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 ششّط اليشش:

 لغ٘ اجملةل٘ ٍٕ الةلغ٘ العشبٔ٘، كنث تقبل اجملةل٘ احْثًث يف

 ختصص الةلغتني االجنةلٔزٓ٘ ّالفشىشٔ٘.       

 فع بُ ألٓ٘ مطبْع٘ ذجيب بال ٓلٌْ البحح قذ سبق ىششِ بّ ال

                                                                        بخشٚ بّ مؤمتش عةلنٕ.                                                                                                          

اليت ٓشغب البثحح  شلثلٔ٘بٌ تلٌْ لةلبحح مقذم٘ تجثس فَٔث اإل

بٍنٔ٘ حتتْٖ عةلٙ ، ّكزلم يف تيثّهلث بثلذساس٘ ّالتحةلٔل

 .                                       العةلنٕ البحح ّبٍذافُ ّفشّضُ ّامليثٍر املتبع٘ يف البحح

 ٕبٌ ٓلٌْ البحح مشاعًٔث لألصْل العةلنٔ٘ يف البحح العةلن

 ّالتْثٔق.                                      

( صفح٘.        33) ًٓيبغٕ بال تزٓذ عذد صفحثت البحح ع 

 تعطٙ االقتبثسثت ّالتعةلٔقثت ّاهلْامش بسقثمًث مشةلشةل٘ يف منت

اللتثب، داس اليشش،  البحح عةلٙ اليحْ اآلتٕ: اسه املؤلف، عيْاٌ

 الطبع٘، ملثٌ اليشش، سي٘ اليشش، الصفح٘.                            

( 12تةلحق اهلْامش بآخش البحح احذه) بمث منت البحح فٔطبع ،

 .   (TraditionalArabic)( ّخبط 14احذه )

  ٗختطع البحْخ اليت تشد إىل اجملةل٘ لةلتقٔٔه مً قبل بسثتز

متخصصني، ّرلم ّفقًث لألسص املتبع٘ . ّقذ ٓعثد البحح إىل 

 كثتبُ إلدشاٛ بعض التعذٓالت اليَثٜٔ٘ حشب سبٖ املقٔنني. 

  ٙةلنذةل٘الربٓذ اإلللرتّىٕ لٓشسل البحح عةل Abhat@su.edu.ly.  ّب 

 مقش اجملةل٘ بلةلٔ٘ اآلدابإىل ( CD) ٓقذو عةلٙ قشص مطغْط

 .ثمع٘ سشت جب

mailto:Abhat@su.edu.ly
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 َ٘ٓلتب البثحح امسُ، ّدَ٘ عنةلُ، ّعيْاٌ البحح عةلٙ ّاد

 البحح. 

   .ٓشفق مع البحح الشريٗ الزاتٔ٘ لةلبثحح لةلنشٗ األّىل 

  ٛبُىششت بو مل البحْخ املقذم٘ إىل اجملةل٘ ال تشد إىل بصحثبَث سْا

                                          تيشش.

  ٖتشسل إىل صثحب البحح امليشْس عذد مخص ىشخ مً العذد الز

 ىشش فُٔ البحح.

 .٘ٓشرتط يف قبْل البحْخ التزامَث بثلششّط الشثبق 

 








 دثمع٘ سشت –كةلٔ٘ اآلداب                        و1029 سبتنرب  - عشش شابعالالعذد   -ةل٘ باحثخ جم   

 

 ج 

 

 

 

 

 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

ري )ت  ىـ( على رَسالة 219تحريرات عبد الغفور الَّلا
 ىـ(972)َما أنَا قـُْلُت( للقْوَشجي )ت

 محمد عبدالسَّلم محمد سويسي.د.  :تحقيق
1 - 24 

 )ليس من أصحابي أحد  -  -فيما يتعلق بقولو رسالة 
 إال ولو شئت ألخذت عليو ليس أبا الدرداء(

 .عمر علي سليمان البارونيد.  :تحقيق
25 - 48 

 ىـ( 191في )َجْمَهرة اللغة( البن ُدرَْيد )ت  لُغة ُىَذيل
 80 - 49 .إبراىيم سعد مجيد صالحد. 

 التيسير النحوي بين التجديد والتجريد
.العبودييل ثد. علي ماضي 

81 - 122 

 (أسلوبي نقدي تحليل) بائية عنترة بن شداد
 148 - 123 .عبداهلل أحمد الوتواتد. 

 موازنةو دراسة    الشعري  عند )حسان بن ثابت( في الجاىلية واإلسَّلمبنية النص 
 174 - 149 .محمد عامرد امحما عبدالحميد د. 

 اللَغةِ  ذيبِ هْ تَـ  ُمْعَجِموِ ي فِ  ريفِ الشا  بويّ النا  يثِ دِ الحَ  نَ مِ  األزىريّ  اتُ ويّ رْ مَ 
 210 -175 .رانية محفوظ عثمان الورفليّ د. 

 الجغرافية في دراسة القضايا البيئية المعاصرةاالىتمامات والرؤى 
 236 - 211 عبداهلل المود د. محما أ.

 غرافية التعليمجدراسة في  ،واقع التعليم العالي ببلدية األبيار
 274 - 237 .أ. أمينة محمد المبروك بالقاسمالزليتني                        د محما سعد د. 

 في إقليم مدينة البيضاء وآثارىا البيئية لإلقامة بالمنزل الثانيالتفضيل المكاني محددات 
  300 - 275 عبدالنبي عبدالكريمَّلم عبد السا  أحمدد. 
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 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

 وتحليل خريطة المناسيب الكنتورية لحفرة بوعلي الفرجاني إنتاج
 GIS)) الجغرافية نظم المعلومات باستخدام وتطبيق 

 .أ. ابراىيم سالم عمر        محمد أ. سعد عبد الحميد        محمود الصديق التواتيد. 
301 - 320 

 م(1299 – 1219) المجاىد أحمد المريض ودوره في المصالحة الوطنية الليبية
 340 - 321 أ / عائشة الجروشي على.

  مداخل نظرية وأبعاد تطبيقية ،األكاديمي اإلشراف
 386 - 341 .صالح رحيل                    أ.بسمة صالح الشيخيفرج د د. محما 

 التدريب الميداني وعَّلقتو برفع كفاءة األداء المهني لألخصائي االجتماعي
 420 - 387 .الناكوعد محما  فاطمة جمعة د. 

 وعَّلقتها بالذكاء الوجداني لدى طَّلب  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
 العليا بكلية اآلداب جامعة عمر المختاردبلوم الدراسات 

 .د. ىنيو موسى المبروك طاىر
421 - 454 

 بين التكامل والتضاد واالنفصال االرتياب الفلسفي والتجريب العلمي
 484 - 455 د. عبداهلل علي عمران سعد

Students’ Difficulties in Changing Active 

  Voice into Passive Voice 
 

Othman A. O. AL-Darraji, PhD. 

 Abdalraheem F. Haroun, MA.       Fareha H. Mohammed 

485 - 500 

Impact of Thought as a Cognitive System in Brain on 

Shaping Language as a Symbolic System in Reality 
 

Dr. Youssif Zaghwani Omar 
501 - 522  
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 االفتتثحٔ٘

 

الشحٔهبشه اهلل الشمحً   

ٱقْـَرْأ َورَبَُّك  2  َخَلَق ٱإِلنَسـَٰن ِمْن َعَلق   2 َخَلقَ  يٱقْـَرْأ بِٱْسِم رَبَِّك ٱلاذِ 
 5 َعلاَم ٱإِلنَسـَٰن َما َلْم يـَْعَلم  4ٱلاِذي َعلاَم بِٱْلَقَلمِ  3 ٱألْكَرمُ 

ُُ الَعِظُٔه  َصَذَق الةلَّ

 

هبذذذذذيا   اذذذذذ م   ورة ذذذذذَ قذذذذذيت يذذذذذ في ا وخلالقذذذذذ     وذذذذذ  ا   ذذذذذ      ذذذذذ    ذذذذذ و   ذذذذذ        
وجذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذ و ق  و واقذذذذذذذذذ   وقذذذذذذذذذ     وذذذذذذذذذ  قذذذذذذذذذيت    م و  ذذذذذذذذذ َ   قذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذَ  

  قذذذذذذيت 21ا  وب ذذذذذذمل  ذذذذذذيت   اة ذذذذذذَ و واقذذذذذذ   و وذذذذذذ اق    ذل خل لذذذذذذ      واذذذذذذ    وة لذذذذذذ    ذذذذذذة
يذذذذذذةم.  وا ذذذذذذ    و وذذذذذذ   كذذذذذذ فب  اق ذذذذذذَ         قاذذذذذذَ  جمقذذذذذذَ  عذذذذذذ    واق  ذذذذذذَ 

 أل ذذذذذ     و ذذذذذ ل َ  كةنذذذذذ    ع ارذذذذذ ع ب ذذذذذ ص   ذذذذذ           ذذذذذ    و و  ككذذذذذذ م 
 وذذذذذذذ      واذذذذذذذ   ألوف يت  وب   ذذذذذذذَ  و وذذذذذذذ    قذذذذذذذ   ع    ذذذذذذذة    اة ذذذذذذذَ ك ذذذذذذذ    ذذذذذذذ   
ذذذذذذذذ  و ذذذذذذذذ   و   ذذذذذذذذَ و و   ذذذذذذذذ ي   ةجذذذذذذذذ ي قذذذذذذذذيت  وب ذذذذذذذذ    و و  كذذذذذذذذا  أ    ذذذذذذذذ  ل ا 

