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إن الحمد هللا، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن                
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لـه         

  .ولياً مرشداً

 أ ..  
ـ               يفإن تحقيق المخطوطات ونشرها عمل جليل يشبه البحث عن الكنوز الت
ـ          تحتاج  الكتـاب المخطـوط؛     ي إلى جهد ومشقة، وهو يعد بمثابة بث الروح ف

  .إلعادته إلى الحياة مرة أخرى بعد تحقيقه ونشره
قـد   "ابن مالك "  المؤتلفة، لمؤلفه العالمة   ي المعان يوكتاب األلفاظ المختلفة ف     

نجاة حسن عبد اهللا نـولى، وهـى   / تم تحقيقه ونشره، بدراسة وتحقيق الدكتورة   
 كلية التربية بجدة، وقد قام معهد البحوث العلمية وإحيـاء           يلغة العربية ف  بقسم ال 

ـ        يالتراث اإلسالم   المملكـة العربيـة     ي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ف
التـرادف  " موضوعه وهو  يالسعودية بطبع هذا الكتاب ونشره، وذلك ألهميته ف       

  ". اللغةيف
لك الـسابق وهـذه النـسخة       وبعد ذلك عثرت على نسخة من كتاب ابن ما          

ـ       النـسختين  يمنشورة عن مكتبة المصطفى، ولكنها من دون تحقيق، وبالنظر ف
السابقتين عثرت على بعض االستدراكات على التحقيق، فقمت بالمقارنـة بـين            

استدراكات على تحقيق كتاب األلفـاظ      ": النسختين فكان هذا البحث وهو بعنوان     
  ." هـ٦٧٢بن مالك ت  المؤتلفة الي المعانيالمختلفة ف
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مقدمة، وتمهيـد، ومبحثـين،      يوقد اقتضت خطة هذا البحث أن يخرج ف         
  .وخاتمة، وفهرسين أحدهما للمراجع وآخر للموضوعات

فقد ذكرت فيها موضوع البحث، وسبب اختياره والهدف منه،         : أما المقدمة   
  . دراستهيوالخطة المتبعة ف

ابن مالك، وعلى توثيـق الكتـاب       فقد اشتمل على التعريف ب    : وأما التمهيد   
ـ       يونسخه، ودواع   تبـرز  ي تأليف ابن مالك له، ومنهج الكتاب، والخصائص الت

  .فيه
، وقـد   استدراكات علـى أسـماء األبـواب      : ، فبعنوان وأما المبحث األول    

 جـداول حتـى     ي أسماء األبواب، وذلك ف    يعرضت فيه الفرق بين النسختين ف     
 هذا المبحث لـبعض  ياألبواب، كما عرضت ف تسمية ييتبين االختالف بينهما ف  

 أسماء األبواب نتيجة لالعتماد على الكلمة األولى مـن          ي وقعت ف  ياألخطاء الت 
  .كلمات الباب وجعلها اسما للباب

ستدراكات علـى بعـض الكلمـات داخـل         ا: ، فبعنوان يأما المبحث الثان    
بـسبب عـدم     وقعت فيها المحققة،     ي، وعرضت فيه لبعض األخطاء الت     األبواب

 عثرت عليها، وقد استدركت على المحققة ما يقارب         ياعتمادها على النسخة الت   
، ورأيت أنه لو تم األخذ بهذه االستدراكات عند إعادة طبع الكتاب            أاألربعين خط 

  .وتحقيقه مرة أخرى، لكان الكتاب أقرب إلى الكمال
ـ    يفقد عرضت فيها للنتائج الت    : أما الخاتمة    ا، وبعـدها    توصل البحث إليه

  .فهرس بأهم المصادر والمراجع، ثم فهرس للموضوعات
 هذا ال أقلل من شأن ما فعلته محققة الكتاب، فقد قامـت        ي ببحث يوأقول بأنن   

بعمل جليل تُحمد عليه وتشكر، فقد قامت بتحقيق الكتاب تحقيقـاً رائعـاً، فقـد               
، لكنـى    وقعت تحـت يـديها     يرجعتْ إلى ثالث نسخ من نسخة المخطوطة الت       
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أردت بهذه االستدراكات أن يكون الكتاب كما ذكرت أقرب إلى الكمال، وأقـرب   
  .إلى ما أراده مؤلفه أن يصل إلينا

 هذا علماً، أو سددت     ي قد أحطت بموضوع   ي أنن يفلست أزعم لنفس  .. وبعد  
  .، وهو جهد المقلي واجتهاديمنه كل ثغرة، ولكن هذا جهد

ا، ولم أقصر عن غاية كان يمكن بلوغها،         أنى لم أدخر جهد    )(ويعلم اهللا     
 يفإن أكن قد وفقت فهذا ما أرجوه، والخير قصدت، وإن تكن األخـرى فحـسب             

  . أخلصت واجتهدت، وللمجتهد أجريأنن

  
  

 وأم وإ    إ .  
  
  

  ثــــالباح
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U   
  :نبذة خمتصرة عن ابن مالك وكتابه

   املؤتلفةيان املعاأللفاظ املختلفة يف
  

  
   ١(ا(:  
هو جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك أبو عبد اهللا الطـائى             

  .الجيانى األندلسى الشافعى
 سنة إحدى وستمائة من     - وهى مدينة واسعة من مدن األندلس        :ولد بجيان   

  .مشقالهجرة النبوية، ونشأ باألندلس، وزار دمشق وحلب ومصر، ثم استقر بد
أخذ العلم عن علماء عصره، وأشهرهم ابن يعيش، وأبو على الـشلوبين، وابـن    

  .الطيلسان، وغيرهم
                                     

، ٣/٤٠٧البن شاكر الكتبـى     : فوات الوفيات : انظر ترجمة ابن مالك فى المصادر اآلتية      ) ١(
للـدمامينى  : ، وتعليق الفرائد على تـسهيل الفوائـد       ١٣/٢٦٧والبداية والنهاية البن كثير     

: ، وغاية النهاية فى طبقات القـراء      ٧/٢٤٤البن تغرى بردى    : ، والنجوم الزاهرة  ١/٢٥
لطاش كبـرى  : ، ومفتاح السعادة  ١/١٣٠للسيوطى  : ، وبغية الوعاه  ٢/١٨٠البن الجزرى   

 ١٥٠،  ١٤٩رم ص   عبد العال مك  / د: ، والمدرسة النحوية فى مصر والشام     ١/٤٣٧زاده  
 ومحاضرات  ٩٤-٩٢على محمد فاخر ص     / د: تاريخ النحو العربى منذ نشأته حتى اآلن      

الوافى :  وانظر أيضاً  ٢٦٣-٢٣٧محمد حماد ص    / فى المعجم العربى والمكتبة العربية د     
: ، وشـذرات الـذهب    ٤٣٢-٢/٤٢٢، ونفح الطيب للمقرى     ٣٥٩للصفدى ص   : بالوفيات

جرجى زيدان، والمختصر فـى  : ، وتاريخ آداب اللغة العربية    ٥/٣٣٩البن العماد الحنبلى    
 .١٥١، وكشف الظنون لحاجى خليفة ص ٤/٨٠٧ألبى الفداء : أخبار البشر
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 علوم اللغة والنحو والصرف والقراءات، واشتهر بتأليف        يبرع ابن مالك ف     
  . عصرهيأكثر مؤلفاته على طريقة النظم، حيث إن النظم كان سائداً ف

 اللغة والنحـو والـصرف      يلفاته ف وتتلمذ على يديه كثيرون، وال تزال مؤ        
  .والقراءات ينهل منها طالب العلم على مر العصور

 بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة، فجزاه اهللا عن العربية،          )~(توفى    
  .وأهلها خير الجزاء

  
   ظ اب ا ما َوُم ا :  
ترجمت البن مالك علـى أن هـذا         ي الت )١(اتفقت أكثر المصادر والمراجع     

 تـم تحقيقـه، أمـا عـن نـسخه        - كما ذكرت    -الكتاب من مؤلفاته، والكتاب     
، وأخـرى   ٧٠٤١بألمانيا برقم   ) برلين( مكتبة   يالمخطوطة، فتوجد منه نسخة ف    

، وثالثة بالخزانة التيموريـة بـدار       ١٦٠٢فى دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم       
يمور، وهذه النسخ الـسابقة اعتمـدت عليهـا          لغة ت  ٥٣٠الكتب المصرية برقم    

  . تحقيق الكتابيالمحققة ف
ولكن تم العثور على نسخة أخرى ليست مخطوطة، ولكنها منشورة وغيـر           

  :يمحققة، وهى منشورة على موقع مكتبة المصطفى على الموقع التال
www.al-mostafa.com  

                                     
، ١/٢٧٣، ودائرة المعارف اإلسـالمية      ٥/٢٩٤، لبروكلمان   يتاريخ األدب العرب  : انظر) ١(

 لرضـا كحالـة     ، ومعجم المـؤلفين،   ٣/١٥١ زيدان   يوتاريخ آداب اللغة العربية، لجرج    
، المدرسـة  ١/٥١ ي عبد المنعم هريـد /، ومقدمة تحقيق عمدة الحافظ، للدكتور    ١٠/٢٣٤

 .١٨٥عبد العال سالم مكرم ص /  مصر والشام ديالنحوية ف
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 الكتاب ومؤلفـه،   ست عشرة صفحة، الصفحة األولى السم      يوتقع هذه النسخة ف   
ـ           يوباق  ي الصفحات للمادة العلمية، وبمقارنة هذه النسخة بالنسخة المحققـة والت

اعتمدت على النسخ المخطوطة الـثالث عثـرت علـى بعـض المالحظـات              
واالستدراكات على التحقيق أوضحتَها وبيتها النسخة غير المحققـة والمنـشورة         

  .السابقة
  

  دوابا  :  
بن مالك كتابه لمساعدة األدباء ومعاونتهم، وذلك بوضـع األلفـاظ           صنّف ا   

 إطار واحد؛ إلفساح المجال أمامهم لتحقيـق   يالمتقاربة المعنى المختلفة المبنى ف    
رغباتهم، حيث اشتهر عصر ابن مالك بالصناعة اللفظية، فال تُكرر األسماء وال            

ألدب اسم يشتمل علـى     اعلم أن ا  :" مقدمة كتابه يقول   يالصفات، وقد ذكر ذلك ف    
ـ             علـم   يكثير من العلوم، فأقربها وأدناها وأدأبها وأوالها بالتقدم فيه االتساع ف

ـ    يالمنطق بأفصح لسان وأبلغ بيان، فمن االتساع ف         ي ذلك أن يتصرف األديب ف
ألفاظه ومكاتبته ومراسلته ومناجاته من غير تكرير لألسماء والصفات إذا كـان            

  .)١("المعنى واحدا
  

  با :  
 ي وأحد عشر باباً تضمنت مختلف المعان      ني اشتمل الكتاب على مائت    :تبويبه  

  ع وثمانين ـ بتس)٢( تعنى الناس بعامة واألدباء بخاصة، واختصت المفرداتيالت

                                     
 والمحققـة   ٢ المؤتلفة النسخة غير المحققة ص       ي المعان يكتاب األلفاظ المختلفة ف   :  انظر )١(

 .٢١ص 

ـ يمات المفردة الت  الكل ي المراد بالمفردات أ   )٢(  هـذه  ي تدل على المعنى، وجاءت الكلمات ف
 . أغلبها على سبيل الحقيقة وفى أقلها على سبيل المجازياألبواب لتدل على المعنى ف
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  . اثنين وعشرين باباًي ف)١(ومائة باب، بينما جاءت المركبات
بـاب  (، فـإذا كـان       الطول والقصر  يويلحظ على أبواب الكتاب تفاوتها ف       

 )٣()باب الغم (الرغادة والجدة، فإن    :  أو الرخاء جاء وفيه كلمتان هما      )٢()الرغادة
  .أتى متضمناً سبعاً وثالثين كلمة

  
  : اب  

  :ي الكتاب ظواهر عديدة يمكن بيانها كما يليتبرز ف   
ظـه   ألفاي التصرف ف  يألف ابن مالك هذا الكتاب لمساعدة األديب ف       : اإليجاز ·

