالالد االالذا 

نما اسالبه البالربط إذا كالام ذا طالول لالار ا الرخ كا لسالبوطب  الن : )ك مد نراتاد  وا 
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 ابالالرااام الهالالامرامي  رمالالا )ك مالالد نراتاالالدب 

ب و )ل الالب ط ب   الالالوارد  فالالي الواسالالاد فالالي سالالبوط فالالاتول فاهالالا: رر  رم  )سالالب وطب مالالم )سالالا(
وذلالالك نم الاله إذا صالالاد دوم هالالامر الهالالمك الالالذ  ا الالاي م الاله  واالالو )سالالبوطب ل مبال.الالد  
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نوالالو )تا الالومب و)نب الالالودب  ثالالم انت الالل وصالالالف كتالالاا ال الالام ل سالالالبوط إلالالل هالالامر الم الالالاجم 
دمار  سالالبوطب ل الال –فارتكبالال  الخطالالا نةهالاله  وراضالالا  انت الالل إلالالل كتالالاا )واالالا  الواالالوام 

ف ال فاه: )او دتا  الذنا نراخ الوهط لام المر  ص.ار الالرررب  والصالواا رم 
السالالالبوط طولالالاله نوالالالو ذرا  ونرضالالاله نوالالالو رربالالالن رصالالالابن مصالالالةوفد  واالالالو رسالالالا  ال الالالد  
وررهه متوهط الوجم توهطا  اواف  طوله ونرضه  ومم تال او نراخ الوهط ف د 

واذا ما ن رفه في وطننا ال را  رخطا  ومم تال بطول ذنبه ودتته ف د رخطا راضا   
و  هالالالاما ب.الالالداد  وتالالالد اسالالالترانا   رنالالالا ومو الالال  كتالالالاا ال الالالام صالالالدا ي الالالالدكتور إبالالالرااام 
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 

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

لاضن باضه فايصالاد فالي  –التي ا ال لها اآلم سط ال را  –دج د البصر  ال ظمل 
د لابالالا  فاهالالا  وراالالل ب.الالداد البصالالر   وتن  الاله هالالاارا  الومالالل واالالو بالالام الالالث ج إلالالل ب.الالدا

ب ا د  ب بإهالكام الالزا   وكالاني بهالم ا نالوم بهالذ  التهالماد رم ط ماله والام  ا ولوم له )ز 
اي   الل اكالالوم كالزبالالد  واالالو كالالذلك و الالا   ن الالل انالاله إذا طيالالب  فالالي ال الالدر كالالام غاالالر هالالام   

وط مالالالاله دوم ال راتالالالالي جالالالالود   وام  PLIACEواالالالالو ايبالالالالا  ننالالالالدنا فالالالالي سالالالالةا د وا الالالالال 
في صةد السبوط ف د وصةه ال زواني ن الل الصالواا فالي )نجامالا  رخطا  الم اجم
سبوطب  تال: )السبوط نالو  مالم الهالمك  –ال ول في واوام الما   -2المخ وتا  ج 

مسالالهور  طولالاله ذرا   ونرضالاله رربالالن رصالالابن  طا الالا ال والالم جالالدا   اكثالالر منالاله بدج الالد  
منهالالا   وذكالالر ب الالخ الصالالاادام رم السالالبوط انتهالالي الالالل السالالبكد فالالح اهالالتطان الخالالروج

فالالالا  م رنالالاله   انجاالالاله إ  الوثالالالوا  فاتالالالاخر تالالالاا رمالالالو اي بالالالل جالالالامزا  بجراماالالالز  فاختالالالر  
السالالبكد واخالالرج منهالالاب  وخرتالاله السالالبكد مبال.الالد إ  رم اكالالوم طالالال ن اهالالا ال مالالر وفسالالا 
بالط وتيالرك  فاها الواي  رما طاا لومه فصواو ولكنه اكالوم تافاله الط الم إذا صالاد وري
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م اةضل سرا   وا ا   ألنه نندمذ ا بط لبطا  سدادا   في النهر ند  هانا  بانتظار م
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 

السالبكد هالب  رم رولل  وما رفادنا  ال زواني نم الصااد مم وثوا السبوط واو في 
ب  ولكنالاله لالالم اسالالر إلالالل اختراتالاله السالالبكد  وتالالال فاالاله الالالدمار  6/84ذكالر  الجالالاوظ فالالي )

ب: )ولوماله كثاالر جالدا ب اكالذا  وررا  خطالا مالم الناهال  والصالواا 1/83)واا  الواوام 
)ولومه طاا جدا ب كما تال ال زواني  ورنا رؤاد رر  إاار بم م اواد وغاالر  فالي رم 

ب كالب.الالل 2/289) 38البنالالي  ر  رنالاله كمالالا ت الال ي فالالي المالالاد  السالالبوط ولالالد الزجالالر مالالم 
ولد الةرر مم الومار  وكال هبار ولد الضبن مالم الالذما  وكالداهالم ولالد الك بالد مالم 
الالالالذما  وذلالالالك ل   الالالد بالالالاخ رنثالالالا  رو ندرتالالاله  ول.رابالالالد رطالالالوار   ولمالالالا ذكالالالر  الجالالالاوظ فالالالي 

االالالر ب مالالالم رم  رم ج ةالالالر بنالالال  ج ةالالالر بالالالم المنصالالالور وصالالالر  فالالالي والالالوخ كب2/289)
نددا  كثاالرا  مالم الزجالر والبنالي ورنهالا لالم تخ الط بهمالا غارامالا فتولالد  منهمالا السالباباط  
و)الزجالالرب   ا الالول لالاله ال راتاالالوم اآلم إ   )كط الالامب  وذكالالر ابالالم الباطالالار فالالي الجالالامن 