   و ذذذذذذذذذرة وق ذذذذذذذذذ  ي  وبذذذذذذذذذ ك   و  ا    ذذذذذذذذذ    ع    ذذذذذذذذذ     اذذذذذذذذذ  واق  ذذذذذذذذذَ  وةنذذذذذذذذذ  َ.
و حملر ذذذذذذذذ     ذذذذذذذذ فا    بذذذذذذذذي   واذذذذذذذذ    واذذذذذذذذيو     ذذذذذذذذ   ل و ذذذذذذذذرة ورذذذذذذذذ  قذذذذذذذذيت 

 ي ب  ل ر  قب شة  و غري قب شة   إخة ج بي   وا  .
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و  خذذذذذذذذري  ..  ةجذذذذذذذذ  قذذذذذذذذيت وة   ذذذذذذذذ   أل ذذذذذذذذ       ع اق   ذذذذذذذذ   و ذذذذذذذذ   واذذذذذذذذيف      
ف  رذذذذذذذ   ب ذذذذذذذ  مط  و  خمذذذذذذذ   غذذذذذذذري ق ا ذذذذذذذ ي  وا ذذذذذذذة    ع   ق  ذذذذذذذ  ق ذذذذذذذ فا  ر   و 

و ورت كذذذذذذذذذ  ر   ذذذذذذذذذا  وااذذذذذذذذذ   ألورذذذذذذذذذرتو    ذذذذذذذذذ   ل  قذذذذذذذذذَ  كذذذذذذذذذ   بذذذذذذذذذي   واذذذذذذذذذ   
 و أل      و  ل َ  مب  ا      و   و م اة   قَ شرال  وقض     .

 والساََّلُم َعَليُكم

 
 ٍٔٝ٘ التحشٓش                                                                                                               

 و2312سبتنرب  12                               
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 هـ( على رَسالة 912حتريرات عبد الغفور اللَّاري )ت

 هـ(879)َما أَنا ُقْلُت( للقِوَشجي )ت
 

 دراسة وربقيق:                                                                           
 د اسويسيالم محم  د عبد الس  د. محم                                                                

 جامعة ادلرقب/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية وآدأّا                                                         
 

 الـملخص: 
ريّْ )تيتضمَُّن َىذا الَبْحُث دراسًة وربقيًقا  ىـ( على 912لتحريراِت عبِد الغُفوِر الَّلَّ

اليت علَّق فيها  ،ىـ(879أليب الَعَّلء علي بن زلمَّد الَقْوشجيّْ )ت ،رَسالة )َما أنَا قـُْلُت(
ادلؤلُّْف على َما أوَرَدُه الَقْوَشِجيُّ يف رسالِتو عَلى )َما أنَا قـُْلُت(، وقْد رَأى الـُمحقُّْق نْشَر 

ا   لـْم تَر النُّوَر مْن قبل، ولـْم رْبَظ بالتَّحِقيِق والنَّْشِر.  –فيَما اطَّلع  –الرسالِة والعنايَة ّٔا؛ ألَّنَّ
راَسِة، واآلَخر للتَّْحِقيِق. أمَّا مبحُث َىذا، واْشَتَمَل البح ُث على َمْبحثـَْْيِ: األول للدّْ

راَسِة، ففيِو التَّعريف بادلؤلِّْف، والتَّعريف بالتَّْحريراِت، وأمَّا مبحُث التَّْحقيِق، فقِد اْشَتمَل  الدّْ
 على النَّصّْ الـُمحقَِّق.
 دمي ادلسند إليو؛ ما أنا قـُْلُت.: البَّلغة؛ عبد الغفور الَّلري؛ تقالكلمات المفتاحية

 ُمقّدَمة: 
ريّْ على الرسالِة الـُمتعلّْقة بقوذلم: )َما أنَا  مة عبِد الَغُفوِر الَّلَّ ىذه ربريراٌت قيمٌة للعَّلَّ

ه(، وقْد َدفَعين إىل ربقيِقها أين كنُت قد حقَّْقُت 879قـُْلُت( للعَّلمِة عليٍّ الَقْوَشِجيّْ )ت
مِة أيب ، وبالبْحِث عن سلطُوطاِِتَا وَجْدُت نفِسي أماَم ىِذه  رسالَة العَّلَّ الَعََّلِء الَقْوَشِجيّْ

َم الشيَخ  ، فأرْدُت أن أُقدّْ ري بعَض التَّعليقاِت عَلى رسالِة الَقْوَشِجيّْ الرسالِة اليت حرَّر فيها الَّلَّ
ريَّ ورسالَتو للُقراِء، وشلَّا دفعين أيًضا أمهيتُـَها، وعدُم تناوِل  اِث الَّلَّ الباحثَْي ذلا، وَغْْييت عَلى الُّتُّ

 اإلْسَّلميّْ ادلْخطُوِط، والرْغبة يف نشرِه وإشاَعِتو؛ لعلَّ ذلَك ُيْسهُم يف تعريِف ادلسلمَْي بُُّتاثِهم.
وقد عثـَْرُت على ُنْسختْْي ذلَا، فَشرعُت يف نْسِخها، وُمقابلة نُسختْيها، وقد وجدُت أنَّ 

ْخرى َعمٌل صعٌب، فُقْمُت باختياِر ما أراُه َصوابًا منُهما، وَما ترجََّح اختياَر إحدامُها أْصًَّل للُ 
 عنِدي مْن خَّلِل الـمصاِدر وقرائِن السَّياِق، وأثْبتُّ الصواَب يف الـمنِت، وما خيالفو يف احلاشيِة. 
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أِّا، وكان عملي يف التحقيِق أين تتبـَّْعُت األقواَل اليت أورَدىا الـُمؤلف، فعزوُِتا إىل أصح
ووثَـّْقُتها مْن ُمؤلفاِتم، وجعلُت قبَل الرّْسالة سبهيًدا، عرَّفُت فيو بادلؤلف، وربدْثُت عِن 
التحريرات؛ فبيّنُت ُعنواَّنا، ووثَـّْقُت ِنسبَتها إىل مؤلِفها، ُُثَّ قدَّْمُت وْصًفا للنُّْسختِْي 

 الـمْخطوطَتْْيِ اللتْي اعتمدُت عليهَما يف التَّحقيِق.
 األولالمبحث 

 المبحث الدراسي
 التعريف بالمؤلف: :أوالً 

ريُّ األْنَصارّي، النَّْحويُّ، احلََنِفيُّ  ، واشُتِهَر دبوالَنَا عبد الَغفور، (1)ُىَو عبُد الغفور الَّلَّ
 . (3) ، ولقََّبُو أستاُذُه عبد الرَّمَحن اجلَامي بـ)رضيّْ الدّْين((2)ويُقاُل: الـُمنَّل والـُمَّلَّ عبد الغُفور

ا اْكتَـَفْت  ْد لَنا الـمَصادُر اليت ترمَجْت لُو تاريَخ مولِده واَل مكانَُو، وإَّنَّ أمَّا والدتُو فلْم رُبدّْ
ر( وىَي شللكٌة بْي اذلنِد والشَّْْياز ، وىو مْن أعياَِّنَا، (4)بأنَّ أْصَلُو مْن بْلَدِة )اَلرو( وقيَل: )الَّلَّ

َسْعد بِن ُعَبادَة ويُقال: إنَُّو مْن نْسِل الصَّحايبّْ 
(5) . 

ري نشأًة ِعلميًة بَْي أْحضاِن أستاِذه عبد الرَّمحن اجلامّي، إْذ كاَن ِمْن أَجلّْ  َنَشأ الَّلَّ
تَّلمذتِو، وأْكمِل أْصَحابِو، وَحامِل ُعلوِمو، ومعارِف آدابِو، وَقرَأ عليو أكثَر ُمصنفاتِو، وأحيانًا 

وقْد زبرَّج على يدْيِو يف َسائِر العلوِم العقليَِّة والنـَّْقلية، حَّتَّ َّٔر ُيشارُكُو يف ادلقابلِة لبعِض ُكتِبو، 
. وتذُكُر بعُض ادلصادِر أنَُّو أَخَذ الطَّريقَة الصُّوفية الـُمسمَّاة بالنـَّْقَشبَـْنِديَِّة مْن أستاِذه (6)أْقرانَوُ 

ين بِن َعريب، ولُو رلمو  عٌة مَن ادلقااَلت يف الِفْكِر اجلامي، وكاَن ُمغرًما بكتاباِت زليي الدّْ
 .(7)الصُّويف

 على يدْيِو رلموعٌة مَن الُعلماِء، أذكُر منهم: تتلمذَ 
 .(8) ه(945زلمَّد بن أمْحَد السَّمرقندي )ت – 1
زلمد بن أمحد بِن أيب الَفتِح اخلَالِديّْ السََّمرقندي، الـمشهور دبنَّل زلمد شاه )ت  - 2

 .(9) ه(945
اجلاِميُّ بأنُو األُخ الفاضُل، وادلوىل الكاِمُل، ُذو الرَّْأِي الصَّاِئِب، والفكر وصفُو أستاُذُه 