، وبذلك ابتعد عما يجعل كتابه وعرا، فاعتمد فيه على          …ومكاتبته ومراسلته   
ـ                ياإليجاز، كما اعتمد على المشهور مـن األلفـاظ، وابتعـد عـن الحوش

 .المستهجن، فأودع كتابه األلفاظ المشهورة والمستعملة على ألسنة الناس

ى، وإنمـا    الكتاب على نقل من كتاب أو رواية عن لغوى أو نحو           يلم أقف ف   ·
 أبواب كل بـاب يحتـوى       يكان ابن مالك يدلى بما عنده من ألفاظ يضعها ف         

 .مجموعة من األلفاظ المتقاربة المعنى

، ألفه لحاجة األديب إلى كتاب سـهل     ي ذلك أنه كتاب تعليم    يولعل السبب ف    
مختصر، وهذا ما حداه أن يجعله خالياً من الشواهد اللغوية، فلم يرد فيـه منهـا      

 الشواهد ال تُذكر إال تدليالً على وجه نادر، أو حكم متنـازع فيـه، أو           شئ؛ ألن 
  .لبيان االستعمال، ولم يضم كتاب ابن مالك شيئاً من ذلك

                                     
هو أن يدل على المعنى بأكثر من كلمة، وهى تدل على المعنى علـى سـبيل        : المركبات) ١(

 .المجاز والكناية

 .٩٢، والمحققة ص ٩فة غير المحققة ص كتاب األلفاظ المختل:  انظر)٢(

 .٢٦-٢٤، والمحققة ص ٢السابق غير المحققة ص :  انظر)٣(
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  استدراكات على التحقيق
  

  املبحث األول
  استدراكات على أمساء األبواب

  
  :ت  أء ااب  
اب، وسـوف أعـرض      أسماء األبو  يظهر اختالف واضح بين النسختين ف       

ـ       ي النسختين، النسخة الت   يأسماء األبواب ف    ي تم تحقيقها ونشرها، والنـسخة الت
 النسخة غيـر    ينُشرت من دون تحقيق، وأظن أنه لو سميت األبواب بما جاء ف           

  . الداللة على المعنى العاميالمحققة، لكانت أدل وأنسب ف
ـ      يوقد اتفقت النسختان ف     أسـماء بعـضها     ي أسماء بعض األبواب، واختلفت ف

 ي وقع اختالف فيها بين النسختين ف      ياآلخر، وسوف أعرض أسماء األبواب الت     
  : التسمية بين كل منهمايجداول حتى يظهر الفرق ف

 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ٤ باب تتابع الشئ به ٥٠ باب تتابع الشئ ١

 ٥ باب التثبت ٥٦ باب التثبت والتؤدة ٢

باب االضطرار إلى صـنيع      ٦٤ باب حملنى ٣
 الشئ

٦ 

 ٦ باب االلتباس ٦٨ باب استعجم ٤

 ٧ باب رحيب ٦٩ باب وعيب ٥

 ٧ باب السكوت ٧٠ باب السكون ٦
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 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ٧ باب رفع الشأن ٧٢ باب نوه باسمه ٧

 ٧ باب المبارة ٧٣ باب يوازيه ٨

 ٧ باب الغلبة ٧٧ باب أجبرته ٩

 ٧ باب االضطرام ٧٧ باب أضرم ١٠

 ٨ باب الظلمة ٧٨ باب السواد ١١

 ٧ باب عاقبة األمر ٧٥ باب مقتضى األمر ١٢

 ٧ باب العقبى ٧٥ باب توابعه ١٣

 ٧  المكانباب الحلول فى ٧٦ باب نزل ١٤

 ٨ باب الِكالَم ٧٩ باب الكلوم ١٥

 ٨ باب االستغاثة ٧٩ باب استجاره ١٦

 ٨ باب اطراح الشئ ٧٩ باب هجره ١٧

 ٨ باب االختطاف ٨٠ باب اختطفه  ١٨

 ٨ باب الظن ٨٠ باب ظننت ١٩

 ٨ باب المخالطة ٨١ باب شابهم ٢٠

 ٨ باب العزلة ٨١ باب جانبهم ٢١

 ٨  فى الشفاعة والوسيلةباب ٨٢ باب الخطوة ٢٢

 ٨ باب الغش ٨٢ باب غش ٢٣

 ٨ باب األسر ٨٣ باب أسره ٢٤

 ٨ باب االضطالع ٨٤ باب ناهض ٢٥

 ٨ باب النكوص واالرتداد ٨٤ باب انتكب ٢٦

 ٨ باب الموت ٨٤ باب مات ٢٧
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 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 حةالصف

 ٨ باب المهزول الضامر ٨٥ باب نحيف ٢٨

 ٨ باب النقصان ٨٦ باب ناقص ٢٩

 ٨ باب التهدد ٨٦ باب صال ٣٠

 ٩ باب الحالل ٨٧ باب مباح ٣١

 ٩ باب الشرح ٨٧ باب بينَه ٣٢

 ٩ باب الحرام ٨٨ باب محظور ٣٣

 ٩ باب الذنب ٨٨ باب الزلة ٣٤

 ٩ باب اإلقرار ٨٨ باب مقر ٣٥

 ٩ باب الحرص ٩٠ يصباب حر ٣٦

 ٩ باب الحذر والخوف ٩٠ باب يحذره ٣٧

 ٩ باب الخسة والضعة ٨٩ باب وغد ٣٨

وأرى أنهـا   (باب الطلب والنية     ٩١ باب همنى ٣٩
 )المنية

٩ 

 ٩ باب الرائحة الطيبة ٩١ باب األرج ٤٠

 ٩ باب الرخاء ٩٢ باب الرغادة ٤١

 ٩ باب فى شراسة الخلق ٩٢ باب الشكاسة ٤٢

 ٩ باب الطرد والنفى ٩٢ باب طرده ٤٣

 ٩ باب اإلشراف ٩٤ باب أشفى ٤٤

 ٩ باب الحب ٩٤ باب محب ٤٥

 ١٠ باب الحقد والبغضة ٩٤ باب العداوة ٤٦

 ١٠ باب إثمار الشجر والنبات ٩٥ باب أينع الثمر ٤٧

 ١٠ باب البرء ٩٥ باب أفرق من مرضه ٤٨



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٦٣ - 

 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ١٠ باب الخلقان من الثياب ٩٥ باب خَلُق الثوب ٤٩

 ١٠ باب السريع ٩٦ باب خفيف ٥٠

 ١٠ باب اإلسراع فى السير ٩٦ باب ِمنْه ٥١

 ١٠ باب السكون ٩٧ باب ساكن ٥٢

 ١٠ باب الرؤية ٩٧ باب آنست ٥٣

 ١٠ ستحقاقباب الجدارة واال ٩٧ باب استوجب ٥٤

 ١٠ باب العبوس ٩٨ باب عبس ٥٥

 ١٠ باب الهزال ٩٩ باب الضامر ٥٦

 ١٠ باب العالى ١٠٠ باب المرتفع والعالى ٥٧

 ١٠ باب نهاية الشئ ١٠٠ باب غوره ٥٨

 ١٠ باب الحنان والشفقة ١٠١ باب رقتك ٥٩

 ١١ باب الحسن ١٠١ باب حسن ٦٠

 ١١ باب كفر النعمة ١٠١ باب غَِمط النعمة ٦١

 ١١ باب الذلة والصغار ١٠٢ باب قمعته ٦٢

 ١١ باب الذكاء والفطنة ١٠٢ باب لقن ٦٣

 ١١ باب الميل ١٠٣ باب الصعر ٦٤

 ١١ باب االعتزال ١٠٣ باب باعده ٦٥

 ١١ باب الموافقة على األمر ١٠٣ باب وافقه ٦٦

 ١١ باب السيادة ١٠٣ باب نُجب الرجال ٦٧

 ١١ يجان الفتنةباب ه ١٠٤ باب ثور الشر ٦٨

 ١١ باب المنزل ١٠٤ باب الدار ٦٩



  ر ن ا  / در

 - ٧٦٤ - 

 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ١١ باب الفضل ١٠٤ باب عمهم ٧٠

 ١١ باب الميل ١٠٥ باب فرض ٧١

 ١١ باب القناعة ١٠٥ باب قنع ٧٢

 ١١ وضةباب المفا ١٠٥ باب تقدمت إليه ٧٣

 ١١ باب التصريح ١٠٦ باب نطق ٧٤

 ١١ باب اإليماء ١٠٦ باب غيب عن األمر ٧٥

 ١٢ باب االنكشاف ١٠٧ باب ترك الخداع ٧٦

 ١٢ باب إدراك الوطر ١٠٧ باب سهل المطلب ٧٧

 ١٢ باب الجد ١٠٨ باب جهد فى األمر ٧٨

 ١٢ باب الصداقة ١٠٨ باب محضنى وده ٧٩

 ١٢ اب الخلطب ١٠٩ باب لين مذيق ٨٠

 ١٢ باب كفاف العيش ١١٠ باب يكفيه المؤونة ٨١

 ١٢ باب الخدم ١١٠ باب عبيد ٨٢

 ١٢ باب الحث ١١١ باب حرضِنى عليه ٨٣

 ١٢ باب العطش ١١١ باب عطشان ٨٤

 ١٢ باب طلوع الشمس ١١٢ باب طلعت الشمس ٨٥

 ١٢ باب غروب الشمس ١١٢ باب غربت ٨٦

 ١٢  انتضاء السيفباب ١١٣ باب سل سيفه ٨٧

 ١٢ باب أسماء الموت ١١٣ باب الموت ٨٨

 ١٢ باب القسم ١١٣ باب أقسمت ٨٩

 ١٣ باب اإلقامة ١١٤ باب قطن ٩٠



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٦٥ - 

 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ١٣ باب األفنية ١١٤ باب األطراف ٩١

 ١٣ ب االنتساببا ١١٦ باب انتمى ٩٢

 ١٣ باب الدثور ١١٦ باب درس ٩٣

 ١٣ باب قمة الجبل ١١٧ باب أعاله ٩٤

 ١٣ باب المرض ١١٧ باب مريض ٩٥

 ١٣ باب الماللة ١١٨ باب كرهته ٩٦

 ١٣ باب العين ١١٨ باب طرفى ٩٧

 ١٣ باب المشاكلة ١١٨ باب شَكْله ٩٨

 ١٣ باب التغير ١١٩ باب تغير ٩٩

 ١٣ باب اإليجاز ١١٩ باب اقتصر ١٠٠

 ١٣ باب القرابة ١١٩ باب شيعتى ١٠١

 ١٣ باب الغضب ١٢٠ باب غضب ١٠٢

 ١٤ باب الشوق ١٢١ باب ترع ١٠٣

 ١٤ باب اللوم ١٢١ باب لمته ١٠٤

 ١٤ باب الجدير ١٢٢ باب حرى ١٠٥

 ١٤ باب الفحص ١٢٢ باب فحص ١٠٦

 ١٤ باب المكافأة والجزاء ١٢٣ باب جاوبته ١٠٧

 ١٤ باب العوائق ١٢٣ واجزباب ح ١٠٨

 ١٤ باب العهد والميثاق ١٢٣ باب العهد ١٠٩

 ١٤ باب طلب األمر ١٢٤ باب حاول ١١٠

 ١٤ باب خالصة الشئ ١٢٤ باب المصاص ١١١



  ر ن ا  / در

 - ٧٦٦ - 

 النسخة ياسم الباب ف م
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 النسخة غير ياسم الباب ف
 المحققة