سالالالبوط )رم مالالالرار  السالالالبوط تهالالالت مل فالالالي ردواالالالد  3/58لمةالالالردا  األدواالالالد واألغذاالالالد )
نمالالا كثرتالاله بدج الالد  وتالالد هالالكن  ال الالام  ولكنالاله واالالم فالالي تولالاله )واالالو  كثاالالر بالالالةرا ب  وا 

نوالو هالالند ونصالالف الهالالند تالالرا الةالالرا   واسالالترا  مالالم هالالمكه  وهالالمكه ت االالل اشضالالافد 
إلالالل دج الالد  فمالالا وجالالد  فاالاله سالالبوطا  ايبالالا   واخالالتم تالالولي فالالي السالالبوط بالالام السالالامن بالالام 
تهالالم مالالم صالالااد  الهالالمك بالسالال  رم السالالبوط اوالالا رم ااكالالل رجاالالن اشنهالالام دوم 

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

 



 142 

 ( قول في قدير وقديد4)

ب: جا  في إنطا  ب ضهم السي  الاهار ل وو ا : )فإم سا  ركل 6/854الواوام ) 
األف الالل نا الالا   وام سالالا  سالالوا    وام سالالا  تداالالدا ب  وهالالك  األهالالتاذ المو الال  نالالم )تداالالدا ب 

بالالدال ورا  ر  مطبوخالالد فالالي ال الالدر  رمالالا ال داالالد فالالال وم بالالدالام  وررااالالا توراالالف )تالالدارا ب 
الم د د 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 

 طب د صادرب: 1/24) رب مم ذلك ما جا  في داوام الةرزد  في المد 

 جمالالالالالن السالالالالالوا  مالالالالالن ال داالالالالالد ل ومالالالالاله
 

مالالالالالالالا   بالهُّالالالالالالالحف ال رتالالالالالالالف   واثنالالالالالالاليك ر 
 

:   ايمالالد  ال ربالالي بانالاله  وتالالال مو الال  الالالداوام المجهالالول )ال داالالد: ال والالم الم الالد دب  ت الال ي
نما ال داد في البا  توراف ال دار بالرا   وفي م جم األمثالال  ايط م ضاةه ال داد  وا 

  في تولهم )سراف توم ايط م ال دادب: )وا ال إم ال داد سالر  ب جا2/151ل ماداني )
األط مالالد  والرجالالل السالالراف   اي الالد د ال والالم واالالذا السالالراف ا الالد د  اضالالرا لمالالم اظهالالر 

 الهخا  و  اير  منه إ  ت ال خار ب

 ب:3/296اب ومم اذا التوراف ما جا  في تول ب ضهم اهجو )ناوم األخبار 

الالالالالالالالالالالالالر  ٍ   طرتالالالالالالالالالالالالال ي رناهالالالالالالالالالالالالالا  ن الالالالالالالالالالالالالل غ 
 فامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ال داالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ورسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبااه

 

 فالالالالذيت  مالالالالالم ال الالالالالاي جهالالالالالد الالالالالالبح 
 فالالالالالالالالالذاك مةاتاوالالالالالالالالالاله فالالالالالالالالالالي الهالالالالالالالالالالما 

 

و )ال داالالدب فالالي الباالال  الثالالاني توراالالف )ال الالدارب  و )ال الالدارب نالالالي المنزلالالد باشضالالافد 
إلالالل )ال داالالدب  وسالالتام مالالا لوالالم االالابر تالالدام ولوالالم طالالر  والالداو  لالالذلك تالالال السالالانر: 

 اه مم اؤ   األينار )فذاك مةاتاوه في الهما ب ر  ا ز الوصول ن 
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سالالالرف  الطب الالالد  –جب وراضالالالا  مالالالم االالالذا التوراالالالف مالالالا غنتالالاله ب ضالالالهم  تالالالاج ال الالالرور 
 ال دامد  و  ن م لي بما في الطب د الوداثد[:

ا الالالالالالالالالر  الالالالالالالالالل  مالالالالالالالالالم رطاابهالالالالالالالالالا لس   ونج 
 

 ط امالالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالالم تداالالالالالالالالالالد رو سالالالالالالالالالالوا   
 

االالو  3و)تداالالدب توراالالف )تالالدارب  والمخاطالالا فالالي الباالال  كمالالا فالالي انهالالاا األسالالراف  
نبالدالمط ا رضالالي ال اله نناله  والم.ناالد توضالاله فااله ن الل رم ايها ال  ل س(الالر ا  ومالز  بالم

  ولكالالم ناهالال  تالالاج ال الالرور رو طب انالاله والالر ف )تالالدارب إلالالل ب2)ط امالالا  مالالم ناتالالد نوراالالا
)تداالالالدب فاخالالالل  بالالالالم نل  و  اصالالالو  رم انتظالالالر الس(الالالراي راامالالالا  وتالالالل اجالالالف  تداالالالد الناتالالالد 

ب  وكام المزنوم لااك و   ونجز البا  في رنهاا األس راف )كراٍم مم طبا  رو سوا  
 ذلك تبل النهي نم سرا الخمر 

دب وتد اور ف )ثرادب إلل )تدادب: فةي صواو البخار  هب د رواداو في دنو  إلل 
ط الالام مالالالن اخالالتحف فالالالي ب الالخ األلةالالالاظ  وب الالخ رهالالالما  الالالروا   ولالالالار فاهالالا والالالداو 

اله )     1491نبالو   وابالدو لالي رم األصالل فاهالا االو الوالداو  نالم إهالوا  بالالم ونص 
نبدال ه بم ربي ط ود رنه همن رنر بم مالك رضي ال ه ننه ا ول: إم  خا اطا  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 ر(ا إلل رهول ال اله 

ومرتا  فاه ديب ا  وتداد  فررا  النبي ص ل ال ه ن اه وه م  ص ل ال ه ن اه وه م خبزا  
اتتبالالالن الالالالديب ا  مالالالم والالالوالي ال صالالال د  تالالالال: ف الالالم رزل روالالالا  الالالالديب ا  مالالالم اوممالالالذب  وورد  
)تداالالدب فالالي ثحثالالد رواداالالو مالالم األواداالالو الهالالب د  وجالالا  فالالي والالداو منهالالا واالالو بالالرتم 