ينِ   . (10)الثَّاقب، رضّي الـِملَِّة والدّْ
 فُيمكُن ذكر بعضها: ُمؤل فاتُوأمَّا 
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حاشية على )الفوائِد الضّْيائية( للَجامي على شرِح الكافَيِة يف النَّْحِو، وىَي مطبوعٌة  -
احَلواِشي، كَحاِشَيِة عبِد احلكيم الّسيالُكويت  ، وعليها بـَْعض(11)كثْيةطبعاٍت  

، وحاشية غَّلم زلمَّد، (14)، وحاشية ُمَّلَّ نُور(13)، وحاشيِة عبِد اهلِل اللِبيبِ (12)ىـ(1067)ت
 .(15)قَاِضي الُىور

االْختصار حاشية عَلى )نفَحاِت األُْنِس مْن حَضرات الُقدس( للجامي أيًضا، وُتسمَّى:  -
 .(16)والذَّْيل على نفَحات األُنس، قيَل: إنَّو كتَب فيها تاريَخ أْستاِذه اجلاميّْ 

 .(17)حاشية على )َما أنَا قـُْلُت( على رساَلِة )َما أنَا قـُْلُت( للَقْوشِجيّْ  –
 .(18)ِمْرقاة األْدواِر يف التَّاريخ، باللغة الفارسية -
 .(19)ةِ حاشية على الدُّرَِّة الَفاِخرَ  -
 .(20)حاشية على ِىَدايَِة احِلْكَمة -
 .(21)شرح األُصول العشَرِة النَّْجمية -
 .(22)حبث آُّْهول الـُمْطَلِق، وىو كتاٌب يف علِم ادلنطق -
 .(23)حاشية على حاِشَيِة السَّيِّْد الّشريفِ  -

رِي غَداَة يوِم األَحِد،  اخلَامس مْن شْعَبان، سنة ُتويَف العَّلمُة عبُد الَغُفوِر الَّلَّ
 :(25)، بعَد وفاِة عبِد الرَّمحِن اجلاميّْ بأربع عشرََة سنًة، وقْد رثَاُه بعُضهم فَقالَ (24)ىـ912

 َمَضى َعْبُد الَغُفوِر َحبـُْر َعْصرِه
 

 لَداِر اخلُْلِد َمْأَوى أْىِل إديَانِ  
 َفُمْذ وىلَّ توىلَّ بَْدُر َفْضلٍ  

 
 ِعْلٍم قل وِعْرفانِ وَغاَبْت ََشُْس  
 َفُخْذ تَاريَخ َشْهِر َعاِم َمْوتِوِ  

 
 (26))وخل يكشنبو بنجم از شعبان( 
 التعريف بالرِّسالة: -ثانًيا  

 :عنوانها -
ىناَك صعوبٌة يف ربديِد ُعنوان الرّْسالة؛ ألنَّ الـُمؤلَّْف لـْم ينّص عليِو يف مقدَمِتو، وألنَّ 

 اْعتمدُِتما اْختلفَتا يف ربديِد الُعنوان، وديكُن إيراُد االْختَّلِف يف اآليت:النُّسَختْي اللتْْيِ 
غَّلف نسَخِة َمكَتبِة َمكَّة ادلكرمة لـْم يُكَتب عليِو إالَّ كلمَة )عبد الغُفوِر( ولـْم يرْد يف  – 1

َمة الـُمحقِّْق الُة الشَّريَفُة الـَمْنُسوبة إىل العــــسبَِّت الرسَ »آِخرىا إالَّ ىذه العبارة:   الـُمدقِّْق حريِر نالَّلَّ
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 «. كَماِل الدّْين َموالَنَا عبد الغفور
رسالة يف ربريراِت موالَنَا عْبد الغُفوِر »نسَخة َمكتبة زلمَّد عاِصم جاَء العنواُن باسِم:  – 2

آّموَعِة، وجاَء يف ، والعنواُن نفُسو ُكِتَب على فهرِس «على رَسالِة موالَنا عليٍّ الَقْوشِجيّْ 
عَلى رسالِة  -رمِحَُو اهلُل تَعاىل-سبَِّت التَّْحريراُت، لـموالَنَا الَفاِضل النّْْحرير عْبِد الَغُفوِر »آخرِىا: 

 «.َموالَنَا َعِليٍّ القْوَشِجيّْ يف )َما أنَا قـُْلُت َىَذا(
 وجاَء العنواُن يف بعِض ادلصاِدر األْخرى َوْفَق اآليت:

حاِشَية عَلى رَسالِة الَقْوَشِجيّْ يف : »(27)عنواُن الرَّْسالِة يف األْعَّلِم للّزركليجاء  – 1
 «.الَبَّلغةِ 

حاشية »جاء يف فهرِس داِر الُكتِب الـمصرية أنُو يوَجُد نسخة من ادلخطوِط بعنواِن:  – 2
ري على الرَساَلة الـُمتعلَّْقِة بقوذلم: )َما أنَا قـُْلُت ىذا( من علم  ، وىي «ادلعاين للقوشجيالَّلَّ

 .(28)رلاميع م 150ربمل الرقم: 
جاء يف فهرِس داِر الُكتب الوطنية، تونس، أنَّ النُّسَخَة بعنواِن: ربريرات على تأليِف  - 3

ريّْ، والنسخُة ربمُل الرقَم:  الَقْوَشِجيّْ يف قوذلم: )ما أنَا قـُْلُت َىذا( لعبِد الَغُفوِر الَّلَّ
1147(29). 

َها عنواَن  العناوينوبالنَّظِر إىل ىذه  ري )ت »اْخُّتُت ِمنـْ  912ربريرات عبد الغُفور الَّلَّ
؛ ألنَُّو قْد وَرَد يف نسخِة َمكتَبِة زلمَّد «ه(879ه( على رَسالة َما أنَا قـُْلُت للقوشجيّْ )ت 

ف ربريراٌت كتَبها العَّلمُة عاصم، ويف داِر الُكتِب الوطنيَِّة التُّونسيَّة، كَما أنَّ موُضوَع الـُمَؤلَّ 
عبُد الغفوِر على رسالِة الَقْوَشِجيّْ عَلى )َما أنَا قُلُت(، ولذلَك فإنَّين آثْرُت اختياَر ىذا الُعنوان 

 على غْْيِه.
 توثيُق نسبِتها إلى المؤلف: -

ري على رَسالة )َما أنَا قـُْلُت( للقوشجيّْ ثابتُة النّْ   سَبِة للُمؤلِّْف؛ ربريراُت عبِد الغفوِر الَّلَّ
بدليِل أنَّ النَُّسَخ ادلخطوطَة اليت اعتمدُت عليها ذُِكر يف عنواَّنا أنَّ ىذه التَّحريرات للُمؤلِّْف، 

رسالة يف ربريراِت موالنَا عبد الغُفور عَلى رَساَلِة »إْذ ذُِكَر يف سلطوطِة مكتبِة زلمَّد َعاصم أَّنا 
يف ُعنواِن نسخِة مكتبة مكَّة أَّنا َلُو أيًضا، وىو ما جاَء يف  ، وذُِكرَ «َموالنا علّي الَقْوَشِجيّْ 

 فهرس دار الكتب ادلصرية، وفهرس دار الكتب بتونس.
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 وصف النسختين ونماذج منها: -
ري على رَسالة )َما أنَا قـُْلُت( »عثرُت على ُنسختِْي لـ ربريرات عبد الغُفور الَّلَّ

 ا:ومهَُ  -كما أشرُت مْن قَبلُ -« للقوشجيّْ 
: عدد أوراِقها سّت ورقاٍت، يف الورقِة صفحتان، ويف الصفحة الواحدة النُّسخة األولى

( سطرًا، وُكتبت خبطّْ التـَّْعليق، وال يُعرُف ناسُخها وال تاريخ نْسِخها؛ إالَّ أنو ُكِتَب يف 19)
عَلى رسالِة  -رمِحَُو اهلُل تَعاىل- سَبَِّت التَّْحريراُت، لـموالَنَا الَفاِضل النّْْحرير عْبِد الَغُفورِ »آخرِىا: 

 «.َموالَنَا َعِليٍّ القْوَشِجيّْ يف )َما أنَا قـُْلُت َىَذا( وَما يتعلَُّق َّٔما مَن احَلواِشي الشَّريَفةِ 
ا ُكتبْت يف القرِن احلَادي َعَشر ، وىَي زلفوظٌة دبكتبِة زلمَّد عاصم بُّتكيا، (30)ويُظنُّ أَّنَّ

 (. وقد رَمْزُت ذلذه النُّْسخِة باحلرِف )ع(.704الرَّقم )ضمْن رلموَعٍة ربمُل 
( أربع ورقات ونصف، يف كلّْ ورقٍة صْفَحتان، ويف 4.5: عدد أوراِقَها )النسخة الثانية
 ( سطرًا.21الصفَحِة الواحدة )

ا ُكتبْت خبطّْ التعليق، وال يُعَرُف ناِسُخَها، وال تاريُخ نْسِخها، ويَذُكُر الـُمفهرُِسوَن أ َّنَّ
، وىي زلفوَظٌة يف مكتبِة مكَّة ادلكرَمة ضمن رلموع، برَقِم (31)تعوُد إىل القرِن الثاين َعشر