رقم 
 الصفحة

 ١٤ ةباب الشجاع ١٢٥ باب البهمة ١١٢

 ١٤ باب التقصير ١٢٦ باب قصر ١١٣

 ١٤ باب اللحق واإلدراك ١٢٦ باب تدارك ١١٤

 ١٤ باب اختيار الشئ ١٢٦ باب اخترته ١١٥

 ١٤ باب الذريعة ١٢٧ باب وسيلة ١١٦

 ١٤ باب الِخطار بالنفس ١٢٧ باب أقحم ١١٧

 ١٤ باب الشرح ١٢٨ باب شرحت ١١٨

 ١٤ السخاءباب  ١٢٨ باب ما أمجد أخالقه ١١٩

 ١٥ باب ال أفعل ذلك أبداً ١٢٩ باب ما حج الحجيج ١٢٠

 ١٥ باب الدفن ١٣٠ باب أجن فى حفرته ١٢١

 ١٥ باب الفتنة والنكوص ١٣٠ باب أضرم البالد ناراً ١٢٢

 ١٥ باب الرجاء واألمل ١٣٢ باب عام خير يرجى ١٢٣

 ١٥ باب الدعاء بالشر ١٣٢ باب كشف اهللا بهجتك ١٢٤

 ١٥ باب الخلوص من الشوائب ١٣٣  صافية من األذىباب ١٢٥

 ١٥ باب غفر الزلة وإقالة العثرة ١٣٣ باب اغتفرت الجرائم ١٢٦

 ١٥ باب تفاقم األمر ١٣٤ باب بلغ السيل الزبى ١٢٧

 ١٥ باب االعتذار ١٣٥ باب اعتذر من ذنبه ١٢٨

 ١٥ باب اعتياص األمر ١٣٥ باب مركبا صعباً ١٢٩

 ١٥ باب صعب المرام ١٣٥ مطلبباب عزيز ال ١٣٠

 ١٦ باب انقياد األمر ١٣٦ باب سهل المرام ١٣١

 ١٦ باب المغالبة والمسابقة ١٣٦ باب قارع فقرع ١٣٢



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٦٧ - 

 ١٦ باب النصيحة والخذالن ١٣٧ باب ظاهر ١٣٣

 ١٦  النصيحة والخذالن ١٣٧ باب دحضت حجته ١٣٤

 ١٦ باب رفع الشأن ١٣٧ باب منوهاً باسمه ١٣٥

 ١٦ باب النزول ١٣٨ اب حل بعقوتهمب ١٣٦

 كل من النسختين بلغ     يمن خالل العرض السابق يالحظ أن عدد األبواب ف          
 أسماء خمس وسبعين باباً، واختلفـت  يمائتين وأحد عشر باباً، اتفقت النسختان ف 

  . مائة وست وثالثين باباً ما بين اختالفات يسيرة، واختالفات كبيرةيالنسختان ف
 أسماء األبواب على الكلمة األولى من كلمات الباب،         يسخة المحققة ف  اعتمدت الن 

وقد تكون هذه الكلمة غير مشهورة، وغير واضحة ومبهمة، لذلك فـإن أسـماء            
  . النسخة غير المحققة أدل وأنسب على المعنى العام للبابياألبواب ف

  

   ءابأا  ءأ :  
اء األبواب فى النـسخة المحققـة،        أسم ييالحظ أن هناك بعض األخطاء ف       

وذلك لالعتماد على ذكر الكلمة األولى من كلمات الباب وجعلها اسـما للبـاب،              
  :وهى
  ١-ب ام :  
) ببـاب النكـوص واالرتـداد     ( النسخة غير المحققـة      يهذا الباب سمى ف     

  الباب تدل على هذا المعنى، ما عدا الكلمة األولى، وكذلك          يوالكلمات الواردة ف  
ليس فيها معنى النكـوص واالرتـداد،       ) انتكب(والكلمة األولى   ) انتكص(كلمة  

ـ  ) انتكب(، ولم أجد صيغة     )١("عدل وانحرف :"وإنما معناها   النـسخة   يوبالنظر ف
  ).انتكث(كلمة ) انتكب(غير المحققة وجدت بدالً من كلمة 

                                     
 ).نكب( والقاموس المحيط )نكب(أساس البالغة للزمخشرى :  انظر)١(



  ر ن ا  / در

 - ٧٦٨ - 

نكُثه ونكث العهد والحبل ي   " القاموس المحيط  يوقد وجدت نفس الصيغة ومعناها ف     
 ي، فالكلمة الت  ")١(وانتكث من حاجة إلى أخرى انصرف     … وينِكثه نقضه فانتكث    

 اسـم   ي، بذلك يكون قد وقع خطأ ف      )انتكب(وليس  ) انتكث (يتدل على المعنى ه   
  .الباب لالعتماد على الكلمة األولى لجعلها؛ اسماً للباب

  

  : ب ض-٢  
ـ   ) لميـل باب ا ( النسخة غير المحققة     يهذا الباب يسمى ف       يوالكلمـات الت

ـ ) فـرض (ذُكرت للداللة على المعنى العام تدل على معنى الميل إال كلمة              يالت
ال تدل على هـذا المعنـى،      ) فرض( النسخة المحققة، وكلمة     يسمى بها الباب ف   

 يوغير ذلك مـن المعـان     " )٢(سن، وما فرضته على نفسك    : فرض"  ورد يوالذ
لى الميل، وذُكر فى النسخة غير المحققـة         يدل ع  ي ال تدل على الميل، والذ     يالت

 يبالقاف، وقد ذكرت المحققة أن إحدى النسخ الت       )  قرض .كلمة) فرض(بدالً من   
عـدل  :  سيرهيقرض ف" :، ومعناها فى المعاجم)قرض(اعتمدت عليها جاء فيها    

 :- واهللا أعلم    -، وأرى أن منه قوله تعالى       ")٣(كسمع زال من شئ إلى شئ آخر      
M ...A B C ...[ L ) ١٧ :الكهف(.  

 أوردتـه المحققـة     يالذ) فرض(وليس  ) قرض( يدل على الميل هو      فالذي  
 اسم الباب لالعتمـاد علـى       يورجحته اسما للباب، وبذلك يكون قد وقع خطأ ف        

  .الكلمة األولى؛ لجعلها اسما للباب
  

                                     
 ).نكث(القاموس المحيط : انظر) ١(

 ).فرض(السابق : انظر) ٢(

 ).قرض(األساس، والقاموس : انظر) ٣(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٦٩ - 

  ٣-ا  ّ ب :  
 النسخة  يوقد ورد ف  ) يماءباب اإل ( النسخة غير المحققة     يهذا الباب سمى ف     

ومن خالل تفسير ابن مالك لهذه الكلمـة        ) غيب(المحققة والنسخة غير المحققة     
وإنمـا  ) غيب( فسره ابن مالك ليس كلمة       يعرف أن الذ  "إذا لم يبالغ فيه   " :بقوله

إذا لم يبالغ   : وغَبب فى األمر  "  مقاييس اللغة  يجاء ف ) غَبب عن األمر  (هو كلمة   
  ".)١(دت فترة أوقعها فيهفيه كأنه زي

ففعل األمر مرة واحدة أو      ")٢( ترك المبالغة  :والتغبيب" : القاموس يوجاء ف   
مرات قليلة، وترك المبالغة فيه، وعدم تكراره يعد هذا من قبيـل اإليمـاء إلـى      

غبب عـن  ( أرادها ابن مالك ياألمر، وعدم التصريح به، فبذلك تكون الكلمة الت      
ـ       ألنه فسرها ب  ) األمر  يما أوردته المعاجم، وهذه الكلمة من الكلمات النـادرة الت

ـ                يفسرها ابن مالك وذكر معناها، فعِرف الصحيح من ذلك، وقد وقع الخطـأ ف
  .اسم الباب لالعتماد على الكلمة األولى، وجعلها اسماً للباب

  

  ٤-  ب   
لبن (ا أيضاً   وورد فيه ) باب الخلط (سمى هذا الباب فى النسخة غير المحققة          

 يوصف بالمذيق هو اللبن، جـاء       يوهى األصح؛ ألن الذ   ) مذيق وصديق مماذق  
ولـبن  . مزجه فأكثر مائه  : مذق اللبن بالماء يمذقه، ومذق الشراب     :"فى األساس 

وهذا يدل على عدم الخلوص، وهذا من باب الحقيقة، ثم اسـتعار ابـن     ")٣(مذيق  
صديق مماذق، وهذا مـا     : يق فقال مالك عدم الخلوص فى اللبن بمذقه إلى الصد       

                                     
 ).غبب(للغة البن فارس مقاييس ا:  انظر)١(

 ).غبب(القاموس المحيط :  انظر)٢(

 ).مذق(أساس البالغة :  انظر)٣(



  ر ن ا  / در

 - ٧٧٠ - 

وهـو ممـاذق فـى وده       " :فعله الزمخشرى فى األساس جاء فيه، ومن المجاز       
 اسم الباب لالعتماد علـى      يفلذلك وقع الخطأ ف    ")١(كذاب: ومذاق، وفالن مذاق  

  . تسميتهيالكلمة األولى ف
  

  : ب ع-٥  
مات الباب تـدل    وكل) باب الشوق (سمى هذا الباب فى النسخة غير المحققة          

فإنها ال تدل على الشوق والصبابة،      ) ترع(كلها على هذا المعنى العام، إال كلمة        
ـ  ) تـرع (ألن ) نـزع ( يدل على هذا المعنى هو كلمـة     يوإنما الذ   يمعناهـا ف
فيـه  : اقتحم األمور مرحاً ونشاطاً، ورجل ترع     : ترع الرجل فهو ترع   :"المعاجم

  ". )٢(لخفيفةعجلة، والترعة من النساء الفاحشة ا
ـ   ) نـزع ( تدل على معنى الشوق والصبابة فهى        يأما الكلمة الت      يجـاء ف

 يفالذ" )٣(اشتاق: نزع إلى أهله نزاعة وِنزاعاً بالكسر ونُزوعاً بالضم       " :القاموس
 لإلمـام   -"كتـاب األلفـاظ المترادفـة     "كما جاء فى  ) نزع(يدل على المعنى هو     

ـ  ")٤(وصبمشتاق "  فصليف "مشتاق ونزوع " "الرمانى  الكلمـة  يلذلك فالخطأ ف
  .األولى أدى إلى الخطأ فى اسم الباب

  

  ٦-و ب :  
وكلمـة  ) باب المكافأة والجـزاء   ( النسخة غير المحققة     يهذا الباب سمى ف     

أى جـاوب بعـضهم   : جاوبته" ال تدل على هذا المعنى، فهى تدل على   ) جاوبته(
                                     

 ).مذق(السابق :  انظر)١(

 ).ترع(لسان العرب :  انظر)٢(

 ).نزع(القاموس المحيط :  انظر)٣(

 .٣١كتاب األلفاظ المترادفة لإلمام الرمانى ص :  انظر)٤(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٧١ - 

أة والجزاء وورد بدالً من هذه الكلمة       وإنما الذى يدل على معنى المكاف      ")١(بعضاً
 معنى كلمـة    ي المعاجم ف  يوالذى ورد ف  ) جازيته(فى النسخة غير المحققة كلمة      

فهذا متفق مع معنـى كلمـات البـاب          ")٢(المكافأة على الشئ  : الجزاء" )جازيته(
ـ … قابلته، وكافأته، وقابسته  : وهى كتابـه  "ي إلخ، كما أن اإلمام الرمانى ذكر ف

، فالخطأ فى الكلمة األولى من      )جاوبته(ولم يذكر   ) )٣(جازيته  ( " المترادفة األلفاظ
  .كلمات الباب أدى إلى تسميته تسمية خاطئة

  

  : ب ان-٧  
، والـسكون يكـون   )باب السكوت( النسخة غير المحققة    يهذا الباب ورد ف     

ـ  ")٤(قر، وأسكنه قلل حركته   " :عن الحركة، فقد ورد السكون بمعنى      م يـرد   ، ول
انقطـع  :"السكوت عن الكالم، أما السكوت فى المعاجم فهو       ) سكن (يضمن معان 

ودليل آخر على أن الكلمة هى السكوت وليست الـسكون، أن  " )٥(كالمه فلم يتكلم  
الكلمات التى وردت فى الباب كلها تدل على السكوت واالنقطاع عـن الكـالم              

المحققة ورد بـدالً مـن      وفى النسخة غير     "الصمت، واإلرمام والخفوت  : وهى
، بهـذا   ")٦(سكت من عى أو فزع أو هيبة      " :ومعناها) البجوم(كلمة الخفوت كلمة    
  ).باب السكون(وليس ) باب السكوت(يكون اسم الباب هو 