صالالل )فاهالالا ديب الالا  وثراالالدب )    ف الالد م الاالاله تصالال د فاهالالا ثراالالدب اكالالذا ورر  رم األ 5814

                                                 
: لالالم انوالالر ومالالز  رضالالي ال الاله ننالاله كمالالا فالالي رنهالالاا األسالالراف ناتالالد واوالالد  بالالل نالالاتتام كمالالا رفالالاد ب  2) ت الال ي

 البخار  في صواوه 
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بد لد ما ا االه واالو )فج الل النبالي صال ل ال اله ن االه وهال م اتتب الن الالديب ا ب  ولالم االرد فالي 
األواداالالالو الثحثالالالد الباتاالالالد )تداالالالدب و  )ثراالالالدب بالالالل ورد  الالالالديب ا  ووالالالداا  ورهالالالتب د رم 

طيبخ  ب داد؛ ألم ال داد ولار م ه إ    -PUMPKINواي ال  ر    –تكوم الدب ا  
  ب2)لالالدُّب ا  لالالار ممالالا اي الالد م إلالالل الرهالالول صالال ل ال الاله ن االاله وهالال م فالالي دنالالو  خاصالالد بالالها

ونندمالالالذ اكالالالوم ال والالالم الناالالال  المطبالالالوك مالالالن الالالالدُّب ا  هالالالك  ننالالاله رنالالالر ألنالالاله ممالالالا ايتوت الالالن 
وجالالود   وألم ركثالالر تصالالد  ممالالا والالد و بالاله رم ا الالول )ف الالم رزل روالالا الالالدُّب ا  مالالم اوممالالذب 

الالالو مالالالا تالالالد م ي رم )تداالالالدب لرؤاتالالاله الرهالالالول )اتتب الالالن الالالالدُّب ا  مالالال م والالالوالي ال صالالال دب  وريرج 
الوارد  في ثحثد رواداو االي توراالف )ثراالدب  وا الو   ترجاوالي االذا والداو روا  ابالم 

الالال ام  3343ماجالالاله فالالالي هالالالننه واالالالو بالالالرتم  ونصالالاله: )نالالالم رنالالالر تالالالال: ب ثالالال   م الالالي رم هي
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 وت ر     تالال: فالإذا االو ا جباله ال الر     تالال: فج  ال  رجم اله فادنااله 
منالاله   ف مالالا ط منالالا منالاله رجالالن إلالالل منزلالاله  ووضالال   المكتالالل بالالام اداالاله  فج الالل ااكالالل 

ذكر فااله الثراالد وال والم دوم ال داالد  فهالو وا هالم وتالل فالرل مالم آخالر ب   فهالذا والداو ايال
وداو واٍف وساٍف  اوضو ما غمخ  واول  ما رسالكل  ورهالتب د  رم اكالوم )تداالدب 
في صواو البخار  توراف )تدارب؛ ألم األغ ا في تدار رم ايذكر م ه لالوم آخالر 
في إنداد  لألكل  رو نو  آخر مالم ال والم رو ركثالر  وذلالك كمالا ت الدم فالي رول البوالو 

ب وتول الم.نا د لومز  رضي ال ه ننه  وكمالا االو آ  6/854ل ل جاوظ في )مم تو 
فالالي تالالول لكسالالاجم وآخالالر  مالالرئ ال الالار فالالي المالالاد  )االالالب   ونوالالم ن الالول مالالثح : طبخالال  

 الباذنجام من ال وم  رو من لوم ال.نم  و  ن ول: طبخته من تدار  

                                                 
 ناك ها من األرز نوم في ال را  نطبخها ب وم ال.نم الهمام وال وز الم سور والهكر و ب  2)
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بتوابالل فالإم )االب وفي كتاا ال ام )  د رب جا  فالي تالدار )مالا طيالب  مالم ال والم 
لالالالم اكالالالم بتوابالالالل فهالالالو طبالالالا ب   ون  الالال  منالالاله الم الالالاجم االالالذا ال الالالول   ورر  رم ال الالالدار 
والطبالالالا  بم نالالالل واوالالالد   واالالالو مالالالا طيالالالب  فالالالي ال الالالدر  هالالالوا  رضالالالاف إلاالالاله توابالالالل رم لالالالم 
تيض ف  ألنالي ربوالو منالذ نسالرا  هالنام فالي منثالور ال الرا ومنظالومهم ل  الي رجالد مالا 

ه  موتنا  رم الخ ال الةراااد  تال ذلك في ادل ن ل فر  بانهما فح رجد   وألني ل
كتاا ال ام  وفي اذا الكتاا مناكار كثار    تصو نهبتها إلاه  وكن  نب ه  ن ل 
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:

 مم ال دار ومم ال داد  
 

 ونامر الطاجم والهة ود  
 

فهالالو رراد رم االالذكر لوالالومهم مالالن وهالالا د إنالالداداا لألكالالل  فكانالال  الالالذ  اطالالب  فالالي 
ال در  والذ  اي  الل بالطالاجم والالذ  ايسالو  بالهالة ود والالذ  االو تداالد  وراضالا  مالم االذا 

 التمااز تول امرئ ال ار:

 ل وم ما بام منضجٍ فظل  طيها  ا
 

 صةاف سوا  رو تداٍر مي ج(ل
 

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

اٍ  ل  مم رطاابها لس ر   ونج 
 

 ط اما  مم تداٍر رو سوا ٍ 
 

ب: )فإم سا  ركل األف ل نا ا  ورم سالا  6/854وتول الجاوظ كما في الواوام )
 التوراف الواتن في الساادام األخارام   سوا    ورم سا  تدارا ب  وتد رص و  
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)وب ورن   ن ل تول الماداني الم د م ذكر  وفاه )الرجل السراف   ا د د ال ومب 
فاتول : ال داد تد اهت م ه األسراف اضطرارا   كام اكونوا في هةر ب االد   وتالد كالام 

