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1
 (1/238)(  بغية الوعاة، للسيوطي (

(
2
( ، ومعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة  1/413(،وهدية العارفين، البغدادي)3/149األعالم، للزركلي ) (

(4/288.) 
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(

3
 (.13/498لسان العرب، البن منظور) (

(
4
 .1233القاموس المحيط، للفيروزآبادي، صـ (

(
5
 (.2/853وآخرون)المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى،  (

 .30،31المدخل إلى علم المختصرات، عبد هللا بن محمد الشمراني، صـ  (6)

 .37نفس المرجع، صـ  (7)



- 60 - 

                                                             
(

8
 (.2/1182ينظر: مجمل اللغة،  ) (

(
9
 (.2/497ينظر: لسان العرب، البن منظور) (

(
10

 (.1/308ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي) (

(
11

 (.2/1182اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، ) ينظر: معجم (
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(

12
 (.1/38ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة) (

(
13

( ، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة  ) 9/82( ، الضوء الالمع، للسخاوي  )1/238بغية الوعاة، للسيوطي) (

11/215 .) 

 (.1/312( ، شجرة النور الزكية، البن سالم مخلوف ) 239/ 1يوطي ) ( بغية الوعاة، للس14)

(، لإلدريسي، و الموسوعة الميسرة، 351/ 1(، و فهرس الفهارس) 2/145( هدية العارفين، للبغدادي )15)

 (2385،2386/ 3جمع، وإعداد وليد بن أحمد الحسين الزبيري، وآخرون )

(
16

ومنها: شرح اآلجرومية للشيخ خالد األزهري، تحقيق: د حايف النبهان،  ُحِقَِّق هذا الكتاب، وشرح، وطُبَِع، ( 

 دار الظاهرية للنشر والتوزيع.  

(
17
 (1/312البن سالم مخلوف ) ، شجرة النور الزكية ( 
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(18  )

(، واألعالم، للزركلي)  413/ 1( ، وهدية العارفين، للبغدادي  )  220/  2خالصة األثر، للحموي )

3/149)
. 

( الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير، واإلقراء، والنحو، واللغة جمع، وإعداد، وليد بن أحمد  19)

الحسين الزبيري وآخرون، والجواهر المضية على المقدمة الجزرية، عزه هاشم معيني ، الحلقات المضيئات، 

 (.321/  1السيد بن أحمد بن عبد الرحيم )

 (. 149/ 3(، و األعالم للزركلي ) 413/  1) ( هدية العارفين، للبغدادي 20)

 ( مخطوط، وهو موضوع البحث. 21)

 م(.2005ه/1426( دراسة، تحقيق: عزه بنت هاشم معيني، الرشد ناشرون بالسعودية، األولى) 22)

 (.413/  1( ، وهدية العارفين، للبغدادي ) 221/ 2خالصة األثر، للحموي )  ( 23)
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وم (24)  .اإلمام ابن آُجرُّ

باب النحت: العرب تَنَْحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنٌس  -( اسم منحوت،  قال ابن فارس في فقه اللغة 25)

. ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  من االختصار، يقال أكثر من الحمدلة، أي: من الحمد َّلله

، و المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين 209العرب في كالمها، أحمد بن فارس القزويني الرازي،، صـ 
 (.372، و1/371السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، )

 (.ثبت في )ل(، )والصالة (26)

الحمد: الشكر، والرضى، والحمد: ضد الذم، وبابه: فَِهم والحمد: أعم من الشكر، وحمدته على شجاعته،  (27)

المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره سواء أسداه إلى الحامد هو الحمد لغة:  ،وإحسانه حمدا أثنيت عليه

أو إلى غيره، والمدح يعم هذا وغيره فيقال مدح المال، ومدح الجمال، ومدح الرياض، والثناء يستعمل فى المدح، 

زاء نعمة والذم على السواء، فيقال أثنى عليه شرا، كما يقال أثنى عليه خيرا، والشكر: هو االعتراف بالفضل إ