 علوم عربية(. وَرَمْزُت ذلذِه النُّسخِة باحلرِف: )م(. 88)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الورقة األخْية من النسخة )ع(                          الورقة األوىل مَن النُّْسَخة )ع(      
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 الورقة األوىل من النسخة )م(

 

 
 الورقة األخْية من النسخة )م(



 هـ(879هـ( على رَسالة )َما أَنا ُقْلُت( للقِوَشجي )ت912حتريرات عبد الغفور اللَّاري )ت 
 

 7 

 

 

 

 المبحث الثاني
 ]النصُّ الـُمحقق[
 ِبْسِم اهلِل الر ْحَمِن الر ِحيمِ 

 إخل.« الـَمْنِفي  (33)وفيِو نََظٌر؛ ألن ُو أراَد بالَخَبِر الِفْعِليِّ َىاُىَنا الِفْعلَ : »(32)قولوُ 
ويلزُمو عدم الَفْرِق بَْي  -ُقدَّْس ِسرُّهُ  -فذِلَك تأويُلُو  ؛ُجْزءًا للُمسَندِ  إْن َجَعَل النـَّْفيَ 

 . (35)يف أنَّ النّْزاَع يف ثُبوِت الـنـَّْفيِ  (34)الـِمثالْْيِ 
؛ ألنَّ الـُمراَد ىاُىَنا يف (36)فََّل يُتصوَُّر زْبصيُص الـُمسنِد إليِو بِو ؛وإْن لَـْم جيعْلُو ُجزًءا لوُ 

الشيء، وثبوتو لُو،  (38)احُلْكُم باْختصاِص َىذا األْمر بذلكَ  (37)شيٍء بأْمٍر، ُىوَ  زبِصيصِ 
 وانتفائِو عْن غْيِه. 

بثبوِت النفِي لُو وانتفائِو عْن غْيِه، والَ  (39)فَمْعََن زبصيُص الـُمسنِد إليِو بالنَـّْفِي احُلكم
لـْم يكِن  (41)للُمسنِد، فإَذا لـْم يكْن ُجزًءا لوُ  (40)ايُتصوَُّر ثبوُت النَّفِي لشْيٍء إالَّ إذا ُجِعَل ُجزءً 

. إذا (44)؛ ألنَـُّهَما راِجَعاِن إىل التَّْخصيصِ (43)، وَكذا الَقْصُر واحَلْصرُ (42)الـُمسَنُد إليِو سُلْتصِّا بِو
 . (45)عرْفَت َىذا َظَهَر َلَك اْنِدفَاُع اْعُّتاِضو

بـُْعٌد؛ ألنَّ تقدميَ  -ُقدَّْس ِسرُّهُ - (46)نَعْم، يف تْأويِلوِ 
َحْرِف السَّْلِب عَلى الـُمسَنِد إليِو  (47)

، حيُث قاَل يف تْفسِْي "َما (48)يأىب عْن جعِلو ُجزءًا للُمسَنِد، وَكَذا تفسُْي الـِمثاِل يف اإليَضاحِ 
يُفيُد نفَي الَقْوِل عِن الـُمتكلِّْم  (50)تَّقدميُ ، َمَع أنَُّو َمقوٌل لَِغْْيِي، فال(49)أْي: لـْم أقـُْلوُ »أنَا قـُْلُتو": 
لـْم يُفرّْْق بَْي التَّْخصيِص  ، ولعلَّوُ «(53)وإثباَت القوِل لغْيِه (52)[(51)]الـَمْذُكورِ 

، كَما لـْم (56)لـْم دُييّـــــِْز بَْي ثُبـــــوِت الَعَدِم وعـــــَدِم الثُّبــــــــــــــوتِ  (55)/أ[؛ إذْ 11] (54)واالْختصـــاصِ 
، فتارًة اْعَتبَـَر (58)، إىل غِْي ذلَك ِمْن َنظائِرهِ (57)دُييـّْْز كثٌْي ِمنُهْم بَْي ُعموِم النـَّْفِي ونْفِي الُعمومِ 

 أْن تصرَف تأويَلو ُقدَّْس ِسرُُّه. ُحْكم األوَِّل وأْخَرى ُحْكم الثَّاين، ولكَ 
، إخل. فيِو نظٌر؛ ألنَّ النفَي إَذا «أم ا األوُل؛ فألن  ُعموَم نـَْفِي الرُّؤيَِة الزمٌ : »(59)قولو

الفاعليَِّة، الـَمْدلوِل عليَها بالفعِل الـُمتعدّْي، ولـْم يقِصْد توّجهو إىل  (60)توجَّو إىل الّنسبةِ 
الفعل بالـمْفُعوِل بناًء على أنَّ الـُمَخاطبَـْْيِ اتَّفَقا يف ثبوِت الفعِل وتعلِقو ذلك (61)]تعّلِق[

، والّسكوت عمَّا (62)بالـمفعوِل، واْختلَفا يف تعيِْي الفاعِل، فالـمناسُب الّتعرُض لـَما بِو النّْزاع
النَّفِي، أو (63)على اعتباِر[ عداُه، وحينئٍذ اَل زَلالة مْن أنَّ اعتباَر ]التعلُِّق بالـمفعوِل ُمتقّدمٌ 
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للُعمــــوِم، وذلَك  (64)متأخّْر عنُو، فإْن كان ُمتأخّْرًا عنُو فالنفــــــُي ليَس عامِّــــــا، واَل ُمْستلـــــزًما
ًما بـَْيٌّْ، وإْن كــــــاَن ُمتقـــــدّْ
جياَب ، فالنفُي رفَع اإل(66)عليِو، كَما يُنبُئ عليِو كَّلُم الـُمعَُّتضِ  (65)

، وىَو ليَس عامِّا، بْل يْستلزُم العُموَم، والعموُم الذي يْستدِعي عموَم اإلثْباِت ُىَو (67)اجلزئيَّ 
 صريُح العموِم، كَما يظَهُر وْجُهو. 

نعم لِقائٍل أْن يقوَل: إنَّ جواَز َصْرِف النفِي إىل اإلجياِب والقضيَّة على تـَْقديِر رُجوِع 
اَل َيْستلزم جواَز  (70)، وذلكَ (69)كَما يْقتضيو توجيو كَّلِم الشَّيخْْيِ   (68)االستثناِء إىل اإلثباتِ 

 َصْرِف النَّفِي إليِو يف ضلِو: "َما أنَا رأيُت أحًدا"؛ ألنو صريٌح يف العموِم. 
َنُو وبَْي: "َما أنَا رأيُت إالَّ زيًدا" 11:]إْن قـُْلتَ  /ب[ اَل فـَْرَق يف إفادِة َصريِح العموِم بيـْ

كاَن التَّوجيُو   (72): لْو ُسلّْمَ قُلنايف أنَّ "أَحًدا" مذكوٌر يف أحِدمها، ُمقدٌَّر يف اآلخِر. (71)[]إالَّ 
النـَّْفَي جِيُب  (76)ألنَّ[: »](75)قوَلو(74)]عليِو؛ ألنَّ[ (73)الـُمستلزُِم للَفْرِق بَاطًَّل؛ الْعُّتاِضو
، كَما يْقتضيِو (78)َحْصَر الرَّدّْ يف إيراِد النَِّقيضِ  (77)يُوِىمُ « اعتبارُه ُمؤخَّرًا عْن مجيِع قُيوِد الَكَّلمِ 

، (81)ِمْن ظاِىر عبارَِة اإليَضاحِ  (80)بأَقلَّ َما جيُب يف الرَّدّْ، وىَذا يُّتاَءى (79)أسلوُب االْكِتَفاءِ 
عَلى الوْجِو الِذي  (84)َغْْيِهوثُبوتَُو ل (83)نـَْفَي الِفْعِل عِن الـَمْذُكورِ  (82)حيُث قاَل: التَّقدمُي يُِفيدُ 

أنَّ العموَم واخُلصوَص ِصفتاِن  (87)، فإنَّ الـُمتبادَر منوُ (86)مَن الُعُموِم واخلُصوصِ  (85)نفي
عنَدُىْم عَلى القاِعَدِة،  (88)للـَمْنفيّْ يف نفِسو، وِمْن ُىنا لزَِم َعدم اْنطباق األمثلِة الـمقررةِ 

الردَّ كَما يكوُن بإيراِد النَّقيِض يكوُن بأخصَّ منُو يف  (89)واْعُّتض دبَا اْعُّتَض، واحلقُّ ]أنَّ[
أساليِب الُبلغاِء بُلطِف ُمَّلحظٍة كَما جييُء، وإنَّ العموَم يف ىذا الـمقاِم كَما يشمُل عموَم 

، (90)اِر النَّفِي، كَما ُىَو الـمفهوُم يف تفِصيِلو ُقدَّْس ِسرُّهُ النـَّْفِي يف نفِسو يشمُل عموَمُو باعتب
عْن مجيِع قيوِد الكَّلِم غُْي  (91)وحينئٍذ تنطبُق األمثلُة على القاعدِة، ويظَهُر أنَّ تأخَُّر الـنَّفيِ 

اد أخص مَن الزٍم، وأنَّ ُعموَم اإلثباِت اَل يُنايف عموَم النَـّْفِي؛ جلواِز أن يكوَن الـُمراُد بإير 
النقيِض، ويظهُر أنَّ "َما أنَا رأيُت أَحًدا" لـمَّا كاَن عامِّا، أي باعتباِر النفِي وَجَب أْن يكوَن 