  

                                     
 ).جوب(القاموس المحيط :  انظر)١(

 ).جزى(السابق :  انظر)٢(

 .٣٢كتاب األلفاظ المترادفة للرمانى ص :  انظر)٣(

 ).سكن(القاموس واألساس والمصباح :  انظر)٤(

 ).سكت(القاموس المحيط :  انظر)٥(

 ).بجم(السابق :  انظر)٦(



  ر ن ا  / در

 - ٧٧٢ - 

  ٨- ب :  
، والنسخة  )باب اإلسراع فى السير   (هذا الباب ورد فى النسخة غير المحققة          

والنسخة غيـر المحققـة بـدأت       ) أجد السير (المحققة بدأت كلمات الباب بكلمة      
، ولـم تتفـق نـسخ    ")١(السير السريع" وهى كلمة تدل على ) نسنس(الكلمات بـ   

وبعـضها جـاء فيـه      ) باب منعنه (المخطوط على اسم الباب فبعضها جاء فيه        
ولكـن هـذا   ) باب منه(ولعل الصواب ما أثبته وهو     : ثم قالت المحققة  ) ومنسنه(

إذا كان على النـسخ التـى       ) باب نسنسه (ما الصواب هو    ليس هو الصواب، وإن   
  .تجعل أول كلمة هى التى يسمى بها الباب

  
  

                                     
 ).نسس(القاموس :  انظر)١(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٧٣ - 

ياملبحث الثان  
  استدراكات على بعض الكلمات داخل األبواب

  

   ءابأا ت داا  :  
قبل عرض هذه االستدراكات أريد أن أنبه على أن هذه االستدراكات وقعت              

لمحقق نتيجة للتحقيق، وليست أخطاء وقع فيها ابن مالك؛ ألن مثلـى  فى الكتاب ا 
ال يستطيع وال يقدر على تخطئة ابن مالك، وسوف أتتبع الكتاب المحقـق مـن               
أوله إلى آخره حسب ترتيب صفحاته، والغرض من ذلك هو إظهار ما كتبه ابن              

ورة، وأبهـى   األلفاظ المختلفة فى المعانى المؤتلفة فى أفضل ص       : مالك فى كتابه  
حلة، وحتى يكون الكتاب على مراد مؤلفه، لو تم األخذ بهذه المالحظـات فـى               

  .الكتاب المحقق
  

  ١-  :  
 النسخة المحققة، وقد ورد بـدالً       ي ف )١()باب الهبات  (يوردت هذه الكلمة ف     

ـ    ي، وبالنظر ف  )رضخته(من هذه الكلمة فى النسخة غير المحققة          ي المعـاجم ف
 )٢(" عطاء غير كثـي    أعطاه: رضخ له " : القاموس يجاء ف ) ختهرض(معنى كلمة   

كمنعـه  "منحه" : معناهايفجاء ف ) منحته(والهبات تكون بالكثير والقليل، أما كلمة       
 فهى تدل على العطاء دون كثرة أو قلـة أى           )٣("أعطاه، واالسم الِمنْحة  : وضربه

  .تدل على العطاء المطلق

                                     
 .٢، وغير المحققة ص ٢٢كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)١(

 ).رضخ(القاموس :  انظر)٢(

 ).منح( السابق )٣(



  ر ن ا  / در

 - ٧٧٤ - 

  ٢- ز  :  
أيـضا والنـسخ كلهـا المخطوطـة     ) باب الهبـات (وردت هذه الكلمة فى      

وقالت المحققة وهـو تـصحيف،      ) رغب له (والمنشورة غير المحققة جاء فيها      
ال تدل علـى    ) رغب له (هذا إذا كانت كلمة     ) زعب له (والصواب ما أثبته وهو     

التـى قالـت عنهـا      ) رغب له (المعنى العام للباب، لكن بالنظر فى معنى كلمة         
األمر المرغوب فيه، والعطـاء     : الرِغيبة" :صحيف وجدت معناها  المحققة بأنها ت  

  .)١("الكثير
: التى أوردتها المحققة بدالً من الكلمة السابقة فتدل علـى         ) زعب(أما كلمة     

زعبت له زعبة من المال وزعبة أى دفعت لـه          : الدفعة من المال يقال   : الزعبة
  .)٢("قطعة منه

  

  ٣-و  :  
 فى النسخة المحققـة، والـذى ورد     )٣(لمة فى باب الخصومة   وردت هذه الك    

، وبالرجوع إلى معنـى كلمـة       )جادله(بدالً منها فى النسخة غير المحققة كلمة        
جال بعضهم على بعض فى الحرب، وجال       : تجاولوا" :فى المعاجم ورد  ) جاوله(

ة، فالكلمة ال تدل على معنى الخـصوم  ")٤(واجتال إذا ذهب وجاء، ومنه الجوالن 
 والجـدل محركـة   " :، جاء فى القاموس   )جادله(وإنما الذى يدل على المعنى هو       

                                     
 ).رغب(السابق :  انظر)١(

 ).زعب( والقاموس )زعب(الصحاح للجوهرى :  انظر)٢(

، ٤٧ ص   )المحققـة (كتاب األلفاظ المختلفة فى المعانى المؤتلفـة، البـن مالـك            :  انظر )٣(
 .٤المنشورة 

 ).جول(اللسان والقاموس :  انظر)٤(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٧٥ - 

بذلك تكون الكلمة الصحيحة الدالة علـى        ")١(اللدد فى الخصومة، والقدرة عليها    "
  .على ما أعتقد) جاوله(وليست ) جادله(المعنى هى 

  

  ٤- ا  :  
قة، والذى ورد بدالً     فى النسخة المحق   )٢()باب الولوع (وردت هذه الكمة فى       

الـشهرة  : ، وكلمة اشتهر به تدل على     )استهتر به (منها فى النسخة غير المحققة      
 :، والذى يدل على معنى الولوع هو استهتر به جاء فـى القـاموس             )٣(والظهور

كما أن اإلمـام الرمـانى    ")٤(المولع به ال يبالى بما فعل    : المستَهتَر بالشئ بالفتح  "
ولم يذكر اشتهر به فى كتابه ضمن الكلمات الدالة علـى           )  به استهتر(ذكر كلمة   

وليـست  ) استهتر بـه (، بذلك تكون الكلمة الصحيحة هى      )٥(معنى الولوع بالشئ  
  ).اشتهر به(
  

  ٥-ز  :  
فى النسخة المحققة، وفى النسخة غير      ) )٦(باب النهى (وردت هذه الكلمة فى       

بمعنـى  : زبـن " بنته وجد أن معناها   ، وبالنظر فى معنى كلمة ز     )ربثته(المحققة  
ــع ــا  ")٧(دف ــه(أم ــا) ربثت ــة  : فمعناه ــن الحاج ــث ع ــسته : رب                     حب

                                     
 ).جدل(القاموس :  انظر)١(

 .٥، غير المحققة ٥٤كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).شهر(أساس البالغة :  انظر)٣(

 ).هتر(القاموس :  انظر)٤(

 .١٩كتاب األلفاظ المترادفة للرمانى ص :  انظر)٥(

 .٥، وغير المحققة ٥٤كتاب األلفاظ المختلفة، المحققة ص :  انظر)٦(

 ).زبن(اللسان :  انظر)٧(



  ر ن ا  / در

 - ٧٧٦ - 

وفى ")٢(ثبطه، وفيه ربثه عن الخير    : ربثه عن كذا وربثته   : وفى األساس " )١(عنها
  ).زبنته(وليس ) ربثته(هذا منع، بذلك تكون الكلمة الدالة على المعنى هى 

  

  ٦-  :  
فى النسختين المحققة وغير المحققـة،  ) )٣(باب النهى(وردت هذه الكلمة فى    

حـاد، والص   : الص عن األمر يليص   " ولكن بالنظر فى معنى هذه الكلمة جاء      
واللوص من المالوصـة  . إذا حركه عن موضعه وأداره لينتزعه: الشئ وأالصه 

د قلعها بالفـأس،    وهو فى النظر كأنه يختل ليروم أمراً، والوص الشجرة إذا أرا          
فهذه المعانى لـيس فيهـا       ")٤(فتراه يالوص فى نظره يمنة ويسرة كيف يضربها       

معنى الباب وهو النهى، ولكن الذى ورد فى كتاب األلفاظ المترادفـة ويحمـل              
لواه وصرفه عن رأيه    : لفته يلفته " بالفاء، ألن معنى  ) لفته(معنى النهى هو كلمة     
، فلعل هـذه    )لصته(، ولم يذكر    )٦()لفته(رمانى ذكر   فال ")٥(ومنه االلتفات والتلفت  

  .؛ ألنها تدل على المعنى العام للباب)لفته(الكلمة حدث فيها تصحيف، وصوابها 
  ٧-ََ  :  
فى النسخة المحققة، ولكـن النـسخة       ) )٧(باب التهيؤ (وردت هذه الكلمة فى       

المتاع واألمر، كمنـع    عبأ  " :، ومعناها فى القاموس   )تعبأ(غير المحققة ورد فيها     
                                     

 ).ربث(القاموس المحيط :  انظر)١(

 ).ربث(أساس البالغة :  انظر)٢(

 .٥، غير المحققة ٥٤كتاب األلفاظ المختلفة ص :  انظر)٣(

 ).لوص، ليص( والقاموس )لوص( واللسان )لوص(تهذيب اللغة لألزهرى :  انظر)٤(

 ).لفت(القاموس المحيط :  انظر)٥(

 .٢٠انى ص كتاب األلفاظ المترادفة للرم:  انظر)٦(

 .٦، وغير المحققة ص ٦٢كتاب األلفاظ المختلفة النسخة المحققة ص :  انظر)٧(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٧٧ - 

وليس تعبى، ألنه قد يظـن      ) تعبأ(فالصحيح   ")١(جهزه كعبأه : هيأه، وعبأ الجيش  
  .شرب الماء أو الجرع، كما جاء فى المعاجم: أن الكلمة من عبب، والعبب

  
  ٨-    :  
شـدة  " فى النسختين ومعنى الكلمـة    ) )٢(باب اإلعانة (وردت هذه الكمة فى       

أى ال يحل انتهاكه،    ) وهو فى حرمته  (وأرى أن هذه الكلمة هى       "مهالقتال ومعظ 
، كما أن اإلمام الرمانى فـى كتابـه األلفـاظ           )٣(وهو فى منعٍة، وفى هذا إعانة     

وهـو  (، ولم يورد )وهو فى حرمته) ()٤(أعانه وأمده: (المترادفة، أورد فى فصل  
  .ومتهوليس ح) حرمته(لذلك أقول إن الصحيح ربما يكون ) فى حومته

  

  

  ٩-  :  
فى النـسختين، ومعنـى الكلمـة ال    ) )٥(باب اإلعانة(وردت هذه الكلمة فى    

هم عليه ضلع جائرة أى مجتمعون عليه بالعـداوة،  :"يوجد فيه معنى اإلعانة يقال   
والذى ورد يحمل معنى اإلعانة هـو   ")٦(أى يميل معك على: وفالن ضلعك على  

كما أن الرمـانى ذكـر       ")٧(أعان آخر : صنعأ" :جاء فى القاموس  ) صانعه(كلمة  

                                     
 ).عبأ(القاموس المحيط :  انظر)١(

 .٦، وغير المحققة ٦٣كتاب األلفاظ المختلفة ص :  انظر)٢(

 ). حرم-حوم (القاموس :  انظر)٣(

 .٢٢كتاب األلفاظ المترادفة للرمانى :  انظر)٤(

  .٦، وغير المحققة ٦٣لفاظ المختلفة ص األ:  انظر)٥(

 ).ضلع(المقاييس، والصحاح، واألساس، والقاموس :  انظر)٦(

 ).صنع(القاموس :  انظر)٧(



  ر ن ا  / در

 - ٧٧٨ - 

؛ لذلك أرى أن الكلمـة ربمـا    )ضالعه(، ولم يذكر    )١(ضمن كلمات الباب صانعه   
  ).صانعه(يكون قد وقع فيها تصحيف، والصحيح أنها 