د تداد الظبا  واو ميورم )المو  ذا 1/34طالا الزبار بم ال و ام رضي ال ه ننه اتزو  ب وا 
 تد(م منه ألود لم اكم في ذلك ن اه م.مز و  ذم 

 ( التقارب بين الضاد والدال في النطق6)

ب: )والومامالالالد ربمالالالا اوتالالالبر البالالالاخ فالالالي جوفهالالالا ب الالالد الوتالالال  3/266الواالالالوام )
ألمالالالور ت الالالرخ لهالالالاب   وتالالالال األهالالالتاذ المو الالال  فالالالي )ب الالالد الوتالالال ب : ر  ب الالالد الوتالالال   

د   رم )ب الالالد الوتالالال ب فاالالاله )ب الالالدب توراالالالف )ب الالالخب ورم الم الالالد ر لنزولالالالهب اكالالالذا  وننالالال
األصل في تول الجاوظ )وربما اوتبر الباخ في جوفهالا ب الخ الوتال ب   والضالاد 
الالم   لالالذلك تالالد اتالالوام الناهالال  والالام  إذا لةالالظ ن الالل الوجالاله الصالالواو كالالام كانالاله دال مةخ 
 اهمن الدال رو الضاد مم المم ي ن االه فايوالل روالداما موالل اآلخالر   ول ت الارا بالام
االالذام الوالالرفام ربالالدل ال الالرا بانهمالالا فالالي ب الالخ الك مالالا  نوالالو تالالولهم )فالالاخب بم نالالل 

 ب:211ما  وتولهم في الم نل نةهه )فادب  تال ربو دواد اشااد  )الس ر والس را  

 مم رجال مم األتارا فادوا
 

ذا  ام الر ور الخطامي   مم وي
 

د ب  تالال ربالو ونوو تولهم )نبخ ال ر ب ر  ضرا وتولهم في الم نل نةهه )ن ب ال
– 1/264ن ي ال الي: )واي ال نبخ ال  ر  انبخ ونب د  انبد إذا ضراب )األمالالي  

 ب   واي الالالالالال )مي  ربالالالالالدب ولكالالالالالم ركثالالالالالر راالالالالالل األنالالالالالدلر كالالالالالانوا ا ولالالالالالوم فالالالالالي م نالالالالالا  294
)م الالربخب  ونبالاله ن الالل ذلالالك مومالالد بالالم الوهالالم الزباالالد  فالالي كتابالاله لوالالم ال الالوام   

الالالالم  ووجالالالالد  فالالالالي   ووجالالالد  رغ الالالالا راالالالالل لبنالالالام ا ةظالالالالوم 196 الضالالالالاد كانالالاله دال مةخ 
 جرامدام ا هم )درغامب واي تراد )ضرغامب   
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ووجالالد  كثاالالرا  ممالالالم هالالواام مالالم راالالالل السالالام ومصالالر ا ةظالالالوم الضالالاد كانالالاله دال 
م   رما في ال را  فا ةظوم الضاد ظا   إ  في ك مالد واوالد  ا  بالوم ضالاداا دا    مةخ 

 ت الالالالديود  ب واالالالالم اراالالالالدوم )  وذلالالالالك فالالالالي تالالالالول ال الالالالوام ل طةالالالالل إذا روالالالالدو ضوضالالالالا  ) 
الالالال ب ر    توالالالالدو الضوضالالالالا    ورر  صالالالال د بالالالالام الضالالالالاد والالالالالدال فالالالالي تولنالالالالا  ض  و  تيض 
)اغمالالالخ نانالالالهب و)رغمالالالد هالالالاةهب  ال الالالام تهالالالتتر بجةنهالالالا والهالالالاف اهالالالتتر بجةنالالاله ر  
غمد    ومم الت ارا بام ك متام في الم نالل وفالي إوالدااما دال وفالي األخالر  ضالاد 

ر اب بم نل مضالروا ألناله ايضالرا فالي رثنالا  المسالي  تولنا )د ر اب   رنا ررا  مم )ض 
والركخ باألتدام والووافر وغاراا   ومم )ف   لب بم نل مة ول تول نبد الرومم بم 

 األس و:

 تد كام في المو  له راودل 
 

تم  في رتاا ال باد    والمو ي و 
 

 ووتم ر  موتوم   وراضا  تول السانر:

                                 
 

 ماورصبو اذا المال ن ه با  مي  ه  
 

ر  منهوبالالا  وم هالالالوما  وممالالا اهالالالند تالالولي فالالالي رصالالل )د ر اب مالالالا فالالي م نالالالا  واالالالو  
نمالالا تاالالل لالاله طراالال  لطرتالاله باألتالالدام والوالالوافر وغاراالالا  فهالالو ف االالل بم نالالل  )طراالال ب وا 
مة الالول كجالالراو بم نالالل مجالالالرو  ووباالالا بم نالالل موبالالالوا   وتولنالالا )نهالالد ثالالالدااااب ررا  

ر رب ل هم كانه مم  )نهخ ثدااااب واما المنتصبتام بخحف المتدلاتام  وتولنا )ض 
ز  والبيالالر  وغارامالالا؛ ألم االالذا هالالو  واالالذا  التالالي تهالالو  الط الالام لالاله صالال د بالالال)د ر رب األري
ن الالالنب  ت الالالا الالالالدال األول  واوا  ف االالالل  الالالد ب ر  )م  هالالالو   وتولنالالالا )والالالوخب كانالالاله مالالالم )و 