صدرت من المشكور بالقلب، أو باللسان، أو باليد، أو غيرها من األعضاء. ينظر: مختار الصحاح، ألبي بكر 

(، 1/149، والمصباح المنير، للفيومي، كتاب: الحاء، مادة ] ح م د[،)80الرازي، باب الحاء، مادة ]ح م د[ صــ 

، وتفسير المراغي، لمصطفى 278صــ   -اءفصل الح -والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، باب الدال

 ،لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (، ولوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية29المراغي)ا/
 (.1/37أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، )
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 (.ثبت في )ز(، ) أقوى (28)

 [ من )ز(.85( انتهى وجه ]أ/ 29)

 [ من )ل(.4( انتهى وجه ]أ /30)

وهو صرف العبد جميع ما أنعم هللا به عليه في ما خلق ألجله، فَبَْيَن ، الضمير في معناه يعود على الشكر (31)

الحمد، والشكر عموم، وخصوص من وجه، يجتمعان فيما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، وينفرد الحمد فيما إذا 

عمة، وينفرد الشكر فيما إذا كان بغير اللسان في مقابلة نعمة، ينظر: لوامع األنوار كان باللسان ال في مقابلة ن

البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، محمد بن أحمد السفاريني األثري 
 (.37الحنبلي، )ا/

 (.ثبت في )ز(، )من أجله( 32)

 (.سقط من )ل(، )االختياري (33)

 أي : المدح. (34)

الصالة : الدعاء، والصالة من هللا تعالى الرحمة. والصالة: واحدة الصلوات المفروضة، والصالة قيل أصلها  (35)

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى... { البقرة آية ) ( أي: دعاء، وقيل: الصالة 125في اللغة: الدعاء، قال تعالى }َواتهِخذُواْ ِمن مه

صلى  -ن الدعاء، والتعظيم، والرحمة، والبركة،  والصالة لغة: الدعاء بخير، ومنها قول النبي في اللغة مشتركة بي

أي: فليدع، « إذَا دُِعَي أََحدُكُْم إلَى َطعَاٍم فَْليُِجْب فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فَْليَْطعَْم َوإِْن كَاَن َصائًِما فَْليَُصلِِّ : » -هللا عليه وسلم 

، مسلم بن الحجاج ، المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: المسند الصحيح ينظر

 (.2/1054تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )

 َويقول األعشى ميمون بن قيس من بحر البسيط :

ِ َجنِِّْب أَبِي اأْلَْوَصاَب  ْبُت ُمْرتَِحاَل ...      يَا َربِّ  َواْلَوَجعَاتَقُوُل بِْنتِي َوقَْد قَره

 فَاْغتَِمِضي ... نَْوًما فَِإنه ِلَجْنِب اْلَمْرِء ُمْضطََجعَا َصلهيْتَعلَْيك ِمثُْل الهِذي 
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 اأْلَْوَصاُب : اأْلَْوَجاعُ، و مفرده: اْلَوَصب، وهو مصدر من باب: تَِعَب.

 دعوتي. أي: عليك مثل دعائك؛ فصليت أي: َصلهْيتقول الشاعر : َعلَْيك ِمثْلُ الهِذي 

، والمصباح المنير، للفيومي، كتاب 178ينظر: مختار الصحاح، ألبي بكر الرازي، باب الصاد، مادة]ص ل ا[صــ  

، لميمون بن قيس وديوان األعشى(، 2/661(، وكتاب الواو، مادة]و ص ب[،)1/346الصاد، مادة] ص ل ي[،)

 ، شرح، وتعليق الدكتور محمد حسين.