  

  :  ََُح-١٠  
، ولكنها وردت فى جميـع النـسخ        ))٢(باب النقصان (وردت هذه الكلمة فى       

أن هذا تصحيف، وأقـول إن الـذى أوردتـه وهـو       وذكرت المحققة   ) متحرج(
 ، ألن معنـى )متحرج(هو التصحيف، والصحيح ما ذكرته النسخ وهو    ) متجرح(
فـأرى أن    ")٤(الضيق والصغر : ومعنى التحريج  ")٣(العيب والفساد : االستجراح"

الثانية أدل على المعنى من األولى؛ ألن الصغر والضيق فيه نقـصان، ولـيس              
ألن الشئ قد يكون فيه فساد وعيب، وليس فيه نقـصان، لـذلك             العيب والفساد؛   

: تكون الكلمة الصحيحة، والتى أرادها ابن مالك للداللـة علـى المعنـى هـى              
  ).متحرج(

  ١١-ا  :  
وفى النسخة غير   ) باب الشكاسة (وردت هذه الكلمة فى النسخة المحققة فى          

، وبالنظر فـى    ))٥( شراسة الخلق  باب(فى  ) الشناءة(المحققة ورد بدالً منها كلمة      
، ولكن الشناءة   )٦(معاجم اللغة، وجدت أن الشأفة تدل على العداوة واألذى مجازاً         

                                     
 .٢٢األلفاظ المترادفة للرمانى :  انظر)١(

 .٨، وغير المحققة ٨٦كتاب األلفاظ المختلفة النسخة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).جرح(الصحاح : انظر )٣(

 ).حرج(القاموس المحيط : ر انظ)٤(

 .٩ وغير المحققة ص ٩٢كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٥(

 ).شأف(أساس البالغة :  انظر)٦(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٧٩ - 

 تدل على البغضاء والكراهية، وهذا المعنى متسق مع معـانى كلمـات البـاب،             
الكراهيـة  : سـوء الخلـق، والجـرأة     : الصعب الخلق، والـشراسة   : فالشكاسة"

 الشناءة التى لم توردها المحققة تدل علـى البغـضاء           ، وكذلك كلمة  )١(والبغضاء
، فـالمعنى الحقيقـى أدل      )الشأفة(داللة حقيقية وليست مجازية مثل معنى كلمة        

على المعنى من المعنى المجازى عند وجود الحقيقى، كما أن أكثر النسخ ذكرت             
، فـاألكثر دليـل علـى       )الشأفة(ونسخة واحدة هى التى ذكرت      ) الشناءة(كلمة  

  .لتواترا
  

  
  :  ه-١٢  
فى النـسخة المحققـة، وورد     ) )٢(باب الطرد والنفى  (وردت هذه الكلمة فى       

، والكلمة األولى ال تدل علـى معنـى   )جشأه(بدالً منها فى النسخة غير المحققة       
ومعنـى   ")٣(القوس الخفيفة لغة فى الجشء    : الجشو" النفى والطرد، وإنما معناها   

ن بلد إلى بلد، وجشأت الغنم أخرجت صـوتاً مـن           خرجوا م : جشأ القوم " :جشأ
وليـست  ) جشأه(، بذلك تكون الكلمة الصحيحة الدالة على المعنى هى          ")٤(حلوقها

  ).جشاه(
  

                                     
 ). شنأ- جرأ - شرس -شكس (القاموس المحيط :  انظر)١(

 .٩، غير المحققة ٩٢كتاب األلفاظ المختلفة، المحققة ص :  انظر)٢(

 ).جشو(القاموس المحيط :  انظر)٣(

 ).جشأ(أساس البالغة والقاموس :  انظر)٤(



  ر ن ا  / در

 - ٧٨٠ - 

  ١٣-ا  :  
فى النسخة المحققة وورد بدالً منها      ) )١(باب البشاشة (وردت هذه الكلمة فى       

 : فى معنى الدحاثة، وجـدت     بالحاء، وبالنظر ) الدحاثة(فى النسخة غير المحققة     
والذى يـسوق الحـديث يكـون فيـه         " )٢(الرجل الجيد السياق للحديث   : الدحث"

سـهولة  " فتعنـى ) الدماثة(البشاشة، فهذا متفق مع المعنى العام للباب، أما كلمة          
فقد يكون الشخص سهل الخلق، وليس فيه بشاشة، كما أن الدماثة فـى             ")٣(الخلق

رجـل دمـث    : ومـن المجـاز   : المجازية، جاء فى األساس   الخلق من المعانى    
، لذلك أرى أن كلمة الدحاثة تدل علـى البـاب مـن كلمـة            ")٤(األخالق وطيئها 

  .الدماثة، أو أن تضاف هذه الكلمة إلى كلمات الباب
  

  ١٤-ا أ  :  
وفـى النـسخة غيـر    ) )٥(باب اإلسراع فى الـسير   (وردت هذه الكلمة فى       

وبـالنظر فـى    ) )٦(أجد المسير (، وبالنظر فى المعاجم وجد      )رأحذ السي (المحققة  
فرس أحـذ خفيـف هلـب الـذنب أو          " نجد أنها تدل على السرعة    ) حذذ(مادة  

قليلة ريش الذنب، أو سريعة الطيران، وسيف أحذ سريع         : مقطوعه، وقطاة حذاء  
 فالكلمة تدل علـى    ")٧(سريع: سريعة السير، وقَرب حذ حاذ    : القطع، وناقة حذاء  

                                     
 .٩، غير المحققة ص ٩٣كتاب األلفاظ المختلفة، المحققة ص :  انظر)١(

 ).دحث(القاموس المحيط :  انظر)٢(

 ).دمث(األساس والقاموس :  انظر)٣(

 ).دمث(أساس البالغة :  انظر)٤(

 .١٠محققة ص ، غير ال٩٦كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٥(

 ).جدد(أساس البالغة :  انظر)٦(

 ).حذذ(أساس البالغة، والقاموس المحيط :  انظر)٧(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٨١ - 

أحـذ  (السرعة، أما كلمة أجد ال نلمس فيها هذه السرعة، فبذلك تكون الكلمة هى    
  ).أجد السير(وليست ) السير

  

  ١٥-أ  :  
وأوردتها المحققة علـى    ) )١(باب اإلسراع فى السير   (وردت هذه الكلمة فى       

أنها كلمة تدل على اإلسراع فى السير، ولكنى أرى أن كلمة أحمس صفة للسير              
 عليها؛ ألنها ال تدل على السير، وإنما تدل على الشدة، فقد قـال ابـن                المتقدمة

ليست مـن  ) أحمس(أى السير أى اشتد، فكلمة     ) أجد، أحذ السير وأحمس   : (مالك
األلفاظ الدالة على السرعة فى السير، وإنما هى صفة للسير الـشديد، فكلمـات              

ة فـى الـسير أو   الباب بالرجوع إلى المعجم وجدت أنها تدل كلها على الـسرع   
 أحذ، أوشك، أوغل، أسرع، أغد ومغد، كلها تـدل علـى            -أجد  : المسير فكلمة 

السرعة فى السير، أما كلمة أحمس فتدل على الشدة فقط، فأرى أنها صفة للسير              
  .المتقدمة عليها

  ١٦-  :  
فى النسخة المحققة، وورد بدالً مـن       ) )٢(باب الجور (وردت هذه الكلمة فى       

وقالـت  ) أسـط ( فى نسخ المخطوط، وفى النسخة غير المحققة كلمة          هذه الكلمة 
إن هذا تصحيف، ولكنه ليس تصحيفاً؛ ألنه بالنظر فى معجم القـاموس         : المحققة

بـذلك  ")٣(الظَّلَمة والجـائرون : السطُط بضمتين :"وجدت) سطط(المحيط فى مادة    

                                     
 .١٠، غير المحققة ص ٩٦كتاب األلفاظ المختلفة، المحققة ص :  انظر)١(

 . انظر السابق نفس الصفحات)٢(

 ).سطط(القاموس المحيط :  انظر)٣(



  ر ن ا  / در

 - ٧٨٢ - 

ة على معنـى  تكون الكلمة ال تصحيف فيها، وإنما وضعت وضعاً صحيحاً للدالل         
  .)١(المختلف فى معناها، والتى هى لفظ من ألفاظ التضاد ) قسط(الجور بدالً من 

  
  ١٧-  :  
، وورد بـدالً    ))٢(باب العبـوس  (وردت هذه الكلمة فى النسخة المحققة فى          

صـوت  " :فى المعاجم تعنى  ) كش(، وكلمة   )كشَّر(منها فى النسخة غير المحققة      
وهذا ال يدل على معنى العبـوس أمـا         ")٣(جلد األفاعى إذا حكّت بعضها ببعض     

كشر السبع والعدو عن أنيابه     " :فتدل على العبوس جاء فى األساس     ) كَشّر(كلمة  
بذلك تكون الكلمـة التـى      ". )٤(أى أوعده : َأكِْشر له عن أنيابك   : ومن المجاز … 

 وليست كش، لداللة األولى علـى       قصدها ابن مالك فى باب العبوس هى كَشّر،       
  .العبوس، والثانية على صوت جلد األفاعى

  
  ١٨-  :  
، والكلمة ال تدل    ))٥(باب العبوس (وردت هذه الكلمة فى النسخة المحققة فى          

لكن  ")٦(بسط إلينا يده ولسانه بما نحب أو بما نكره        " :على العبوس، وإنما معناها   
                                     

، ابـن   ١٧٤، ابن الـسكيت     ١٩ألصمعى  ، ا ١٠٧قطرب  : كتب األضداد لكل من   :  انظر )١(
، ٤٣، المنـشى  ٢٤٢، الصغانى ١٠٤، ابن الدهان ٥٩٤، أبو الطيب اللغوى   ٥٨األنبارى  

 .١/٣٩٤، والمزهر ١٣/٢٦٥المخصص البن سيده : وانظر

 .١٠، وغير المحققة ص ٩٨كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).كشش(اللسان واألساس :  انظر)٣(

 ).كشر(األساس : ظر ان)٤(

 .١٠، غير المحققة ص ٩٨كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٥(

 ).بسط(األساس :  انظر)٦(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٨٣ - 

وبالنظر فى  ) بسل(بدالً من هذه الكلمة كلمة      الذى ورد فى النسخة غير المحققة       
أساس البالغة وغيره من المعاجم، وجدت أنها دلت على العبوس بـل العبـوس      

 ")١(شـديد العبـوس  : وأسد باسل، وله وجه باسر باسل:"الشديد، جاء فى األساس  
  ).بسط(، وليست )بسل(بذلك تكون الكلمة المرادة هى 

  

  ١٩-ا  :  
أو الهزال فى النـسخة المحققـة،       ) )٢(باب الضامر (فى  وردت هذه الكلمة      

والكلمة تدل على الضمور، لكن فى النسخة غيـر المحققـة ورد بـدالً منهـا                
أنحلـه  : ولحب كفرح" وهى تدل على الضمور أيضاً جاء فى القاموس     ) الالحب(

كما أن النسخ التـى اعتمـدت       ". )٣(القليلة لحم الظهر من النوق    : الكبر، واللحيب 
) الالغـب (وبعضها ) الألقب(، وإنما ذكر بعضها    )األقب(ها المحققة لم تذكر     علي

، وليس هذا هو    )األقب(وقالت المحققة إن هذا تصحيف والصواب ما أثبته وهو          
  ).الالحب(الصحيح الذى أراده ابن مالك، إنما الصحيح هو 

  

  ٢٠-َْأ  :  
ة والصغار فـى النـسخة      أو باب الذل  ) )٤(باب قمعته (وردت هذه الكلمة فى       

، ومعنـى   )أسـجيته (المحققة، وفى النسخة غير المحققة ورد بدالً منها كلمـة           
وليس فى هذا معنـى الذلـة والـصغار، أمـا      " )٥(اكتسبه أو استأصله  ): أسحته(

                                     
 ).بسل(األساس : انظر) ١(

 .١٠، غير المحققة ص ٩٩كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).لحب(القاموس المحيط :  انظر)٣(