دب  وت اي رود ورفي المض  ف واوا  في و  ال .د م روف   ثم تاالل )والوخب ب  الا  )و 
الدال ضالادا   كاناله رراالد رم اوةالظ المالا  واوالد   نالم رم اهالال واتبالد د  ورر  رم زمالم 
الت ارا والتداخل بام الضاد والالدال االو رتالدم ممالا ن رفاله مالم زمالم الجاا االد بازمالام  
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وال صالالالد منالالاله توهالالالان ال .الالالد مالالالن تواسالالالي ال الالالبر   ومالالالم جهالالالد ال الالالبر رتالالالول: لالالالو تاالالالل 
ر   اب لم اي  ر ف رت نالي ان طانالك نالم المسالي فالي طرا اله رم ان طانالك نالم ضالربه )ض 

الالر اب   ن الالل رننالالا    ن الالل بدنالاله   لالالذلك وغاالالر  آثالالروا رم ا ولالالوا )د ر اب بالالد   مالالم )ض 
نهتطان رم نجد ص د بام الدال والضاد في رغ ا ك مهما  ألننا   ن رف ساما  نم 

مالا ن الرف مالالم زمالم الجاا االد  ونظاالالر  نسالا  ال .الد وم الاني رلةاظهالالا فالي رزمالام هالالب  
توراالالف )ب الالخب إلالالل )ب الالدب فالالي تالالول الجالالاوظ مالالا وجدتالاله فالالي تالالول رتاالالد بنالال  نبالالد 

 ب:8/56المط ا )الباام والتباام 

 ربني  إني رابني وجرل 
 ورخاف رم ت  ل غوا(هم

 

 ا.دو بكةك واثما ت.دو
 رو رم اصابك ب دي مم ا دو

 

ب وموضن )ب ديب في البا  الثاني ظاار ال نمالا )ب الديب توراالف )ب الخي ضال ف  وا 
 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 
رم )ال ضالادب فالي  864رتاد رم مو   الجز  الهالابن مالم تهالذاا ال .الد وجالد فالي  

ر ف  إلل )ال يضاخب  وفي ب وجد المو   1/22الواوام ) ب خ رصول التو ا  وي
   24فالالالي األصالالالول )األضالالالرارب ف.ا راالالالا إلالالالل ادرا  م تمالالالدا  ن الالالل مالالالا فالالالي       

فالالالال  فالالالي ب الالالالخ  8/254وفالالالي الباالالالام والتباالالالالام وجالالالد المو الالالال  فالالالي  ر  رم )  تالالالدارب وي
رصالالول التو االال  إلالالل )   تضالالار ب   ورر  رم نظاالالر ذلالالك راضالالا  توراالالف )ب الالديب إلالالل 

ب في تول ال طامي:  )ب خ 

 تد ايدرك المتاني ب خ  واجته
 

 تد اكوم من المهت جل الزللي و 
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واي الروااد الوواد  في الكتا إ  كتابا  مخطوطا   –فصدر البا  بهذ  الراواد 
ض اف الم نل  فكاف ارجل لمم اتانل فالي ط الا واجتاله رم اظةالر  –هااتي ذكر  

رم  )ب الخب فالي  بجز  منها  اذا تول تد ا دل النار نم التاني فالي ط الا الواجالد 
البا  توراف )ب ديب  ر  تد اظةر المتالاني ب الد تانا اله بواجتاله   وفالي المخطالوط مالم 

ورد صدر با  ال طامي ن ل الصواا واالو )تالد االدرك المتالاني  8ناوم األخبار ج 
ب دي واجتهب  و  سك رنها روااالد ابالم تتابالد  ولكالم المو ال  رومالد زكالي ال الدو  ن الل 

ب وتالال:وافر ن مه وذف )ب الديب ورثبال كالذا فالي داالوام ال طالامي  [  فالي مكانهالا )ب الخ 
واالالالالي الروااالالالالد المسالالالالهور  فالالالالي كتالالالالا األدا  وفالالالالي األصالالالالل: )تالالالالد ايالالالالدرك المتالالالالاني ب الالالالدي 

   وكالالام و الالا  ن االاله رم اثبتهالالا فالالي مالالتم المطبالالو  وا  الال  ]واجتالالهب واالالي روااالالد جاالالد 
تد ادرك ن اها بما اسا    فإم كام ال طامي تال في باته كما في داوانه المطبو : )

المتالاني ب الالخ  واجتالالهب كالالام مخطمالا  فالالي تولالاله لمالالا با نتالاله   رمالا نجالالز باتالاله واالالو )وتالالد 
ب فاخذ  مم المثل ال امل: را  نج د تها راثا    اكوم من المهت جل الزللي

 ( النسيم هو األوكسجين7)

ب تالالالال الجالالالاوظ )ونهالالالام الهالالالوا  الالالالذ  ا الالالاي بالالاله الطاالالالر لالالالو دام 3/68الواالالالوام )
: النهام في تول الجاوظ واو ما ا الال لاله ن ل الهمك هاند م م نهار ل ت هب   ت  ي

اآلم )األوكهالالجامب   وتالالد اهالالت م ه ال الالدما  فالالي كحمهالالم وكتالالبهم دوم رم ا تةالال  إلاالاله 
مؤلةالالالالو الم الالالالالاجم ال الالالالالدما   ومالالالالم غاالالالالالر رم اةطالالالالالم لالالالالاله روالالالالد فالالالالالي ال صالالالالالور الوداثالالالالالد   

هالالني والجالاوظ االالو رتالدم مالالم وجدتاله اهالالت م ه   وكنالال  كتبال  إلالالل األهالتاذ ا لالالدكتور وي
هالالالبو رومالالاله ال الالاله الالالالرمار الهالالالاب  لمجمالالالن ال .الالالد ال رباالالالد بدمسالالال  رهالالالاله نالالالم تالالالارا  
اهت مالنا لةظالد )روكهالجامب فتةضالل ن الي  بالكتابالد إلالي  تالامح : ) فالي النصالف الثالاني 
بتاله طامةالد مالم ال  مالا  مالم ب الخ ال .الا  األوروباالد إلالل  مم ال الرم التاهالن نسالر نر 