 (103سورة التوبة آية: ) (36)

 الضمير في معناها يعود على الصالة. (37)

 (.ثبت في )ل(، )واآلدميين (38)

 ويقصد بحقيقتها، تعريفها في اصطالح الفقهاء.  (39)

( محمد بن محمد ابن عرفة الورغمى، أبو عبد هللا: إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، ولد عام 40)

ه، ومن كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية، و  750م(، تولى إمامة الجامع األعظم سنة 1316ه/716)

م( إال أن صاحب عنوان األريب 1400ه/803المبسوط في الفقه، و الحدود في التعاريف الفقهية، وتوفي عام) 

، ينظر: 800جمادى األخيرة سنة  20( يروي أن ثقة أخبره بأن المكتوب على ضريحه إنه توفي في 106: 1)

 (.7/43)األعالم، للزركلي

الصالة كما عرفها ابن عرفة " قربة فعلية ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط" أما ما ذكره الشارح، فليس  (41)

، عبد هللا، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد ) البن عرفة المختصر الفقهي،من تعريف ابن عرفة للصالة، ينظر: 
 .10محمد بن قاسم األنصاري، صـ والهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام البن عرفة الوافية. (، 1/189

 ما بين المعقوفين في )ل(، وسقط من )ز(، و)ص(. (42)

 َكلهْمتُه تَْكِليًما، واالسم الكالم، والَكِلمة بالتثقيل لغة الحجاز، و المراد بالتثقيلأصلها مأخوذ من ) ك ل م(،  (43)

كسر الالم مع فتح الكاف، وجمعها: َكِلم، وَكِلَمات، وتخفف  الِكْلمة على لغة بني تميم، المراد بالتخفيف سكون الالم 

مع كسر الكاف، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، كتاب: الكاف، مادة]ك ل م[، 
(2/539 .) 

 ا، والصواب ما أثبت؛ ألن ما هنا موصولة، فال توصل بكل .ما بين المعقوفين في النسخ الثالثة: كلم (44)

ألفية  على: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل هو: العقد باألصابع الدالة على أعداد مخصوصة . ينظر( 45)

 (.1/21محمد حسن الخضري الشافعي، )ابن مالك، 

النَُّصب ـ كغَُرف، هي العالمات المنصوبة، كالمحراب للقبلة ، جمع نِْصبَة ، كِعْقَدة . ينظر: المرجع السابق ( 46)

(1/21. ) 
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(، فقوله: إال رمزا أي: إال 41قوله تعالى : }قَاَل آيَتَُك أاَله تَُكلَِِّم النهاَس ثاََلثَةَ أَيهاٍم إاِله َرْمًزا{ آل عمران آية ) (47)

 فالرمز هنا مستثنى من الكالم.إشارة، 

 (.ما بين المعقوفين في )ل(، وفي )ز(، و)ص(: ) الحال (48)

 (.ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وفي )ز(، و)ص(: ) النفس (49)

 (.ثبت في )ل(، )يسمى (50)

 ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وسقط من )ز(، و)ص(. (51)

هو أبو الخطاب عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة ابن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم الشاعر  (52)

وعشرين ه، وتوفي ثالث  ثالث، المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه، وهو كثير الغزل والنوادر، ولد سنة

ق عليها في اللغة: كالم، وهو نوع أنه اإلشارة يصح أن يطل ، والشاهد هنا:وهما من بحر الطويلوتسعين هجرية،  

من الكالم المعنوي، ألنه إنما نفى الكالم اللفظي بقوله: ولم تتكلم، وأثبت الكالم المفهوم من النظر؛ حيث أثبت 

للطرف كالما، ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان البرمكي، تحقيق: إحسان عباس، 

، وشرح الشواهد الشعرية 311(، و ديوان عمر بن أبي ربيعة، صـ 5/52ركلي )للز، واألعالم (،3/436،439)

اب، )  (.3/28في أمات الكتب النحوية ، محمد بن محمد حسن شُره

 (، والصواب ما أثبت حتى يستقيم وزن البيت.ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وفي )ز(، )ص(: بدون )و (53)

 [ من )ل(.4( انتهى وجه ]ب / 54)