 .١١، وغير المحققة ص ١٠٢ة المحققة ص كتاب األلفاظ المختلف:  انظر)٤(

 ).سحت(القاموس المحيط :  انظر)٥(



  ر ن ا  / در

 - ٧٨٤ - 

 ")١(سكن ودام، ومنه البحر والطـرف الـساجى       : سجا يسجو " :فمعناها) أسجيته(
  .غار، فالكلمة داخلة فى معنى البابوالطرف الساجى كناية عن الذل والص

كما أن نسختين من النسخ التى اعتمدت عليهما المحققة ذكرت أن الكلمـة               
والنسخة غير المحققة ذكرت ذلك أيضاً، بذلك تكون الكلمة التـى           ) أسجيته(هى  

  ).أسحته(وليست ) أسجيته(قصدها ابن مالك هى 
  

  ٢١-ِط  :  
أو باب الذكاء والفطنة، فـى النـسخة        ) )٢(باب لَِقن (وردت هذه الكلمة فى       

، ومع أن كلمـة طَـِبن       )نطس(فى غير المحققة    ) طبن(المحققة، وورد بدالً من     
؛ ألن  )نطـس (تدل على الذكاء والفطنة، فإن الكلمة التى أرادها ابن مالك هـى             

ولعل الصواب ما أثبتـه     : ثم قالت ) طس(إن النسخ كلها جاء فيها      : المحقِّقَة قالت 
، وأقول إن هذا ليس هو الصواب، وإنما الصواب الذى قصده ابـن             )طبن(و  وه

: والنطَّـاس … العاِلم، وقـد نطـس      : النطس" :، ومعنى نطس  )نطس(مالك هو   
  ).طَِبن(وليست ) نطس(بذلك تكون الكلمة لتى أرادها ابن مالك هى  ")٣(العالم

  
  ٢٢-ا  :  
 الميل فى النسخة المحققـة،      أو باب ) )٤(باب الصعر (وردت هذه الكلمة فى       

ومـع أن  ) الحنـف (كلمة ) الجنف(وفى النسخة غير المحققة ورد بدالً من كلمة    

                                     
 ).سجو(القاموس المحيط :  انظر)١(

 .١١، وغير المحققة ص ١٠٢كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).نطس(القاموس المحيط :  انظر)٣(

 .١١ة ص ، وغير المحقق١٠٣كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٤(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٨٥ - 

… مال  : حنف" :الجنف تدل على الميل والجور فى الوصية، فإن الحنف معناها         
كما أن بعض النسخ التى اعتمدت عليها المحققة ورد فيهـا      ")١(مال: وتحنف إليه 

لمة التى قصدها ابن مالك للداللة علـى المعنـى هـى            بذلك تكون الك  ) الحنف(
  ).الجنف(وليست ) الحنف(
  

  ٢٣-  :  
أو باب السيادة فـى النـسخة       ) )٢(باب نجب الرجال  (وردت هذه الكلمة فى       

الحلة ال تكـون    " المحققة، والكلمة ال تدل على معنى النجابة أو السيادة، ومعناها         
 تدل على المعنى، وقد ورد بدالً مـن هـذه   وال ")٣(إال من ثوبين من جنس واحد  

، وهذه الكلمة تـدل علـى معنـى         )جلتهم(الكلمة فى النسخة غير المحققة كلمة       
فالكلمـة   ")٤(… أخطـار    وعظماء سادة ذو  : وقوم ِجلّة بالكسر  " السيادة والنجابة 

  .جلتهم، وليست حلتهم: المقصودة والدالة على المعنى هى
  

  ٢٤-   :  
فى النسخة المحققة، والكلمـة ال      ) )٥(باب المفاوضة (الكلمة فى   وردت هذه     

نطق وتكلم، والذى ورد بدالً من هـذه        : تدل على معنى المفاوضة، وإنما معناها     
وهى أدل على المفاوضة، جاء فـى       ) نقطت له (الكلمة فى النسخة غير المحققة      

                                     
 ).حنف(القاموس المحيط :  انظر)١(

 .١١، غير المحققة ص ١٠٣كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 .١٥٥أدب الكاتب البن قتيبة ص :  انظر)٣(

 ). جلل٠القاموس المحيط :  انظر)٤(

 .١١، وغير المحققة ص ١٠٥كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٥(



  ر ن ا  / در

 - ٧٨٦ - 

ا يـدل علـى     وهـذ  ")١(ونقط الخبر، وتنقط الخبر أخذه شيئاً بعد شئ       " :القاموس
  ".المفاوضة؛ ألن األخبار تترى وتتابع بين الطرفين حتى تحدث المفاوضة

وإنمـا  ) لفظت له (كما أن النسخ التى اعتمدت عليها المحققة لم تذكر كلمة             
ثـم أوردت المحققـة كلمـة       ) نفضت لـه  ) (نفطت له ) (نفظت(الذى ورد فيها    

صواب، وإنما الـصواب    وليس هو ال  . ولعل الصواب ما أثبته   : ثم قالت ) لفظت(
  ).ونقطت له: (ما أوردته النسخة غير المحققة وهو

  
  :  َّ ج-٢٥  
فى النسخة المحققة وقـد ورد بـدالً   ) )٢(باب الخلط  (وردت هذه الكلمة فى       

فى النسخة غير المحققة وهى األصـح جـاء فـى           ) لبن سجاج (من هذه الكلمة    
: سـقاه سـجاجاً   " : وفى األسـاس   )٣("اللبن الذى رقق بالماء   : السجاج: القاموس

  . )٤(المذيق: سقاه السمار وجدت أن معناها: وبالنظر فى كلمة "سماراً
، )فعيـل (على صيغة المبالغة على وزن ) مذيق(وقد أتى الزمخشرى بكلمة     

أى مفرط المذق، أى وضع عليـه       ) سجاج(وهذا متفق مع شرح ابن مالك لكلمة        
، وليست وصفاً جديـداً،  )لبن سجاج(فسير لكلمة   وجملة مفرط المذق ت   . ماء كثير 

  .كما هو ظاهر من قول المحققة

                                     
 ).نقط(اموس المحيط الق:  انظر)١(

 .١٢، غير المحققة ١٠٩كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٢(

 ).سجج(القاموس :  انظر)٣(

 ). سمر-سجج ( األساس )٤(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٨٧ - 

  ٢٦-د    :  
أيضاً فى النـسخة المحققـة، وهـذه        ) )١(باب الخلط (وردت هذه الكلمة فى       

، وهذا غير متفق مع المعنى العام للباب، وفـى النـسخة            )٢(السهل: الكلمة تعنى 
وهى الصحيحة؛ ألنها تعنى    ) سجج(ه الكلمة، كلمة    غير المحققة ورد بدالً من هذ     

لـبن  (، وهذا متفق معنى المعنى العام للباب، ويعضض هذا أيضاً كلمة            )٣(الخلط
التى وردت قبلها، فأخذ المعنى من اللبن السجاج المخلوط، إلى الصديق           ) سجاج

  .الغير خالص فى مودته
البـاب، الـصفة    ويالحظ أن ابن مالك قد أورد صفتين للصديق فى هـذا              

أخذت من اللبن المخلوط إلى الصديق الذى هو غير خالص فى مودته،            : األولى
لبن سجاج أى مفرط فى خلطه إلى الصديق الذى قد          : ثم أورد صفة أخرى وهى    

  .سجج فى مودته أى خلط المودة بالعداوة
  

  ٢٧- آ  :  
لنـسخة غيـر    فى النسخة المحققة، ولكن فى ا     ) )٤(باب الخبر (ورد هذا فى      

فقـد فُـسر     ")٥(النبأ: الخبر محركة " :جاء فى القاموس  ) أنبأ وخبر (المحققة ورد   
أنبأ، ثم تلتها خبر، وهذا هو الـصحيح الـذى أراده   : الخبر بالنبأ، فالكلمة األولى  
  .فى النسخة المحققة ليس لها معنى) آبنى(ابن مالك، والكلمة األولى 

  

                                     
 .١٢، غير المحققة ١٠٩كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)١(

 ).سجح(القاموس :  انظر)٢(

  )سجج( السابق )٣(

 .١٢، غير المحققة ص ١٠٩فاظ المختلفة المحققة ص كتاب األل: انظر) ٤(

 ).خبر(القاموس المحيط :  انظر)٥(



  ر ن ا  / در

 - ٧٨٨ - 

  ٢٨-َِ  :  
 :فـى النـسخة المحققـة ومعناهـا    ) )١(باب العطش (وردت هذه الكلمة فى    

وقد ورد بدالً من هذه الكلمة فـى النـسخة         ")٢(…المرجع إلى المياه    : المحضر"
، فكلمـة   ")٣(الحبس عن السفر وغيـره    " :بالصاد، ومعناها ) حِصر(غير المحققة   

غيره تشمل الحبس عن الماء والطعام وغيرهما، فبذلك تكون الكلمة الـصحيحة            
  ).حِضر(وليست ) حِصر( أرادها ابن مالك هى التى
  

  ٢٩-ََْأ  :  
 فى النـسخة المحققـة، ومعناهـا      ) )٤(باب اإلطناب (وردت هذه الكلمة فى       

والذى ورد فـى     ")٥(كثرة الكالم فى غير صواب    : أكثر الكالم، والهمش  : همش"
هـا  النسخة غير المحققة، وفى نسختين من النسخ المخطوطة التى اعتمـدت علي      

وأرى أنهـا الـصواب؛ ألن كلمـة        ) اهتز(كلمة  ) أهمش(المحققة بدالً من كلمة     
، أما  )همش، والهمش (بهذه الصيغة لم ترد فى المعاجم والذى ورد هو          ) أهمش(

فقد وردت بصيغتها فى المعاجم، وتدل على االتـساع واالنبـساط،        ) اهتز(كلمة  
ارتاح : ر االهتزاز أى  ثم فس "اهتز عرش الرحمن لموت سعد    " :جاء فى القاموس  

                                     
 .١٢، وغير المحققة ص ١١١كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)١(

 ).حضر(الصحاح للجوهرى :  انظر)٢(

 ).حصر(القاموس المحيط :  انظر)٣(

 .١٣ير المحققة ص ، غ١١٦كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٤(

 ).همش(اللسان والقاموس :  انظر)٥(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٨٩ - 

أى اتـسع، ألن الراحـة   : بروحه واستبشر لكرامته على ربه، ومعنـى ارتـاح    
  . أى السعة)١(أراح اهللا العبد أدخله فى الراحة… الِعرس والساحة : معناها
  :وقد فُسر االرتياح باالهتزاز فى قول النابغة  
  سنان مثل مقباس الظالم. '.وأسمر مارن يرتاح منه  
  . )٢("يهتز: يرتاح: زمخشرى فى األساسقال ال  

٣٠-أر  :  
والكلمـة  ) )٣(بـاب اإلطنـاب    (وردت هذه الكلمة فى النـسخة المحققـة فـى           

وأرى أن هذه الكلمة ال تـدل علـى زيـادة وال            ")٤(رقّقه  : أرهف سيفه :"معناها
أهدف :"ومعناها) أهدف(إطناب، وإنما الذى يدل على الزيادة واإلطناب هو كلمة          

إذا فالكلمة تدل على المعنـى العـام        ")٥(عظم حتى صار كالهدف     ) العجز (الكفل
أهدف، ولم يذكر كلمـة     : للباب، كما أن اإلمام الرمانى قد ذكر هذه الكلمة وهى         

  . )٦(أرهف ضمن الكلمات التى تدل على اإلسهاب واإلطناب
  :  اى-٣١  
 والكلمـة   ))٧(بـاب اإلطنـاب   ( النسخة المحققة فـى      وردت هذه الكلمة فى     

فال داعى أن تكرر    ) تعدى(ظلم، وقد ذكر ابن مالك فى نفس الباب كلمة          : معناها