ك في الكتا التركاد التي تهتكثر مم األلةالاظ ال رباالد مول د الوموضد  واهت مل كذل
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ككتالالالا مدرهالالالتي الطالالالا ال ثمالالالاناتام فالالالي اهالالالتانبول ودمسالالال  راالالالام الهالالال طد ال ثماناالالالد  
ونر بته طامةد رخر  إلل روكهجام كما في كتاا رصول الكاماا  لةالام داالك  طب الد 

االد المطبالو    وكمالا فالي كسالف األهالرار النوراناالد ال رآن2469الجام د األمراكاد هند 
االب   انتهل ما اوتج  إلااله مالم رهالالد الالدكتور وهالني هالبو 2169في دمس  هند 

   ورضالالالالالاف رم مولالالالالد الوموضالالالالالد تيالالالالرك اهالالالالالت ماله 24/5/2943واالالالالي مؤرخالالالالالد فالالالالي 
الالالالر ن الالالالل اهالالالالالت مال األوكهالالالالجام ووالالالالد    ورضالالالالالاف راضالالالالا  رم النهالالالالام بم نالالالالالل  واتتيص 

وغرضالي مالالم بوثالالي االالذا رم األوكهالجام لالالم اخطالالر ببالال رولمالالك ال  مالالا  والم الالر بام   
رفالالالري م نالالالل النهالالالام الالالالذ  االالالو األوكهالالالجام مالالالم الكتالالالا ال دامالالالد فالالالي األدا والطالالالا 
وغاراما ألنام ال ارئ ن ل فهم النصو  التي ورد فاها ورم رما ز  مم النهام الذ  
االالالو فالالالي الم الالالاجم بم نالالالل الالالالراو التالالالي تجالالالي  بالالالنةر ضالالال اف  ورم رضالالالن بالالالام راالالالد  

 اةادام في ن مهم   مؤلةي الم اجم الوداثد ما تد 

 الد مل ن ل رم النهام او األوكهجام:

رنالالالا ذاكالالالر اهنالالالا نصوصالالالا  تدامالالالد االالالرد فاهالالالا النهالالالام بم نالالالل األوكهالالالجام  وررجالالالو 
ال الالالالارئ رم اوالالالالذف مالالالالم بالالالالاله النهالالالالام مالالالالم ب الالالالخ النصالالالالو  ورم اثبالالالال  فالالالالي مكانالالالاله 
ذا األوكهجام لاههل ن اه ت ب  ه النهام في م نل األوكهجام ل الدم انتاالاد  ن االه بهال

 الم نل الجداد   

ب تال الجاوظ )ول نهام الذ  فاه م نل آخر واو الذ  5/224في الواوام ) -ر
اج  ه ب خ النار ترواوالا  نالم الالنةر وا طاهالا البالرد والرتالد والطاالا واالدفن 
: توله )ول نهام الالذ   الن(ة ر وايخرج البخار وال. ظ والورارا  الةاض دب   ت  ي

م مالالالم ذكالالالر الم نالالالل اآلخالالالر ومالالالا االالالو إ  فاالالاله م نالالالل آخالالالرب تالالالد خ الالال  الم الالالاج
 األوكهجام 
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ل  الالي بالالم رومالالد الب.الالداد  تالالال المؤلالالف  66وفالالي كتالالاا المختالالارا  فالالي الطالالا  -ا
في ال و  الواواناد: "وبها تتورك  السرااام منبهالطد ومن بضالد لالن خ البخالار 
الالالدخاني وجالالذا النهالالام لتالالرواو ال  الالا والالالرو  وت الالدال  جالالوار " ت الال : المالالراد 

 هجام  والمراد بالبخار الدخاني ثاني روكهاد  الكربوم بالنهام األوك

ب تالالالال إبالالالرااام بالالالم هالالالا ار النظ الالالام فالالالي الجمالالالر )ومتالالالل  8/384وفالالالي الواالالالوام ) -ج
 ريطب  ن اه سي  اوول بانه وبام النهام خمدب 

ب: )ورمالالالالا هالالالالطو كالالالالر  النهالالالالام ممالالالالا ا الالالالي 1/64وفالالالالي رهالالالالامل إخالالالالوام الصالالالالةا  ) -د
إلل نهااد مالا ثالم ا الف و  االدخل   األرخ فتبا م رنه متداخل في نم  األرخ

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 لاتنسالال وا 
النهام وتضي  هالرجهم انالاك   فمتالل ان طالن النهالام ل الارخ طةمال  هيالريجهم 

   و  امكالم رم اكالوم فالي المواضالن التالي واختن  مم كام في الم ادم فمالا 
   اخترتها النهام واوانا ب 

المطبالالالو  واسالالالاد ن الالالل واالالالا  الواالالالوام   –وفالالالي نجامالالالا المخ وتالالالا  ل  زوانالالالي  -االالالال
)وذكروا رم ركثر ما تكوم كر  النهام ه  نسر  رلف ذرانالا  ارتةانالا   -2/254

 اب الالال  ورت الاله مالالا اطالالاب  هالالطو األرخ   فالالالإم رن الالل جبالالل ن الالل وجالاله األرخ  
ارتةاناله االذا المب الال      ورمالا هالالطو كالر  النهالالام فإناله متالالداخل فالي نمالال  األرخ 
إلل نهااد ما ثم ا ف   فإم النازلام إلل رهةل لط ا الم الادم إذا اوتالاجوا إلالل 

بالمناف  واألناباا لاتنس وا النهام  -اكذا وررااا توراف نية   لهم -النهام نةخوا
 ان طن انطةا هراجهم واختن واب واضي  هراجهم   فإم النهام متل 