(، واإلنصاف في مسائل الخالف بين 1/24لبيتان  من بحر الرجز بال نسبة في: الخصائص، البن جني )( ا55)

تقديم: الدكتور إميل بديع  ،(، و شرح المفصل، للزمخشري1/107النحويين: البصريين والكوفيين، لألنباري، )
 (.2/147يعقوب، )

 [ من )ز(.85( انتهى وجه ]ب / 56)

بمعنى يكفي، أو اسم بمعنى حسبي، وقال: قطني، أي قال الحوض: حسبي، فالحوض ال ( قطني: اسم فعل 57)

يتكلم. رويدا: متمهال، والمعني: امتأل الحوض تماًما، حتى كأنه تكلم فقال: كفاني ما صببت في جوفي، فتمهل فقد 

 فلم يبق فيه سعة كان مألت بطني، والشاهد هنا إطالق القول على ما شهد به لسان الحال، فإن الحوض لما امتأل

قائال بلسان الحال: حسبي، ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، البن هشام األنصاري، تحقيق: عباس 
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، والمقاصد النحوية، البن موسى العيني، تحقيق: علي محمد فاخر، وآخرون، 111مصطفى الصالحي، صـ 

 (.1/106ين األْشموني ، )(، و شرح األشموني على ألفية ابن مالك، لنور الد1/330)

إطالق الكالم على حديث النفس وهو ما يَُحِدُِّث به اإلنسان نفسه دون أن يظهره، والمعنى: الكالم الحقيقي  (58)

هو الكالم الصادر عن القلب فعاًل، وما اللسان إالِّ رسول للناس بما يصدر عن القلب ومنه قول األخطل من بحر 
 الكامل:       

  لَِفي الفَُؤاِد َوإِنهَما*** ُجِعَل اللَساُن َعلى الفَُؤاِد َدِلياًل  إِنه الَكاَلمَ                          

واألخطل هو: غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب، أبو مالك: شاعر، مصقول األلفاظ، 

كثر من مدح ملوكهم، وهو أحد الثالثة المتفق حسن الديباجة، في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وأ

شرح المفصل ه، ينظر: 90ه، وتوفي عام 19على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، والفرزدق، ولد عام 

لشمس الدين محمد الجوجري ، كالم العرب شرح شذور الذهب في معرفة(، و1/75البن يعيش ) للزمخشري

 (.1/164القاهري، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، )

إلى أن  -الحنفية والشافعية والحنابلة  -اتفق الفقهاء على أن الصالة تبطل بالكالم، وذهب جمهور الفقهاء  (59)

نَان كلمة كأب، وأخ، وكذلك األفعال  ِ الكالم المبطل للصالة ما انتظم منه حرفان فصاعدا؛ ألن الحرفين يُكَوِّ

: الحرفان من جنس الكالم؛ ألن أقل ما يبنى الخطيب الشربينيوالحروف، وال تنتظم كلمة في أقل من حرفين، قال 

عليه الكالم حرفان لالبتداء والوقف، أو حرف مفهم نحو " ِق " من الوقاية، و " عِ " من الوعي، و " ِف "من 

الوفاء، وزاد الشافعية مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو " آ " ألن الممدود في الحقيقة حرفان وهذا على األصح 

، اإلمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: عثمان غزال، الديباج في توضيح المنهاجعندهم. ينظر: 

(. "والخطيب 27/117الكويت، ) –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية، (، و1/133)

 ، ه(، 977مفسر، من أهل القاهرة )المتوفى: الشربيني هو: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعيِّ
 (.6/6، للزركلي)األعالمومن تصانيفه: مغني المحتاج في الفقه"، و

 ما بين المعقوفين ثبت في ) ل(، وسقط من )ز(، و)ص(. (60)

باالختيار أم  ذهب المالكية إلى أن الكالم المبطل للصالة هو حرف أو صوت ساذج، سواء صدر من المصلي