                                     
 ). روح-هزز (القاموس :  انظر)١(

 ).روح(أساس البالغة :  انظر)٢(

 .١٣، وغير المحققة ص ١١٦كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٣(

 ).رهف(الصحاح :  انظر)٤(

 ).هدف(: القاموس: انظر)٥(

 .٢٧ة للرمانى ص كتاب األلفاظ المترادف: انظر)٦(

 .١٣، وغير المحققة ١١٦كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٧(



  ر ن ا  / در

 - ٧٩٠ - 

، وقـد   )اعتدل(بصيغة أخرى، وأرى أن الصحيح بدالً من هذه الكلمة هو كلمة            
) اعتـدل (، وكلمـة    )اعتد(ولم يذكر   ) )١(باب أسهب وأطنب  (ذكرها الرمانى فى    

أى " )٢(صار بطنه كالِعـدل   : افلة، وعدل الن: تدل على الزيادة، فمن معانى العدل     
فتدل علـى النافلـة،     ) اعتدل(تدل على الظلم، أما كلمة      ) اعتدى(فكلمة  . الحمل

  .والزيادة فى البطن، وهذا فيه إطناب وإسهاب
  

  ٣٢-  :  
فى النسخة المحققـة،    ) قمة الجبل (أو  ) )٣(باب أعاله (وردت هذه الكلمة فى       

والـوارد فـى    ) شعفته( ورد بدالً من هذه الكلمة كلمة        وفى النسخة غير المحققة   
: ولعل الصواب ما أثبته، وأقـول     : وقالت) سقفه(وذكرت المحققة   ) سقفته(النسخ  

الـشّعفَة  " جاء فى القاموس  ) شعفته: (ليس هذا هو الصواب، وإنما الصواب هو      
كلمـة  فال" )٥(توقلوا شعف الجبال وشعافها   : وفى األساس  ")٤(رأس الجبل : محركة

  ).سقفه(وليس ) شعفته(الصحيحة والصواب هى 
  

  ٣٣-َُُْأ  :  
فى النسخة المحققـة، ومعنـى هـذه        ) )٦(باب اللوم (وردت هذه الكلمة فى       
وهذه الداللة ليس فيها لوم، أمـا        ")٧(امتنع، وأبى الشئ كرهه   : أبى يأبى " :الكلمة

                                     
 .٢٧كتاب األلفاظ المترادفة ص :  انظر)١(

 ).عدل(القاموس المحيط :  انظر)٢(

 .١٣، وغير المحققة ص ١١٧كتاب األلفاظ المختلفة المحققة :  انظر)٣(

 ).شعف(القاموس :  انظر)٤(

 ).شعف( األساس:  انظر)٥(

 .١٤ وغير المحققة ص ١٢١كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٦(

 ).أبى(اللسان :  انظر)٧(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٩١ - 

أنَّبتُـه  " :ومعناهـا ) أنَّبتُه(النسخة غير المحققة فقد ورد بدالً من هذه الكلمة كلمة     
  ".)١(أى رده أقبح رد"المه أو بكته، أو سأله فنجهه: تأنيباً
ضمن الكلمات التى تدل على العتـاب       ) أنَّبه(كما أن الرمانى قد أورد كلمة         

  ".)٢(…) ولمته وأنَّبته… " والعزل، جاء فى كتابه
وإنمـا ذكـرت   ) أبيتـه  (كما أن النسخ التى اعتمدت عليها المحققة لم تذكر   

، وقالت إن مـا جـاء فـى النـسخ           )أبيته(أبينته، وأنبه، ثم أثبتت المحققة كلمة       
تصحيف، وصوبه ما ذكرته، وأقول إن ما ذكرته هى هو تصحيف، والـصحيح             

  ).أنّبته(ما جاء فى النسخة المنشورة وغير المحققة وهو 
  

  :  اس-٣٤  
الشجاعة والـذى   ) )٣(باب البهمة (فى  وردت هذه الكلمة فى النسخة المحققة         

وكـذا فـى النـسخة غيـر        ) الرجوس، والرجرس (ورد فى النسخ المخطوطة     
  ).المحققة، ثم قالت المحققة، ولعل الصواب ما أثبته وهو األحوس

الجرئ الـذى ال يهولـه   : أن األحوس: اعتماداً على ما جاء فى المخصص   
: الرحاِمس: جاء فى القاموس  ) الرحموس(، ولكن الذى أراده ابن مالك هو        "شئ

 هى التى أرادها ابـن      - على ما أعتقد     -فهذه الكلمة   " )٤(بالضم الجرئ الشجاع  
مالك؛ ألنها قريبة فى الرسم مع ما جاء فى كل نسخ المخطوط، فما جـاء فـى                 

                                     
 ).أنب(القاموس المحيط :  انظر)١(

 .٣١ ص يكتاب األلفاظ المترادفة للرمان:  انظر)٢(

 .١٤ وغير المحققة ص ١٢٥كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٣(

 ).رحمس(وس المحيط القام:  انظر)٤(



  ر ن ا  / در

 - ٧٩٢ - 

الـذى ذكرتـه    ) األحـوس (الرحموس وليس   : المخطوطات تصحيف وصوابه  
  .المحققة

  

  ٣٥-َ  :  
وقالت المحققة  ) )١(باب التقصير (ه الكلمة فى النسخة المحققة فى       وردت هذ   

، "بطّـأ " ولعل الصواب . ولم أقف لها على معنى يناسب الباب      " تعليقاً على الكلمة  
ولكن ليس هذا هو الصواب، إنما الصواب ما جاء فى النسخة غير المحققة بدالً              

 فـى معنـى هـذه       ، وبالنظر فى القاموس المحيط    )غضى(من هذه الكلمة وهو     
كغـضا يغـضو    … سكت  : وأغضى على الشئ  … تغافل  : تغاضى عنه "الكلمة
فالكلمة تدل على التقصير والتفريط والتغافل، وهذا متفق ومناسب مع           ")٢(فيهما  

  .المعنى العام لكلمات هذا الباب
  

  ٣٦-  :  
  النسخة المحققة، وهى ال تـدل      يف) )٣(باب شرحت (وردت هذه الكلمة فى       

، كما جـاء    )٤(التقطيع والتقصير : على الشرح والتوضيح، وإنما تدل على معنى      
 النسخة غير المحققـة  ي يدل على معنى الشرح، وجاء فيفى المعاجم، ولكن الذ  

: الكـشف كالـضرب والكاشـفة     :"، ومعناهـا  )كشفت(بدالً من هذه الكلمة كلمة      
هور وبيان، وهذا   وفى هذا وضوح وظ   ")٥(اإلظهار ورفع شئ عما يواريه ويغطيه     

  .مناسب للمعنى العام للباب
                                     

 .١٤، وغير المحققة ص ١٢٦كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)١(

 ).غضى(القاموس :  انظر)٢(

 .١٤، وغير المحققة ص ١٢٨كتاب األلفاظ المختلفة المحققة ص :  انظر)٣(

 ).كيف(القاموس المحيط :  انظر)٤(

 ).كشف(السابق :  انظر)٥(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٩٣ - 

  ٣٧- أ  :  
وفى نـسختين   ) )١(باب السخاء ( النسخة المحققة فى     يوردت هذه العبارة ف     

) سربه(كلمة  ) يديه(من نسخ المخطوط، وفى النسخة غير المحققة ورد بدالً من           
 السرب  وأرى أنها الصحيحة ألنها وردت فى أكثر من مصدر؛ وألن معنى كلمة           

الصدر، وألفاظ هذا الباب كلها جاءت لتدل على السخاء عن طريق           : فى المعاجم 
  .المجاز

  

  :  َد ظه-٣٨  
، وهذه  ))٢(باب الفتنة والنكوص  (وردت هذه العبارة فى النسخة المحققة فى          

 ورد يدل على المعنى العـام     يالعبارة ال تتسق مع المعنى العام للباب، ولكن الذ        
وهى تدل على   ) ولى ظهره (النسخة غير المحققة بدالً من هذه العبارة        للباب فى   

النكوص واالرتداد وهو متفق مع معنى الباب، لذلك فالعبـارة الـصحيحة هـى     
  ).ولى ظَهره(
  

  :  ُُت اات-٣٩  
ـ               بـاب غفـر الزلـة وإقالـة         (يوردت هذه العبارة فى النسخة المحققة ف
التحفظ بالـشئ   : التعهد" تدل على المعنى العام للباب وإنما     والعبارة ال   ) )٣(العثرة

 ")٤(وتجديد العهد به، وتعهدت فالناً، وتعهدت ضيعتى وهو أفصح من تعاهدتـه           
وليس فى المعنى ما يدل على الباب، وقد ورد بدالً من هذه العبارة فى النـسخة                

                                     
 .١٤، وغير المحققة ١٢٨مختلفة المحققة ص كتاب األلفاظ ال:  انظر)١(

 .١٥، وغير المحققة ص ١٣١السابق المحققة ص :  انظر)٢(

 .١٥، وغير المحققة ص ١٣٣السابق المحققة ص :  انظر)٣(

 ).عهد( يالصحاح للجوهر:  انظر)٤(



  ر ن ا  / در

 - ٧٩٤ - 

ان الزلـة   فصح ذلك المعنى؛ ألنه يدل على غفر      ) تغمدت الهفوات (غير المحققة   
: دت فالنـاً  مغمره بها، وتغ  : تغمده اهللا برحمته  :"وإقالة العثرة، ألن تغمد معناها    

 يتسق مع المعنى العام للباب، وبـذلك  يفهذا هو المعنى الذ   " )١(ستر ما كان منه     
يستقيم النص."  

بـاب  ( أوردت المحققة من خالل ما اطلعت عليه من المخطوطـات    -٤٠  
ولكن فى النسخة غير المحققة ورد هـذان    ) )٢(باب دحضت حجته  (ثم  ) ظاهر

بـاب  (وورد فى  ) )٣(باب النصيحة والخذالن  (البابان تحت عنوان واحد وهو      
ظاهر متصل نفيس، وفى النسخة غير      : فى النسخة المحققة هذه الكلمات    ) ظاهر

ـ   يظاهر نصحه، متصل بعبر، والكلمات الت     : المحققة ورد   النـسخة   ي وردت ف
باب النـصيحة  (ا بالنصح، لكن إذا عِلم أنهما باب واحد، وهو المحققة ال صلة له  

 النسخة غير المحققة بعبارتين للداللـة       يبذلك يتضح المعنى، فجاء ف    ) والخذالن
ظاهر نصحته، متصل بعبر، ثم أتى بعد ذلك بما يدل علـى            : على النصح وهما  
  إلخ … دحضت حجته، وخلت مقاليده : الخذالن وهو قوله

ـ        يالحظات الت هذه بعض الم      الكتـاب  ي وقفت عليها من خـالل النظـر ف
المحقق، والنسخة غير المحققة والمنشورة، ولو تم األخذ بهذه المالحظات فـى            

 ذكرتها سـواء مـن     يالنسخة المحققة ألصبحت خالية من كثير من األخطاء الت        
خالل عناوين األبواب أو الكلمات الواردة داخل األبواب، وألصبح الكتاب أقرب           

  .إلى الكمال، أو أقرب إلى ما أراده مؤلفه منه
                                     

 ).غمد(القاموس المحيط :  انظر)١(

 .١٣٧كتاب األلفاظ المختلفة النسخة المحققة ص :  انظر)٢(

 .١٦السابق النسخة غير المحققة ص :  انظر)٣(



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٩٥ - 

  اخلامتة وأهم النتائج
  

 كما جـرت    -رى لزاماً علي    أبعد هذه الرحلة الشيقة مع ابن مالك وكتابه،           
  : توصل إليها البحث وهىيسجل أهم النتائج التأ أن -بذلك سنة البحث 

أن كتـاب    ترجمت البن مالك على      ياتفاق الكثير من المصادر والمراجع الت      .١
 . المؤتلفة لهي المعانياأللفاظ المختلفة ف

 حققت، وذلك للنظر فيهـا، حيـث        يضرورة الرجوع والعودة إلى الكتب الت      .٢
توجد بعض االستدراكات واألخطاء بها نتيجة للتحقيق حتى تكون أقرب إلى           

 .الكمال وإلى ما أراده مؤلفوها منها

اء خمـس وسـبعين بابـا،        أسـم  ياتفقت النسختان المحققة وغير المحققة ف      .٣
واختلفت فى مائة وست وثالثين بابا ما بين اختالفـات يـسيرة واختالفـات              