ب: )ومالالالالالم ذلالالالالالك خالالالالالر  ت  الالالالالد ضالالالالالهر  واالالالالالو 4/288وفالالالالالي األك االالالالالل ل همالالالالالداني: ) -و
مهالالالالتطال جالالالالدا      وتالالالالد دخ الالالاله جمانالالالالد بالمصالالالالاباو والسالالالالمن     ف مالالالالا ت. . الالالالوا 
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وصر  الهيريج في موضن ان طا  النهام  ثم طةم   ورخذ وام واا بالكظم ثم 
 نكصواب 

اال )تال ماني: واي اآللهد 2384طب د  889ام وفي الةهره   بم الند -ز
 الخمهد: النهام والراو والنور والما  والنار     والنهام واا  ال المب 

ل  الي بالم ونظ الد جالا  فالي رو   88وفي هالمط الو الام  فالي ن امالد اشهالمانا اد  - 
 اشنهام نند و دته:

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر   ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدر  الوكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام    ثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ه 
 

 إلاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله رو  الوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر والتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنام  
 

مب بالتالالا  فالهالالام فالالالنوم االالو كالالذلك فالالي المطبالالو  ولالالار فاالاله م نالالل اصالال و و)التهالالنا
ل با    ونند  رنه تورف )التنهامب بالتالا  فالالنوم فالهالام   ر  تن سال  النهالام الالذ  

ونوم في خزانالد الكتالا  –او األوكهجام  وتد هال  مو   الكتاا نباها  ال زاو  
م نالالالل التهالالالنام فالالالي باالالال   نالالالم  2964الخاصالالد بجالالالامن هالالال اماني فالالالي اهالالالتانبول هالالالند 

السالال ر المالالذكور  فةك الالر سالالاما  ثالالم ت ث الالر فالالي جوابالاله  وب الالد موالالاور  رتن تالاله بانالاله توراالالف 
)التنهامب ر  تنس   النهام الذ  او األوكهجام  فوندني بإصحوه وام ا اد طبن 

 الكتاا  ولكن ه توفي إلل رومد ال ه ب د هينا ا  دوم رم اتهاا له إناد  طب ه   

ل نهالالالام تالالالدل ن الالالل رنالالاله األوكهالالالجام  واالالالي و ا الالالد رر  رم ا راالالالا مجمالالالن  فهالالالذ  سالالالوااد
ال .الالالد ال رباالالالد فالالالي ال الالالاار   والالالالرر  رم ايطبالالالن فالالالي الم الالالاجم الوداثالالالد  ون الالالل وواسالالالي 
الم الالاجم ال دامالالد مالالا االالذا م نالالا : )ل نهالالام م نالالل آخالالر  واالالو رنالاله مالالاد  الواالالا  التالالي   

واالالالا  مالالالم الهالالالوا  رو مالالالم ا الالالاي األواالالالا   دونهالالالا   وااخالالالذ  األنالالالم األغ الالالا مالالالم األ
المالالالالالالا ب   ومالالالالالالم الهالالالالالالهل اسالالالالالالت ا  اصالالالالالالطحوا  مالالالالالالم الة الالالالالالل )ن ه(الالالالالالم ب لتوالالالالالالل موالالالالالالل  
الاله الالالذو  كاألكهالالجد  ا صالالطحوا  الكثاالالر  المسالالت د مالالم األوكهالالجام  واالالي ممالالا امج 

 والمؤكهج   
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 ( قولهم )المقارنة( بمعنى )الموازنة(8)

بانهم وبام الاهالود فالي ب تال األهتاذ المو   )وانظر الم ارند 1/168الواوام )
الالالر مالالالالم الكتالالالاا بم نالالالالل 2/353ال  الالالد  ب   وتولالالالاله )الم ارنالالالدب اهنالالالالا وفالالالي مواضالالالالن ريخ 

الموازند غار فصاو   والم ارند بام األساا  او الجمالن بانهالا   وذلالك كمالا فالي نهالج 
البحغالالالالالالالد فالالالالالالالي ال الالالالالالاله ت الالالالالالالالل )م الالالالالالالارم بالالالالالالالام متبااناتهالالالالالالالا  م الالالالالالالر ا بالالالالالالالام متبانالالالالالالالداتهاب             

المصالالالالاوبد ك الالالالول الجالالالالاوظ )ومالالالالن الهالالالالحمد مالالالالم مجالهالالالالد البي. ضالالالالا  ب  رو 1/214)
 ب  2/52وم ارند األغباا ب )الواوام 

فإذا ريراد م رفد التسابه والتضاد ونوالو ذلالك بالام األسالاا  اهالتي م   الموازنالد رو 
ب: )ولالالالو رم 2/366الم اب الالالد رو الم ااهالالالد رو غاراالالالا  ك الالالول الجالالالاوظ فالالالي الواالالالوام )

االالالذ  ال بامالالالل خاراالالالا وسالالالراا لكالالالانوا هالالالوا ب   وك ولالالاله فاالالاله   النالالالار وازنالالالوا بالالالام خصالالالال
ب: )لم اكاال 2/366ب: )لم اكاال خاراا وسراا لكانوا هوا ب   ك وله فاه )2/366)

ب )مالالم 2/3ولالالم االالوازم ولالالم ا الالرف الم ااهالالد و  وتالالف ن الالل الم اب الالدب  وك ولالاله فاالاله )
ذا ما  نالالا بالالام الةضالالا د ب )ولكنالالا إ1/94الموازنالالد بانهمالالا والوكالالم فاهمالالاب  وك ولالاله فاالاله )

التي من الهرور وبام لذ  الط امب واالذ  السالوااد ونظامراالا االي فالي كتالاا الواالوام  
وكالالام اوهالالم مالالم األهالالتاذ المو الال  رم اهالالتةاد فالالي رثنالالا  تو ا الاله لالاله   والم ارنالالد بهالالذا 
الم نالالالل الخطالالالا اهالالالت م ها كتالالالاا نصالالالراوم رصالالالابوا سالالالهر   ولهالالالم كتالالالا ت الالالرر واي تالالالد  