سواء وجب عليه هذا الصوت كإنقاذ أعمى أولم يجب، ويقصد بالصوت الساذج: أي خال من الحروف باإلكراه، و

رقاني على مختصر خليل،(، و 27/118،117الكويتية،)الموسوعة الفقهية ينظر:  لعبد الباقي أحمد  شرح الزُّ
 (.4/181الزرقاني ضبطه،: عبد السالم محمد أمين، )

(األصولي :"هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية" ينظر: شرح الكوكب 61)

 .15المنير المسمى "مختصر التحرير في أصول الفقه"، أبو البقاء الفتوحي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، صــ 

 .ابن آجروم (62)
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مخارج الفم محقق كاللسان، أو مقدر كالجوف، وسمي  ( اللفظ في عرف النحاة: صوت معتمد على مخرج من63)

ذلك لفظا ألنه هواء مرمي من داخل الرئة إلى خارجها، فهو مصدر أريد به المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، 

ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، محمد حسن الخضري، ضبط،: يوسف الشيخ 

 (.1/20محمد البقاعي، )

 (.سقط من )ل(، ) هو (64)

 ثبت في )ز(، )هي(. (65)

عبد الرحمن بن حاشية اآلجرومية، يخرج بذلك الكتابة، والرموز، واإلشارة، ولو كانت مفهومة، ينظر:  (66)
 .8محمد بن قاسم العاصمي صـ 

ْغُث: التباس الشيء بعضه ببعض (67) فصل الضاد،  -، ينظر: لسان العرب، البن منظور، باب الثاءالضه
بيدي(،  وتاج العروس من جواهر القاموس، 2/163)  (.5/288] ضغث[، ) مادة، لمرتضى، الزه

، ومنها المقرعة: خشبة تضرب بها البغال، يقرعه قرًعا أي: ضربه قرع الشيء(  القرع لغة: الضرب، 68)

م ما إلى جرم مقاوم له؛ لمزاحمته تقريبا تتبعه مماسة عنيفة؛ لسرعة حركة والحمير، والقرع: "هو تقريب جر

(، ورسالة أسباب 8/264،263فصل القاف،) –التقريب، وقوتها"، ينظر: لسان العرب، البن منظور، باب العين 
 .57حدوث الصوت، البن سينا، تحقيق: محمد حسن الطيان، ويحيى مير علم، صــ 

يء من أصله، قلعه يقلعه قلعا، وقد ذكر ابن منظور منسوبا لسيبويه بقوله: "قال سيبويه: القلع: انتزاع الش (69)

حولته من موضعه، واقتلعته استلبته"، والقلع مقابل للقرع، ويقصد بالقلع" تبعيد جرم ما عن جرم  قلعت الشيء

لسرعة حركة التبعيد، وهذا  انقالعا عنيفا؛ آخر مماس له، منطبق أحدهما على األخر، تبعيدا ينقلع عن مماسته

فصل القاف،  -يتبعه صوتت من غير أن يكون هناك قرع"، ينظر: لسان العرب، البن منظور، باب العين
 .57(، و رسالة أسباب حدوث الصوت، البن سينا، صـ 8/290)

متموج: من الفعل: "ماج  البحر يموج موجا، وتموج: اضطربت أمواجه، وموج كل شيء وموجانه:  (70)

، -فصل الميم -باب الجيم لسان العرب، البن منظور،ضطرابه وماج الناس: دخل بعضهم في بعض"، ينظر: ا
(2/370.) 