 /أ[12اإلثباُت أيًضا َعامِّا.]
عَلى أْن قاَل: إنِّي لسُت فاِعَل رؤيٍة (95)في َردِّ الَخطأ(94)لـَْم يَزِدْ (93)[قـُْلَنا: »](92)قولو

فيو نظٌر؛ ألنَّ ُوقوَع النَّكرِة يف سياِق النَـّْفِي يُفيُد العموَم َصرحًيا، «. اَل بَعْيِنوواقعٍة على أَحٍد 
 ةٌ ـــــــــــُكليَّ  على أنَّ ِمْثَل "لـْم يـَُقْم إْنساٌن" (97)يف الشَّرْحِ  -ُقدَّْس ِسرُُّه  - (96)َّلمةُ ـــــــولَذا َحَكَم الع
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 .(99)ُمهَملةٌ  (98)]اَل[ 
ولزَم في ذلَك ُعموم نـَْفِي الرُّؤيِة َكَما بي نا آنًفا، لكْن عَلى َسِبيِل : »(100)قولو
إخل. يـَْعيِن ]أنَُّو[« اإلْجَمالِ 

ليَس يف ُعموِم نفِي الرؤيِة على سبيِل اإلمجاِل ارِتَكاب  (101)
ا ارتكاُب الزيادِة يف التَّفصيِل. و]فيِو[ ُقدّْس  - (103)حبٌث؛ ألنَّ حاِصَل كَّلِمو (102)زيادٍة، وإَّنَّ

 أنَّ النزاَع يـَُتصوَّر على ثَّلثِة أوُجٍو: -سرهُ 
 .(105)، وحينئٍذ يُردُّ بإيراِد نقيِضو(104): أْن يكوَن النّْزاُع يف رؤيٍَة واقعٍة على شخصٍ أحدىا
: أْن يكوَن النزاُع يف رؤيٍة واقَعٍة على أَحٍد اَل بعْيِنو، وحينئٍذ يُردُّ أيًضا بإيراِد وثانيها

؛ ألنَُّو يف قوِة تَعدُِّد (106)يِضونق ، وىَو رفُع اإلجياِب اجلزئيّْ، اَل بإيراِد السَّْلِب الُكلّْيّْ
كذلك تعدد النفِي  ، وكَما أنَّ تعّدَد النفِي بالفعِل يستْدِعي تعّدَد اإلثباِت بالفعِل،(107)النَّفيِ 

لـْم يكْن يف اإلجياِب اجلُزئيّْ عموٌم وتعدٌد اإلثباِت بالقوة، ولـمَّا  (108)بالُقوَِّة يْستدعي ]تعدُّد[
بالسَّْلِب الُكليّْ الذي ُلوِحَظ فيو التَّعدد إمجَاالً، كَما الَ  (109)أْصًَّل لـْم يصحَّ عندُىم أْن يرد

/ب[ فظهَر أنَّ كَّلَمُو ليَس 12يصحُّ أْن يُردَّ بتفصيِل النَّفِي الذي ُلوِحَظ فيِو التَّعدد تـَْفصيًَّل،]
 َمْبنيِّا على عدِم الَفْرِق بَْي اإلمْجاِل والتَّفصيِل. 

ُمستلزٌم للسَّْلِب الُكلّي، فينبِغي أْن اَل يقَع ردُّ اإلجياِب  (110)يّ : رْفع اإلجياِب اجلزئاَل يُقالُ 
ليَس عامِّا َصرحًيا، بْل ُىو ُمستلزٌم للعُموم،  (111): رْفع اإلجياِب اجلزئي[ألنّا نقولُ اجلزئّي ]

زِم، فإنَّ اعتباَر صريِح العموِم مْن قبيل اعتباِر  ُشبهِة وفرٌق بْي صريِح العموِم والعموِم الَّلَّ
 التَّعدِد، واعتبار العموِم الَّلزِم مْن قبيِل اْعتبار ُشبهِة الشُّبهِة، واَل اعتباَر لُشْبهة الشُّبهة.

 (112): أْن يكــوَن الّنزاُع يف رؤيـــــــٍة واقعـــٍة علـــى ُكـــلّْ أَحٍد، وحينئــــــٍذ جيـــــــوُز أْن يُــــردَّ وثالثها
الرَّدَّْيِن  (114)، كَما ُىو األصـــــــــــــُل، والفطــرُة قَاِضَيٌة حبسنِــو، وُتوافِـــــــقُ (113)وبإيـــراِد نقيِضـــــ

السَّاِبقْْيِ، وىو رفُع اإلجياِب الكليّْ، وجيوُز أن ُيَّلَحظ أنَّو يف قوِة التَّعدِد، ويُردُّ حينئٍذ بالسَّْلِب 
. ودبا ذكرناُه ظهَر لَك أنَّ التَّعرَُّض للتَّعدِد اإلمجا  الكليّْ الذي ُلوِحَظ فيِو التَّعدد إمْجاالً 

، ليَس َضائًعا (115)ضائعٌ  ، وأنَّ العموَم الذي  (116)يف ردّْ اإلجياِب اجلزئيّْ يف ردّْ اإلجياِب الُكليّْ
يستْدعي عموَم اإلثباِت يعمُّ عموَم الـمنفيّْ يف نفِسو، وعمومو باعتباِر النَـّْفِي، فاخلصوُص 

زِم.ع  بارٌة عْن عَدِم الُعموِم رَْأًسا، وظهَر أيًضا وْجُو الفرِق بَْي صريِح العموِم والعموِم الَّلَّ
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للزِيادِة /أ[ 13]: "َما أنَا رأيُت ذلك األَحَد" فيِو اْرِتكابٌ (118)بْل قولُو: »(117)قولو
ا َيِصحُّ إَذا لـْم تُكِن « على قدر الحاَجةِ  النكرُة الواقعُة يف حيِّْز النَّفِي عامًَّة إخل. فيِو أنَّ ىَذا إَّنَّ

لـَِما َعرْفَت، فيتعُْي التَّعيُْي؛ لئَّلَّ يصَْي َعامِّا، وذلَك التـَّْعيُْي غُْي قاِدٍح يف كونِو نـَْقًضا؛ ألنَُّو 
 لتعيِْي مورِِد النَـّْفِي.

إن ما َلزَِم وأم ا الث اني؛ ِفأَلن  َكْوَن االْستثناِء ِمَن اإلثْباِت : »(119)قولو
كأنَُّو أراَد كَّلَم بْعِضهم، وذلَك الْختَّلِفهْم يف تْوجيِو أنَّ تقدمِي «. (121)كالِمهم(120)منْ 

الضَّمِْي وإيَّلَءُه حرَف النـَّْفِي يف مثِل: "َما أنَا َضرْبُت إالَّ زيًدا" يقتِضي أْن اَل يكوَن زيٌد 
 (122)ُمتوجٌّْو إىل ُمطَلِق الضَّْرِب، ونْفَي العام يستلزمُ مْضروبًا، فِمنُهْم َمْن قاَل فيِو: إنَّ النفَي 

ا يستلزُم نفَي اخلاصّْ إَذا لـْم ُيْستثن اخلَاص، وقاَل السَّيُّْد   -نفَي اخلَاص، وفيِو أنَّ نفَي العامّْ إَّنَّ
ٌو إىل مَ : »(123)يف َشرِح الـِمفتاحِ  -ُقدَّْس سرهُ  ا توجََّو إليِو حاصُلُو يرِجُع إىل أنَّ النفَي ُمتوجّْ

اإلثْباُت، واإلثباُت ُمتوجٌّْو إىل َضْرِب زْيٍد، فيكوُن النَـّْفُي ُمتوّجًها إليِو، فيلزم أْن اَل يكوَن زْيٌد 
وفيِو نَظٌر؛ ألنُو إْن أراَد أنَّ التقدمَي مع اإليََّلِء يف الـمثاِل «. َمْضُروبًا، فثََبَت التَّناُقضُ 

شلنوٌع، بِل  (126)النـَّْفِي إىل كوِن زْيد َمْضروبًا، فذلكَ  (125)ِجيويْستدِعي توْ  (124)الـمْذُكورِ 
ا يْستدِعي توجيَهُو إىل َما أُثْبَت لغِْي الـُمسَنِد إليِو، وإْن أراَد أنَّ الثَّاين تعرََّض  الظَّاىُر أنَُّو إَّنَّ

 (128)ناِع الـِمثاِل الـمعروضبعيٌد يف غايِة البُـْعِد، فاحُلْكُم باْمت(127)توجهُو إليِو، فذلَك ]تعرٌض[
/ب[ بعيٌد ِجدِّا، وأْيًضا اَل اْختَصاَص ذلَذا 13] (130)ذلَك العرض (129)بناًء عَلى
بصورِة تقدمِي الـُمسنِد إليِو؛ جلريانِو يف مثِل: "َما َضرَْبُت إالَّ زْيًدا" مَع أنَّ أحًدا لـْم  (131)العرض

بأنَّ التقدمَي مَع اإليَّلِء َيْستدعي إثْباتًا خبَّلِف َما إَذا لَـْم يكْن (132)يَدَِّع اْمتناَعُو، وقْد يُفرَّقُ 
ذلَك التَّقدمي، واَل يـَْبعُد أْن يُقاَل يف توجيِو التَّناقِض: إنَّ ذلَك "َما أنَا َضربُت إالَّ زيًدا"، أي: 