ا فالي ركثالر األلهالند وجالر  باله ركثالر األتالحم   فمالنهم الالدكتور طاله ب .تها  فةسالا الخطال
: )اتودو  نم ال .ا  الهاماد والم ارند بانها 386وهام   ك وله في كتاا األاام 

)والوالالال   رنهالالالم لالالالو  223وبالالالام ال .الالالد ال رباالالالدب   وك ولالالاله فالالالي كتالالالاا األدا الجالالالاا ي 
  ال الالراب   ومالالنهم األهالالتاذ درهالالوا تالالارا  االالذ  األمالالم ال دامالالد وتالالارنوا بانالاله وبالالام تالالارا

)فامالالا ظهالالر لنالالا مالالم الم ارنالالد  9نبالالار مومالالود ال  الالاد   ك ولالاله فالالي نب راالالد المهالالاو 
الطوا د التي بام الداانا ب   ومنهم الدكتور إبرااام رنالار   تالال فالي ت داماله لكتالاا 
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: )كالالالام ت الالالارم الك مالالالد بنظامراالالا فالالالي الصالالالور  والم نالالاللب   5الزانالالد ألبالالالي والالالاتم الالالراز  
لالالالدكتور سالالالوتي ضالالالاف   ك ولالالاله فالالالي )التطالالالو ر والتجداالالالد فالالالي السالالال ر األمالالالو  ومالالالنهم ا

ب: )واتضو ذلك بالم ارند بام اجامهم ومثالاد ال رآم في الهجا ب  اكذا  ونزو   26
الهجا  إلل ال رآم غار هام   ثم إم الهجا  م صالور ن الل السال ر دوم النثالر  لالذلك 

 جوا  واجا   ستمه بالس رب تال الةاروزآباد  في ال امور )اال ج وب: )اجا  ا

 ( قولهم أمٌر هام9)

ب تال األهتاذ المو  : )وكانوا كذلك اة  وم في ج وهالهم و  1/361الواوام )
ان ضالالالونها إ   ألمالالالر االالالامب   وتولالالاله )ألمالالالر االالالامب األولالالالل فاالالاله )ألمالالالر مهالالالم ب   و)االالالم(ب 

م كانالالا بم نالالل واوالالد فا هالالت را  االالدل رم األنالالم  األغ الالا رم ا هالالت مل اهالالم و)راالالم(ب وا 
الةانل مم الرباني واو )ميهالم ب دوم الثحثالي واالو )االامب   فمالم ذلالك تالولي ن الي بالم 
: )فإنالالالك   تي الالالذ ر  ربالالالي طالالالالا رضالالالي ال الالاله ننالالاله فالالالي نهالالالد لالالاله كتبالالاله لألسالالالتر النخ الالالي 

ب   وتالالولي الجالالاوظ 3/242بتضالالاا ك التافالاله ألوكامالالك الكثاالالر المهالالم ب )نهالالج البحغالالد 
تالال   نانالالي  وس الال.  تني نالالم مهالالم  رمالالر ب وكااالالد  نالالم ب ضالالهم: )ل الالد رهالالهر   ل ا الالي  ورر 

ب   وتوليالالاله: )ولن الالالل الجالالالم  مالالالم األخبالالالار ن الالالم النالالالار بوفالالالا  الم الالالوك 2/264)الواالالالوام 
ب   وتالالالولي نبالالالد ال الالاله بالالالم طالالالاار كمالالالا فالالالي زاالالالر 6/143واألمالالالور المهمالالالدب )الواالالالوام 

 طب د تدامدب: -1/294اآلداا )

 مالالالالالالالالالالالاك فالالالالالالالالالالالاهم رتم(هالالالالالالالالالالالا ف  الالالالالالالالالالال  لالالالالالالالالالالاله ني 
 

 ود  رمرنالالالالالالالالالالالالالالالالالالا إم  المهالالالالالالالالالالالالالالالالالالم( الم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالد(مي 
 

 ومم اهت مال )مهما ب تول المه ود  في ربي ج ةر المنصور:

)اهالالالت مل موالاالالاله وغ مانالالاله فالالالي رنمالالالاله  وصالالالرفهم فالالالي مهم اتالالاله  وتالالالد مهم ن الالالل 
 ب   وتول البها  زاار:8/321ال راب )مروج الذاا 
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 فاالالالالالالالا رهالالالالالالالولي إلالالالالالالالل مالالالالالالالم   ربالالالالالالالو  بالالالالالالاله
 

الالالالالالالالالا  فاهالالالالالالالالالالا اي الالالالالالالالالر ف الرجالالالالالالالالالاللي   إم  المهم 
 

نم األنم األغ ا فاهت مل )اام دب مم األدبالا  ال صالراام األهالتاذ  وممم واد
رومالالالد رمالالالام   تالالالال: )إنالالاله اكسالالالف نالالالم نالالالواٍ  اامالالالد مالالالم النالالالواوي المجهولالالالدب )م د مالالالد 

ب واأل ولالالل نالالم نالالواٍ  مهمالالد   واأليهالالتاذ نبالالد الهالالتار فالالر اج  تالالال: 6الهوامالالل والسالالوامل 
 -األمالالرا   فالالي تالالارا  الالالوزرا )اسالالتمل ن الالل و  الالد  اامالالد فالالي التالالارا ب )م د مالالد توةالالد 

الصالالالةود اب  واأل ولالالالل: نالالالم نالالالواٍ  مهمالالالد   واألهالالالتاذ نبالالالار مومالالالود ال  الالالاد  تالالالال: 
الالدب )نب راالالد المهالالاو  ب واأل ولالالل : 44)وكالالام تالالرام المسالالتر  وزوالالل مالالم الطوالالالن الهام 

مم الطوالن المهمد   وتد غبر ي في ال را  اترر الجرامد ركثالر مالم ررب الام هالند فالار  
 اد  ننوانا  رو ركثر ا ول: )إنحم اامب ولم ر ر  )إنحم مهمب في كل جر 

 شفيلد:  صبحي البصام
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