الرسول األحمد  القاضي عبد النبي بن عبددستور العلماء " جامع العلوم في اصطالحات الفنون"، ينظر:  (71)

 -هـ 1421لبنان/ بيروت، األولى،  -حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية  عرب كلماته الفارسية: نكري،

 (.2/183م، )2000

 .ابن آجروم (72)
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الفيروزآبادي، ، ينظر كتاب: القاموس المحيط، مصدر ركهبه ـ بتشديد الكاف ـتركيبًا : وضع بعضه على بعض (73)

 .91باب الباء ـ فصل الراء، صــ 

 وفي )ز(، و)ص(: )الشيء(.(، وهو المناسب للسياق، ما بين المعقوفين ثبت في)ل(: ) شيء (74)

 (.ما بين المعقوفين في )ل(، وسقط من )ز(، و) ص (75)

 (.ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وفي )ز(، و)ص(: ) فأكثر (76)

 (، وما أُثْبِت هو المناسب لسياق الكالم.ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وفي )ز(، و)ص(:) قبله (77)

 و) ل(، وسقط من ) ص(. ( ما بين المعقوفين ثبت في )ز(،78)

 (.ثبت في )ل(، ) بعل بك (79)

 [ من النسخة ) ل (.5انتهى وجه ] أ /  (80)

 [ من النسخة )ز(.86( انتهى وجه ]أ/ 81)

( التركيب المزجي: هو أن تصير الكلمتان كالكلمة الواحدة، حتى يقع اإلعراب في آخرها، فالكلمتان امتزجتا فصارتا 82)

كلمة واحدة كهاء التأنيث في نبقة وكلمة، ومن أمثلته: حضر موت، وسيبويه، ينظر: المقاصد الشافية في شرح 

 (.1/374بي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان، )الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، أبو إسحق الشاط

 ( ما بين المعقوفين ثبت في )ز(، و) ل(، وسقط من ) ص(.83)

، وهو ما كان الجزء الثاني فيه قيدا لألول مثل: الحيوان الناطق، " والتركيب ( وقصد هنا التركيب التقييدي84)

ي مركِّبا إسناديا وجملة، فإن كان  عند النحاة مقابل اإلفراد ... إن كان بين جزئي المركِّب وهما اللفظان إسناد، سمِّ

ي كالما، فالجملة أعمِّ من الكالم، وإن ا أن تكون  ما بينهما إسنادا أصليا مقصودا لذاته سمِّ لم يكن بينهما إسناد، فإمِّ

ى مركبا تقييديا، ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات  بينهما نسبة تقييدية بأن يكون أحد الجزءين قيدا لآلخر يسمِّ

د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، تقديم وإشراف  الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمِّ

 (.1/423/424لعجم، تحقيق: د. علي دحروج )ومراجعة: د. رفيق ا

 (.ما بين المعقوفين ثبت في  )ل(، وسقط من ) ص(، و) ز (85)
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 (.ما بين المعقوفين ثبت في  )ز(، وسقط من ) ص(، و)ل (86)

 ( ثبت في )ز(، )السكوت(.87)

أي " ( الوضع: مصدر من الفعل وضع أي: قصد، وضعت الشيء أي: قصدته، وقيل المقصود بالوضع: 88)

الوضع العربي أن تكون األلفاظ المستعملة في الكالم من األلفاظ التي وضعتها العرب للداللة على معنى من 

جعل اللفظ  المعاني" مثل كلمة زيد وضعت للداللة على معنى ذات الشخص الذي يسمى زيدا وهكذا، والوضع: لغة:

نه الشيء الثاني ، ينظر: التحفة السنية بشرح بإزاء المعنى، واصطالحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم م

، والتوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف بن 6المقدمة اآلجرومية، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، صـ 

 .338تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، صـ 

 )شيئا(. ، وهو الصواب، وفي )ص(، و ) ل(،ما بين المعقوفين  ثبت في ) ز( (89)

العدد ثالثة، وعشرة، وما بينهما، تلحقها تاء )أربع(،  ( ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وفي)ز (، و) ص(: 90)

التأنيث إن كان المعدود مذكرا، وتتجرد من تاء التأنيث إن كان المعدود مؤنثا، فالعدد مخالف للمعدود تذكيرا 