رجوع االْستثناِء إىل النفِي،  أنَا ضربُت أَحًدا إالَّ زْيًدا يُفيُد إفادًة ظنـّْيًَّة أو َقْطعيةً (133)]وَما[
فيلزُم أْن يكوَن زيٌد مْضروبًا لَك، والتقدمُي مع اإليَّلِء يْستدعي لزوَم ُموافـََقِة اإلثباِت الـُمتنازِع 
فيِو للنـَّْفِي يف درجِة الُعموِم، أْو يفرُض مَعُو موافقَة اإلثباِت الـُمتنازِع فيِو للنَّفِي يف درجِة 

البعض، وجب أْن يكوَن (134)اَن النفُي يف الـِمثالْْيِ َعامِّا، َخصَّ منُو ]ذلَك[الُعموِم، ولـمَّا ك
 (135)َعامِّا، خصَّ منو ذلَك البعض، فيلزم -أْيًضا  -تنازع فيِو على أحِد الوجهْْيِ اإلثباُت الـمُ 

 زيٌد َمْضروبًا لَك، وىلْ  (136)ونَ ـــــــــوَن النزاُع يف َضْرِب َمْن َعدا زيًدا، ويلزم منُو أْن ال يكـــــأْن يك
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 َىذا إالَّ تناُقض؟
في (139)[الخطأ] قالوا: إن  مثَل ىذا الت قديم إنما يكوُن لردِّ (138)[حيثُ : »](137)قوُلو
ا يْثُبُت إَذا ثَبَت ]لزوُم[«. ُمقر ٍر، ُىو الض رُب لغيِر زَْيدٍ  ُمعينٍ  ِفْعلٍ  فاِعلِ  ُموافقِة (140)َىَذا إَّنَّ

ُموافقة اإلثباِت  (141)/أ[ ولْو لـْم يلزْم ]إالَّ[14اإلثْباِت الـُمتنازِع فيِو للنـَّْفِي يف درجِة الُعموِم،]
الِذي ىو القياُس إىل غِْي الـُمسَنِد إليِو الـمنفي يف درَجِة العُموِم لـْم يلزْم ذلَك؛ جلواِز أْن يْعتقَد 

: "َما أنَا َضرْبُت إالَّ زيًدا" (143)، َفردَّ اعتقاَدُه بقولِواجلميعِ  (142)الـُمخاَطُب أنَك فاعُل ]فعِل[
 إىل غْْيِي، الَ إ َّ. (145)إ َّ، وَضْرَب َمْن عداُه ُمسندٌ  (144)عَلى مْعََن أنَّ َضْرَب زيٍد ُمسندٌ 

ًء على وظاِىٌر أن  كوَن الض رِب الواقِع عَلى َمْن َعدا زيًدا ُمسل ًما ُمقر رًا بنا: »(146)قولو
اْقِتَضاِء التَّقدمِي، كَما أشْرنَا  (147)شلنوٌع؛ جلواِز أْن يكوَن ذلَك ِمن« أن االستثناَء مَن اإلثباتِ 

َمةُ (148)إليِو يف توجيِو التَّناُقِض. نعم ، فَلْو (150)شلَّا سلَمُو السَّيُد ُقدّْس سرُّهُ  (149)، ىِذه الـُمقدّْ
 َبَن عَلى تْسليِمو لكاَن أْوىل.

كونُُو إشارة  «.إشارةٌ : »(153)، ]إىل قـَْولِو[رِحَمُو اهللُ (152)وفي قوِل َموالنا: »(151)قولو
 إىل ُخصوِص اْمتناِع االْستثناِء مَن اإلثباِت ليَس ظَاىرًا؛ جلواِز التََّشبُِّث بأمٍر آَخر.

فيِو أنَّ «. َورِ بِخالِف االْستثناِء ِمَن اإلثباِت، حيُث جو ُزوُه في بعِض الصُّ : »(154)قولو
، ومَع العموِم َجائٌز، لكْن اَل قرينَة عليِو، ففيِو (155)االستثناَء مَع عَدِم الُعموِم غُْي َجائزٍ 

 تـَْلبيٌس، ولَِقائٍل أْن يدَّعي العموَم باقتضاِء االْستثناِء.
، خِبَّلِف مْنِع . وُىَو بعُض اجلوابِ (159)«الـَمساَفةِ (158)لَتْطويلِ (157)اَل َمْعَنى: »(156)قوُلو

َمِة الثَّانَِيةِ  /ب[ االستثناِء مَن اإلثباِت، وليَس لُو 14، فإنَُّو مبينّّ عَلى تسِليِم ِصحَِّة](160)الـُمقدّْ
 .(161)جواٌب حَّتَّ حيتاَج إىل َدْفِعو

تقريرَِىا األْحَسُن يف «. لوْجَو الوِجيو غيُر ُموج ٍو، فذلَك لُوجوهٍ  وأم ا أن ا: »(162)قولو
أْن يُقاَل: االستثناُء قيٌد يف الكَّلِم، فإَذا كاَن االْستثناُء مَن النـَّْفِي كاَن قـَْيًدا  (163)وترتيِبَها

، وِحَينئٍذ وَجَب أْن يكوَن النّْزاُع يف فاعِل النَّفِي حَّتَّ يـَتَِّفقَ  للـمْنِفيّْ
النفُي واإلثباُت يف  (164)

في ذلَك اإلثباِت، اَل يف فاعِل األْمِر الثُّبويتّْ؛ ألنَُّو غُْي ُمقيٍَّد القُيوِد، أي: إثبات النَّفِي، ون
ونفُيو ُمقيٌد، وإَذا تقرََّر أنَّ النّْزاَع يف فاِعل النَـّْفِي لزَِم أْن اَل يكوَن فرٌق بَْي: "َما أنَا َضرْبُت إالَّ 

األخُْي، وذلَك باِطٌل، ويلزُم أْيًضا أنَّ  وذلَك اْعُّتاُضو (165)َزْيًدا"، ]وأنَا َما َضَرْبُت إالَّ زْيًدا[
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، أعين: نَفى َعَدَم (168)التَّخصيِص نفى ىَذا اجلميع (167)اآلَخُر َّٔذا (166)يكوَن الطَّرفُ 
 الضَّْرِب، الـُمسَتثََن منُو زيٌد، ألنَّ نقيَض ثُبوِت عدِم الضَّْرِب نـََفى ذلَك الثّبوت، ال الضَّرب. 

ظاىُر عبارِة الـُمْعُّتِض؛  (171)، كَما ]ُىَو[(170)صوٌر مخٌس اَل ِستّّ (169)وِلَذلَك ]النَّفِي[
وذلَك ألنَّ نفَي ذلَك الـُمركَِّب إمَّا على تقديِر َضْرِب زْيٍد، أو َعَلى تقديِر عَدِمو، ويُتصوَُّر مَع 

ضرِب اجلميِع، وَضْرُب بعِضو فقْط،  (173)َضْرُب مجيِع َمْن َعداه، وعدمُ  (172)الثَّاين
ضرُب مجيِع َمْن َعداُه، وضرُب بعِضو فَقْط، واَل يُتصوَُّر  (175)يُتصوَُّر مَع األوَّلِ  (174)و]اَل[

، فََّل يكوُن نـَْفًيا لُو، واَل خْيَفى أنَّ  معُو عَدُم ضرِب َمْن عَداُه؛ ألنَُّو عُْي الـُمركَِّب الـَمْنفيّْ
/أ[ لْيَس إالَّ الصَُّورة األوىَل والرَّابعة، فََّل يكوُن ُمقاِبُل ذلَك 15لَك الصُّوِر]الباِطَل ِمْن ت

 بَاطًَّل عَلى إْطَّلِقو، وُىَو االْعُّتاُض األوَُّل.  (176)الطَّرف
ُىَو  (178)اآلَخِر للتَّْخصيِص الـُمستفاِد مَن التَّقدمِي ]الذي[ (177)ولْو تعرََّض كوُن الطَّرفِ 

اَل يلزُم أْن يكوَن الـُمثبُت ضرَب مجيِع َمْن َعدا زَْيًدا؛ جلواِز أْن يكوَن الـمنفيُّ َضْرَب  الضَّْرُب،
 ، ]وىَو االْعُّتاُض الثَّاين. (179)أَحٍد، الَ ضْرَب مجيِع َمْن َعداهُ 
مْن َكَّلِمهْم، وىَو أنَّ تقدمَي الـُمسَنِد  (181)ُمْندِفَعٌة، أْخًذا (180)وِفيِو أنَّ ىِذه االْعُّتاَضات[

إليِو مَع إيَّلِء حرِف النـَّْفِي َيْستدِعي يف أَساليِب البُلغاِء أْن يكوَن النّْزاُع يف اإلثباِت، وأْن 
إىل بَْي النفِي واإلثباِت اتّْفاٌق يف القُيوِد، اَل دبعََن أْن اَل قيَد للنـَّْفي، والنـَّْفُي ُمتوجٌّْو  (182)يكونَ 