 .كبيرة

 النسخة غير المحققة أدل وأنسب علـى المعنـى          يأرى أن أسماء األبواب ف     .٤
العام للباب، ألن النسخة المحققة اعتمدت على الكلمة األولى وجعلهـا اسـما      

 .للباب

 أسماء األبواب نتيجة لالعتماد علـى       ياء وقعت ف  أحصى البحث ثمانية أخط    .٥
 .الكلمة األولى وجعلها اسما للباب

 هذا البحث ليـست علـى   ي أحصيتها وذكرتها ف   ياالستدراكات واألخطاء الت   .٦
 الكتاب نتيجة للتحقيق، فمثلى ال يقدر وال يستطيع         يابن مالك، وإنما وقعت ف    

 .على أن يستدرك أو يخطئ ابن مالك

أربعين خطاء أو استدراكاً على بعض الكلمات داخل األبواب         أحصى البحث    .٧
ذكرت المحققة أن ذلك هو الصواب وبالرجوع إلى معاجم اللغة ظهر خالف            

 .ذلك



  ر ن ا  / در
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هذا الكتاب وغيره مما ُألف فى هذا الموضوع وهو الترادف يشير إلى غنـى         .٨
ـ        يالعربية بالمفردات والبدائل الت    ة  يستطيع المرء أن يستخدمها عنـد الحاج

 .إليها

نوجه الدعوة إلى العلماء والباحثين إلى ضرورة جمع وترتيب هـذه الكتـب              .٩
 .حتى يمكن االنتفاع بها فى يسر وسهولة

  
وبعد فقد انتهيت إلى حيث يكون السكوت، فإن كنت قد وفقت فالفضل هللا وحده،              

  . اجتهدت، وللمجتهد أجري أننيوإن كانت األخرى فحسب
  
  

 و  إ أم وإ    
  



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٩٧ - 

F  K و
 .، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان) هـ٥٣٨ت (أساس البالغة، للزمخشرى  .١

ـ ٢٥٥ت  (األضداد، ألبى حاتم السجستانى      .٢ ، نشر أوغست هفنر، بيروت     ) ه
 . هـ١٩١٣

 .١٩١٣، نشر أوغست هفنر، بيروت ) هـ٢١٣ت (األضداد، لألصمعى  .٣

ـ ٥٦٩ت  (األضداد، البن الدهان     .٤ يق محمد حسن آل ياسين، ضمن      ، تحق ) ه
 .١٩٥٢مجموعة نفائس المخطوطات بالنجف 

ـ  ٣٥١(األضداد فى كالم العرب، ألبى الطيب اللغـوى ت           .٥ ، تحقيـق   ) هـ
 .١٩٦٣عزه حسن، دمشق / الدكتور 

ـ ٣٢٨ت  (األضداد، البن األنبارى محمد القاسم       .٦ محمد / ، تحقيق األستاذ    ) ه
 . م١٩٨٧ - ـه١٤٠٧يدا، بيروت مكتبة العصرية، حأبو الفضل إبراهيم، ال

 .م١٩١٣أوغست هفنر، بيروت : ، نشر)هـ٢٤٦ت(األضداد، البن السكيت  .٧

ـ ٢٠٦ت  (األضداد، لقطرب    .٨ حنا حداد، دار العلوم بالرياض     / ، تحقيق د  ) ه
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

ـ  ٧٧٤ت  (البداية والنهاية، ألبى الفداء الحافظ ابن كثيـر الدمـشقى            .٩ ، ) هـ
 . م١٩٦٦مكتبة المعارف بيروت : شرالطبعة األولى، النا

بغية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن            .١٠
ـ ٩١١ت  (السيوطى   ، تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم، مطبعـة          ) ه

 . هـ١٣٨٤عيسى البابى الحلبى وشركاه، الطبعة األولى 

 ).٣٩٣ت (تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهرى  .١١



  ر ن ا  / در

 - ٧٩٨ - 

   نقله إلى العربيـة األسـاتذة   ) ١٩٥٦ت (دب العربى، بروكلمان  تاريخ األ  .١٢
رمضان عبـد التـواب،،    / السيد يعقوب بكر، د   / عبد الحليم النجار، د   / د

 .١٩٧٧ - ١٩٧٤مطبعة دار المعارف القاهرة 

جرجى زيدان، طبعة جديـدة راجعهـا   : تاريخ آداب اللغة العربية، تأليف    .١٣
 .الل بمصرشوقى ضيف، دار اله/ وعلق عليها د

على محمد فـاخر، الطبعـة     / تاريخ النحو العربى منذ نشأته حتى اآلن د        .١٤
 . م٢٠١٤الرابعة 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، محمد بدر الدين بن أبى بكر بن عمـر               .١٥
ـ ٨٢٧(الدمامينى   محمد بن عبـد الـرحمن بـن محمـد     / ، تحقيق د ) ه

 .وت هـ الجزء األول بير١٤٠٣المفدى، الطبعة األولى 

ـ ٣٧٠ت  (تهذيب اللغة، ألبى منصور األزهرى       .١٦ ، الـدار المـصرية     ) ه
 .للتأليف والنشر

محمد ثابت الفندى، أحمـد     : دائرة المعارف اإلسالمية، نقلها إلى العربية      .١٧
 . هـ١٣٥٢الشتتاوى، إبراهيم ذكى خورشيد، عبد الحميد يونس، طبع 

ـ ١٠٠١ت  (رسالة األضداد، محمد جمال المنشى       .١٨ محمـد  : تحقيـق )  ه
حسين آل ياسين، منشورات مكتبة الفكر العربى للنشر والتوزيع، طبعـة           

 .أولى

عبد المـنعم   : شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ البن مالك، تحقيق الدكتور         .١٩
 . م١٩٧٥أحمد هريدى، مطبعة األمانة، القاهرة 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، ألبى الفالح عبد الحى بـن العمـاد               .٢٠
 .، المكتب التجارى بيروت) هـ١٠٨٩ت (الحنبلى 



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٧٩٩ - 

غاية النهاية فى طبقات القراء، لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد الجزرى             
 . هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٠الطبعة الثانية )  هـ٨٣٢ت (

   القاموس المحيط، تصنيف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيـروز آبـادى             .٢١
ـ ٨١٧ت  (  هــ   ١٤٢٠عة والنشر والتوزيع    مطبعة دار الفكر للطبا   )  ه
 . م١٩٩٩ -

، )٣٨٤ت  (كتاب األلفاظ المترادفة، للرمانى، أبو الحسن على بن عيسى           .٢٢
محمد محمـود الرفعـى، طبـع بمطبعـة         : اعتنى بشرحه والتزم طبعه   

 .  هـ١٣٢١الموسوعات بمصر سنة 

دراسة ) ٦٧٢ت  (كتاب األلفاظ المختلفة فى المعانى المؤتلفة، البن مالك          .٢٣
نجاة حسن عبد اهللا نولى، معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء            / يق د وتحق

 .التراث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

نـسخة  ) ٦٧٢ت  (كتاب األلفاظ المختلفة فى المعانى المؤتلفة البن مالك          .٢٤
 .غير محققة ومنشورة عن مكتبة المصطفى

طبعـة دار  )  هـ٧١١ت (لسان العرب، البن منظور اإلفريقى المصرى   .٢٥
 .معارف بالقاهرةال

محمد حماد، الناشـر    / محاضرات فى المعجم العربى والمكتبة العربية د       .٢٦
 .دار الثقافة العربية

ـ ٤٥٨ت (المخصص، البن سيده    .٢٧  - ١٣٩٨دار الفكـر، بيـروت   )  هـ
 .م١٩٧٩

ـ  ٩١١ت  (المزهر فى علوم اللغة وأنواعها، للسيوطى        .٢٨ / ، تحقيـق    ) هـ
 .دون تاريخمحمد جاد المولى، وآخرون، دار الجيل، ب



  ر ن ا  / در

 - ٨٠٠ - 

أحمد بن محمد   : المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، تأليف        .٢٩
 .، طبع مصطفى الحلبى بمصر)٧٧٠(بن على المقرى الفيومى 

معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، الناشر مكتبة المثنـى، بيـروت ودار             .٣٠
 .إحياء التراث العربى، بيروت

     أحمـد  : ت العلـوم، تـأليف  مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعا  .٣١
كامل كامـل   : بطاش كبرى زاده، مراجعة وتحقيق    : بن مصطفى الشهير  

 .بكرى، عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة

عبـد الـسالم   / تحقيق األستاذ )  هـ٣٩٥ت (مقاييس اللغة، البن فارس    .٣٢
 .هارون، مطبعة دار الجيل، بيروت

            مـصر والقـاهرة، تـأليف جمـال الـدين           النجوم الزاهرة فى ملـوك     .٣٣
ـ ٨١٣ت  (أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى        طبعة دار الكتـب،    )  ه

وزارة الثقافة واإلرشاد القومى، المؤسسة المصرية للتـأليف والترجمـة          
 .والنشر، القاهرة

      نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكـر وزيرهـا لـسان الـدين           .٣٤
ـ ١٠٤١ت  (أحمد بن محمد المقرى     / يف  بن الخطيب، تأل   / تحقيـق   )  ه

 .محمد محى الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربى، بيروت

الوافى بالوفيات، تأليف صالح الدين خليل بن أيبك الـصفدى، الطبعـة             .٣٥
 . هـ١٣٩٤الثانية 

  
  



  تراا  ظ اب اما ا     ) ٦٧٢ت  (  

 - ٨٠١ - 

 فهرس املوضوعات
 

 ٧٥٥-٧٥٣ المقدمة

 ٧٥٩-٧٥٦ التمهيد

اسـتدراكات علـى    : ى التحقيـق  استدراكات عل : المبحث األول 
 أسماء األبواب

٧٧٢-٧٦٠ 

 ٧٧٢-٧٦٧ :أخطاء فى أسماء بعض األبواب

 ١٦ باب غيب عن األمـر      - ١٥ باب فرض    - ١٥باب انتكب   
 - ١٨ باب جاوبتـه     - ١٧ باب ترع    - ١٦ باب لين مديق     -

 ١٩ باب منه - ١٨باب السكون 

٧٧٢-٧٦٧ 

 ٧٩٤-٧٧٣ ات داخل األبواباستدراكات على بعض الكلم: المبحث الثانى

 ٧٩٤-٧٧٣ :أخطاء فى بعض الكلمات داخل األبواب

 - ٢٢ اشتهر بـه  - ٢١ جاوله - ٢١ زعب له    - ٢٠منحته  
 - ٢٣ هو فى حومتـه  - ٢٣ تعبى   - ٢٢ لصته   - ٢٢زبنته  

 - ٢٥ جـشاه    - ٢٥ الـشأفة    - ٢٤ متحـرج    - ٢٤ضالعه  
 - ٢٧ قـسط    - ٢٧ أحمس   - ٢٦ أجد السير    - ٢٦الدماثة  

 ٢٩ طبن   - ٢٩ أسحته   - ٢٨ األقب   - ٢٨ بسط   - ٢٨كش  
 ٣١ لين سجاج   - ٣١ لفظت له    - ٣٠ حلتهم   - ٣٠ الجنف   -
 - ٣٢ حـضر    - ٣٢ آبنـى خبـر      - ٣٢ سجح لى مودته     -

 أبيتـه  - ٣٥ سقفه - ٣٤ اعتدى - ٣٤ أرهف   - ٣٣أهمش  
 أفسح يديـه    - ٣٧ كيفت   - ٣٦ عطا   - ٣٦ األحوس   - ٣٥

٧٩٤-٧٧٣ 



  ر ن ا  / در

 - ٨٠٢ - 

 بـاب ظـاهر    - ٣٨الهفوات   تعهدت   - ٣٧ دلى ظهره    - ٣٧
 ٣٨ودحضت حجته وباب النصيحة والخذالن 

 ٧٩٦-٧٩٥ الخاتمة

 ٨٠٠-٧٩٧ فهرس المراجع

 ٨٠٢-٨٠١ فهرس الموضوعات
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