التذكير، والتأنيث، فتتقول: جاءت تلميذات ثالث، أو ثالثة، وما أُثْبِت وتأنيثا، وإن تقدم المعدود على العدد جاز فيه 
 (.4/537في المتن عمال باألصل، ينظر: النحو الوافي، عباس حسن، )

 ( ثبت في )ز(، وفي ) ل(، )بالموضوع(.91)

 .حدث تبديل في ) ل(، ) زيد، وعمرو، وبكر، وخالد ( (92)
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 قط من  )ص(، و ) ز(.، وسما بين المعقوفين  ثبت في ) ل( (93)

 [ من )ل(.5( انتهى وجه ]ب/ 94)

 (  الوضع أي: القصد، وهو إفادة السامع معنى جديدا .95)

 [ من )ز(.86( انتهى وجه ]ب/ 96)

 ( ما بين المعقوفين ثبت في )ز(، و)ل(، وفي )ص(: )األربع(.97)

 ( ما بين المعقوفين ثبت في ) ز(، و ) ل(، وسقط من ) ص( .98)

 ( ما بين المعقوفين ثبت في ) ز(، و ) ل(، وسقط من ) ص( .99)

أو غير مفيد، أما الكالم عند النحاة: اللفظ ، ( الكالم في اصطالح اللغويين : اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان100)
 َكاْستَِقمْ  المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته بقوله:َكاَلُمنَا لَْفظٌ ُمِفيدٌ 

 (.14، 1/13محمد محيي الدين عبد الحميد، ) تحقيق:، ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، البن عقيل 

ٌد َرسُوُل هللاِ{( الكلم وهو "ما تركب من ثالث كلمات فأكثر، وأفاد" مثل قوله تعالى: 101) ، أو لم  29الفتح }ُمَحمه

قام زيد" وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته بقوله: َواْسٌم َوفِْعٌل ثُمه  يفد أي:" ولم يحسن السكوت عليه نحو إن

(، و الفصول البهية في القواعد النحوية، والصرفية، الدكتور: 14، 1/13ينظر المرجع السابق،)  َحْرٌف الَكِلم
 . 11أيوب جرجيس العطية، صـ 

معنى أخرج المهمل كديز، وقولنا: مفرد أخرج ( الكلمة: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فقولنا الموضوع ل102)

الكالم فإنه موضوع لمعنى غير مفرد، وقد ذكر ابن مالك: أن الكلمة قد يقصد بها الكالم كقولهم في: ال إله إال هللا 
 (.16، 1/15كلمة اإلخالص، ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، البن عقيل ،) 
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 )ز(، و ) ل(، وسقط من : )ص(. ( ما بين المعقوفين  في103)

 ( ما بين المعقوفين ثبت في )ز(، و ) ل (، وسقط من )ص(.104)

 ( ما بين المعقوفين ثبت في )ل(، وأما في )ص(، و)ز( ثبت فيهما ) كلم ال كالم (.105)

 ( ثبت في )ز(: )ال(.106)
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Alhawashi  Almohkama Ala Alfaz Al-mokadema 

Investigation and study 

Ali Abd Elaziz Ahmed Kama Eldeen 

This research is an investigation for the manuscript ; 

Alhawashy Almohkama  Ala  Alfaz  Almokadema. By Ibn Ataa-Allah 

Albaseer (who died in 1020 for Higgra ).It is an explanation for The 

Agroumitic introduction in Grammar by Ibn Agroum. The research is divided 

into two sections ; the first section for the study, the second section for 

investigation. 

The first section, the study which includes a definition for the Agoumitic 

introduction, the author and the precise surrounds on the vocabulary of 

introduction and its author and how to distinguish between the text and the 

explanation, displaying the different kinds of texts, the causes of writing 

explanations for the texts. 

The second section, the investigation, which includes the relation between the 

manuscript to its author. The description of the relied copies iv investigation, 

displaying the copied samples from them. I also mentioned the method of 

investigation, a conclusion and the general index, the resources and the 

references.    

 

 