حقيقِة التَّناُقِض، بْل دبعََن أنَّ الـُمْثَبَت  (183)رْلُموِع َما يتوجَُّو إليِو اإلثْباُت، كَما ُىو ُمْقَتَضى
يكوُن ُموافًقا للـمْنفيّْ باعتباِر نفِسو، أْو باعتباِر نفيِو يف درجِة العموِم، وإْن لـْم يُكْن للـمنفيّْ 

 اإلثباِت أيًضا عموٌم، فإَذا كاَن النفُي أو الـمنفيُّ عامِّا غَْي عموٌم أْصًَّل َوَجَب ]أْن الَ يكوَن يف
أْن يكوَن اإلثباُت أْيًضا كذلَك، كقوِلَك: "َما أنَا ضرَْبُت أَحًدا" فإنَُّو  (184)سلُصوٍص َوَجَب[

ا  وَجَب أْن يكوَن إثباُت الضَّْرِب أْيضً  (185)لـمَّا كاَن نْفًيا عامِّا بالقياِس إىل ُكلّْ أحدٍ 
/ب[ وذلَذا َحَكُموا باْمتناِعو، وإَذا كاَن الـمنفيُّ باعتباِر نفِسو أْو باعتباِر نفِيو 15كذلَك،]
منُو البعَض، وَجب أْن يكوَن اإلثباُت أْيًضا كذلَك، كقوِلَك: "َما أنَا َضرْبُت  (186)َعامِّا خصَّ 

َمْن َعدا زْيًدا وَجَب أْن يكوَن إثباُت الضرِب  إالَّ زْيًدا" فإنَُّو لـمَّا كاَن نـَْفًيا عامِّا بالقياِس إىل
، ولذلَك حكُموا باْمتناِعو، وإَذا ربقَّْقَت َما تـََلْونَا ظَهَر لَك أنَّ (187)بالقياِس إىل َمْن َعدا زيًدا

فَع باعتباِر النفِي، وإْن لـْم يُكْن عامِّا يف نفِسو، فاْندَ  (188)الـمنفيَّ يف الـمثاِل الـمفُروِض ]عامّّ[
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الَ  (190)، وظَهَر أْيًضا أنَّ االتّْفاَق يف القيوِد بالـمعََن الذي ذكرناهُ (189)االعُّتاُض األِخْيُ 
يْقَتِضي أْن يكوَن النزاُع يف فاعِل النَّفِي، فاْنَدفَع اآلَخراِن، وظَهَر أْيًضا أنَّ يف الكَّلِم 

، ونفيو عْن نفِسو، وإثباُت ضرِب زيٍد زبِصيَصْْيِ: إثباُت ضرِب َمْن َعدا زيًدا لغِْي الـُمتكلمِ 
: "َما أنَا قـََرْأُت إالَّ سورَة َكذا" فإنَّ فيِو (191)لنفِسِو، ونفيو عْن غْيِه، وِقْس عَلى َىذا
الـُمخاَطِب شركَة الَغْْيِ معَك  (193)باعتقادِ (192)زْبصيصْْيِ، ُثَّ إْن كاَن ىَذا الكَّلُم ]َمْسُبوقًا[

بتلَك  (195)الَغْْيِ َمعَك يف قراءِة َما َعدا ُسورِة َكذا، وتَفّرِده (194)، أْو شركةَ يف قراءِة ُكلّْ سورةٍ 
 (196)/أ[ نزاَعاِن، والتَّْخصيصان للردّْ، وإْن كاَن َمسُبوقًا باعتقاِد تـََفرُِّدكَ 16السُّوَرِة كاَن ُىناَك]

 (198)بقراءِة ُكلّْ سورٍة، وتفرُِّد الغِْي بِو، كاَن ىناَك نزاٌع واِحٌد، ]َوَأَحُد[ (197)]يف القراءِة[
 .(199)التخصيَصْْيِ للرَّدّْ، واآلخُر للتَّسليمِ 

عَلى رسالِة  -رمِحَُو اهلُل تَعاىل -سَبَِّت التَّْحريراُت، لـموالَنَا الَفاِضل النّْْحرير عْبِد الَغُفوِر 
 القْوَشِجيّْ يف )َما أنَا قـُْلُت َىَذا( وَما يتعلَُّق َّٔما مَن احَلواِشي الشَّريَفِة.َموالَنَا َعِليٍّ 
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 .230األبيات من اذلزج، ُنسبت لبعض أكابر الزمان يف: رشحات عْي احلياة:  -25
، وحاولت ترمجتو من الفارسية، فظهر   أن 230كذا عجز البيت ُكتب يف: رشحات عْي احلياة:   -26

 «.يف يوم األحد، اخلامس من شعبان»ادلعَن: 
27- 4/32. 
 .2/192ينظر: فهرس دار الكتب ادلصرية  -28
 .2/30ينظر: فهرس دار الكتب، تونس -29
 .319-318/ 3ينظر: فهرس سلطوطات مكتبة كوبريلي -30
 .371ينظر: فهرس سلطوطات مكتبة مكة ادلكرمة:  -31
 .9أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -32
 م: الفعلي. -33
 ا قـُْلُت َىذا" و"أنَا َما قـُْلُت َىَذا".ومها: "َما أنَ  -34
 ع: ادلنفي. -35
 أي: بالنفي. -36
 م: شيء ما يف ىذا احلكم. -37
 ع: لذلك. -38
 ع: حبكم ثبوت. -39
 ع: جزؤه. . -40
 أي: للمسند. -41
 أي: بادلسند إليو. -42
 القصر معناه احلصر، فهو يسمى حصرًا وُيسمى قصرًا.  -43
 لقصر: ىو زبصيص شيء بشيء بطريق سلصوص. يقال يف تعريف ا -44
ا أفَــــــيد الشريف بأن التقــــأي: اعُّتاض الس -45  يعين -وِر ـــــــاَد يف ىذا الـِمثاِل نفَي الِفْعِل عن الـَمذكــدمي لـمَّ
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، بل  -الـُمسَنَد إليو لتخِصيِص غْيِه ِبو. ينظر: حاشيتو وثُبوتو لغْيِه، لـْم َيُكْن ُمفيًدا لتْخِصيِصو باخَلََبِ الِفْعليّْ
 .147على ادلطول: 

 أي: تأويل السيد الشريف. -46
 ع: تقدم. -47
 .66-65أي: اإليضاح يف علوم البَّلغة:  -48
 أي: انتفاء ىذا القول مقصور عليَّ وثابٌت لغْيي. -49
 أي: يف ىذا ادلثال.  -50
 ادلثال.أي: ادلسند إليو ادلذكور، وىو ادلتكلم يف  -51
 ساقط من: ع. -52
 أي: لغْي ادلسند إليو. -53
-152ينظر الفرق بينهما يف: كتاب الفوائد ادلشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، ابن قيم اجلوزية:  -54

153. 
 ع: أو . -55
 .1/490ينظر الفرق بينهما يف: ادلستصفى من علم األصول -56
 .223قيح صيغ الُعموم: ينظر الفرق يف: تلقيح الُفهوم يف تن -57
كتأكيِد العموم وتأكيد اخلصوص. ينظر الفرق بينهما يف: تلقيح الُفهوم يف تنقيح صيغ الُعموم:   -58

195. 
 .12أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -59
 ع: النسب . -60
 ساقط من: ع. -61
 وىو يف الفاعل. -62
 ساقط من: م. -63
 م: سند. -64
 م: متعديًا. -65
 .150-149ينظر: احلاشية على ادلطول للسيد الشريف:  -66
 ع: إجياب جزئي. -67
 وذلك يف قولنا: ما أنا ضربُت إال زيًدا. -68
 .233، ومفتاح العلوم: 126يف: دالئل اإلعجاز:  -69
 م: وذلك ألن. -70
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 ساقط من: ع. -71
 أي: عدم الفرق. -72
 أي: اعُّتاض الشارح عليو. -73
 ساقط من: ع. -74
 .12أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -75
 ساقط من: م. -76
 م: توىم. -77
 م: النقض. -78
أنوار «. يقتضي ادلقام ذكر شيئْي بينهما تَّلزم وارتباط، فيكتفي بأحدمها عن اآلخر لنكتة»ىو أن  -79

 .188ديع يف ذبنيس أساليب البديع: ، وينظر: ادلنزع الب3/771الربيع يف أنواع البديع
 م: يف الرد وىذا أي. -80
 .65ينظر: اإليضاح:  -81
 ع: التقدمي نفي نفي. -82
 أي: ادلسند إليو ادلذكور، وىو ادلتكلم يف ادلثال. -83
 أي: لغْي ادلسند إليو. -84
 أي: الفعل. -85
كان الثبوت عامِّا، وإن كان النفي « ًداما أنا رأيت أح»بيان للوجو، فإذا كان النفي عامِّا، ضلو:  -86

كان الثبوت أيًضا خاصِّا. ينظر: حاشية الدسوقي على سلتصر « ما أنا قلت ىذا»خاصِّا، ضلو: 
 .385ادلعاين: 

 أي: من قول اخلطيب يف اإليضاح. -87
 ع: ادلقدرة. -88
 ساقط من: ع. -89
 .149أي: تفصيل السيد الشريف يف احلاشية على اإليضاح:  -90
 ع: ادلنفي. -91
 .14أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -92
 ساقط من: ع. -93
 م: رد. -94
 م: خطئو. -95
 أي: التفتازاين. -96
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 .276ادلطول:  -97
 ساقط من: ع. -98
 ادلهملة: ىي القضية اليت مل يذكر فيها سور كلي وال سور جزئي. -99
 .14يف رسالتو على )ما أنا قلُت(: أي: قول علي القوشجي  -100
 ساقط من: م. -101
 ساقط من: م. -102
 .150-149أي: كَّلم السيد الشريف يف حاشيتو على ادلطول:  -103
 معْي كزيٍد مثًَّل.  -104
 ، فيكون ىناك من رأى زيًدا.«ما أنا رايُت زيًدا»فيقال:  -105
ك األحد، فإنو وإن كان غْي معْي، لكنو معهود؛ ، أو ذل«ما أنا رأيُت األحد من الناس»فيقال:  -106

 لتعلق الرؤية بو.
 كقولك: ما أنا رأيت زيًدا وال عمرًا وال بكرًا.  -107
 ساقط من: ع. -108
 ع: يراد. -109
 م: الكلي. -110
 ساقط من: ع. -111
 ع: يراد. -112
 «.أنا ما رأيُت كل أحد»أو « ما أنا رأيت كل أحد»فيقول:  -113
 وموافق.ع:  -114
 م: صائغ. -115
 م: صائًغا. -116
 .14أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -117
 أي: قول السيد الشريف، وقد تقدم. -118
 .15أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -119
 م: يف. -120
 وإيَّلَءه حرف النفي يقتضي أن ال يكوَن زْيٌد مْضروبًا.أي: مْن كَّلِمهم يف توجيِو أنَّ تقدمَي الضَّمِْي  -121
 ع: فيستلزم. -122
 مل أجد القول يف: ادلصباح يف شرح ادلفتاح، ولعلو ذكره يف كتاب آخر مل أعثر عليو. -123
 وىو: ما أنا ضربت إال زيًدا. -124
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 م: توجو. -125
 ع: فلذلك. -126
 ساقط من: ع.  -127
 ع: ادلفروض.  -128
 ع: على أن.  -129
 ع: الفرض.  -130
 ع: الفرض.  -131
 م: يعرف. -132
 ساقط من: ع.  -133
 ساقط من: ع.  -134
 ع: فلزم.  -135
 م: أن يكون.  -136
 .15أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -137
 ساقط من: ع. -138
 ساقط من: ع. -139
 ساقط من: ع.  -140
 ساقط من: ع.  -141
 ساقط من: م.  -142
 م: بقولك.  -143
 ع: مستند. -144
 ع: مستند. -145
 .15أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -146
 م: يف. -147
 م: وحينئذ. -148
 وىي لزوم االستثناء من اإلثبات. -149
 يف ادلصباح يف شرح ادلفتاح. -150
 .15)ما أنا قلُت(:  أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على -151
 .261ادلطول: «. أْجدر بأْن يُعَُّتَض عليوِ »أي: قول التفتازاين:  -152
 ساقط من: م. -153
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 .15أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -154
 ع: جار. -155
 .16أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -156
 والصواب ما أثبتو.«. جوابو بالنقض ال معَن لتطويل ادلسافةقولو ديكن دفع »م:  -157
 ع: لطويل. -158
فلِـَما ذُِكَر ِمْن  -أْعين رْجَحاَن االعُّتاض على الـمقدَمِة الثَّانيةِ  –وأمَّا األمُر الثاين »قال القوشجي:  -159

فإنَّو إْن َتَشبََّث يف دْفِع جوابِو  أنَُّو ال رلاَل للُمناقشِة فيِو، خبَّلِف االْعُّتاِض على الـمقدمِة األوىل،
بالوْجِو األوَِّل، فقْد يُناَقُش فيِو جبواِز االْستثناِء عِن اإلثْباِت يف بعِض الصُّوِر َكَما ذََكرنا، وإْن َتشبََّث 

 «.، بْل ينقُض النَّفي مْن أوَِّل األْمرِ الَ معَنى لتطويِل الـَمساَفةِ بالوْجِو الثَّاين يُقاُل: 
 وىي: أنَّ نقَض النَّفِي بـ"إالَّ" يقتِضي أْن يكوَن زيٌد مْضُروبًا. -160
 م: لو جواب حيتاج إليو دفعو. -161
 .16أي: قول علي القوشجي يف رسالتو على )ما أنا قلُت(:  -162
 أي: الوجوه. -163
 ع: يتقن. -164
 ساقط من: ع. -165
 ع: الظرف. -166
 ع: ذلذا. -167
 ع: اجلمع. -168
 اقط من: ع.س -169
 القوشجي ذكر أَّنا سّتُة أوجو: -170
 األول: أْن ال يْضِرَب أَحًدا مَن الناِس.   
 الثاين: أْن ال َيْضِرَب زيًدا وَيْضِرَب مجيَع َمْن َعداُه.   
 الثالث: أْن ال َيْضِرَب زيًدا وَيْضِرَب بعًضا شلن عداه.   
 الرابع: أْن َيضِرَب َزْيًدا والَ َيْضِرَب أَحًدا شلَّن َعداُه.   
 اخلامس: أْن يضرَب زيًدا ويضرَب بـَْعًضا شلَّن عداُه.   
 السادس: أْن يضرَب مجيَع النَّاِس.   

 واثناِن منـَْها: الثَّاين والسَّادس شُلتنعاِن، والباِقي شُلِكٌن.
 ساقط من: م. -171
 م ضرب زيٍد.وىو تقدير عد -172
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 ع: أو عدم. -173
 ساقط من: ع. -174
 وىو تقدير ضرب زيٍد. -175
 ع: الضرب. -176
 ع: الظرف. -177
 زيادة يقتضيها السياق. -178
 ع: عدا زيًدا. -179
 ساقط من: ع. -180
 م: تلخيص. -181
 م: يكون النفي. -182
طلب، وىو ما تتوقف استقامة  مقتَضى )بفتح الضاد( اسم مفعول من اقتضى اقتضاًء، دبعَن -183

 الكَّلم أو صحتو على تقديره.
 ساقط من: م. -184
 ع: واحد. -185
 م: خض. -186
 ع: أن يكون إثبات الضرب إىل من عدا زيًدا بالقياس. -187
 ساقط من: ع. -188
 م: اآلخر. -189
 ع: ذكرنا. -190
 ع: ذلك. -191
 ساقط من: ع. -192
 م: باعتبار. -193
 بُّتكة.م:  -194
 م: ومقروة. -195
 م: مدرك. -196
 ساقط من: م. -197
 ساقط من: م. -198
م: سبت الرسالة الشريفة ادلنسوبة إىل العَّلمة احملقق النحرير ادلدقق كمال الدين موالنا عبد الغفور،  -199

 تغمده اهلل بغفرانو، إنو الغفور الرحيم.
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 مصادر الدراسة والتحقيق
، ربقيــق: زلمــود ُدّر الحبــف فــي تــارين أعيــان حلــفابــن احلنبلــي، زلمــد بــن إبــراىيم،  -1

 م.1973 (،دون طبعة)الفاخوري وحيىي عبارة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 
، ربقيـق: شـاكر ىـادي أنـوار الربيـع فـي أنـواب البـديعابن معصوم ادلـدين، السـيد علـي،  -2

 د،ت(.، )بعة األوىلالطشكر، العراق، مطبعة النعمان، 
إيضــاا المكنــون ذيــل كنــف الظنــون عــن أســامي الكتــف البغــدادي، إعاعيــل باشــا،  -3

 م.1992، بْيوت، دار الكتب العلمية، والفنون
ــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4 ، ىديـــــة العـــــارفين أســـــماء المـــــؤلفين وآثـــــار المصـــــنفينـــــ

 (.دون تاريخ(، )دون طبعة)بْيوت، دار إحياء الُّتاث العريب، 
ـــدين،  -5 ، تعليـــق: عبـــد ادلتعـــال الصـــعيدي، القـــاىرة، شـــرا المختصـــرالتفتـــازاين، ســـعد ال

 ه.1356 (،دون طبعة)ادلطبعة احملمودية التجارية باألزىر، 
، ربقيـــــق: د. عبـــــد احلميـــــد ىنـــــداوي، بـــــْيوت، دار المطـــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -6

 م.2013 ،الطبعة الثالثةالكتب العلمية، 
، دراسـة وربقيـق: د. الحاجـفالفوائد الضيائية شـرا كافيـة ابـن اجلامي، عبد الرمحن،  -7

 م.1983 (،دون طبعة)أسامة طو الرفاعي، بغداد، وزارة األوقاف، 
، تعليـق: د. رشـيد أعرضـي، بـْيوت،  الحاشية علـى المطـولاجلرجاين، السيد الشريف،  -8

 م.2007، الطبعة األوىلدار الكتب العلمية، 
ــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9 ـــااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ربقيـــق: يوكســـل جليـــك، المصـــباا فـــي شـــرا المفت

 م. 2009رسالة دكتوراه، جامعة مرمرة، تركيا، قسم اللغة العربية والبَّلغة، 
اىرة، مكتبـة ، ربقيـق: زلمـود زلمـد شـاكر، القـدالئل اإلعجازاجلرجاين، عبد القـاىر،  -10

 م2004 ،الطبعة اخلامسةاخلاصلي، 
، عنايـة: كتاب الفوائد المنـوق إلـى علـوم القـرآن وعلـم البيـاناجلوزية، ابن القيم،  -11
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