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  الرحمِن الرِحيِماِهللاِبسِم 
 

هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممـد وعلـى آلـه              احلمد  
 .وصحبه وسلم 

 :وبعد 
لإلمـام  " شرح التبصرة والتذكرة    " فقد من اهللا علينا بإكمال حتقيق كتاب        

احلافظ العراقي ، بعد أن بذلنا فيه جهداً جهيداً ، وعمالً طويالً ، حىت كنـا نقـف      
ة ، وأيام غري قليلٍة ، حـىت خـرج حبلـة       عند ضبط بعض الكلمات ساعات طويل     

ترضي كل حمب للسنة ، وقد عنينا عناية بالغة بضبط النص وحتقيقه على   أفضـل               
 –النسخ اخلطية ، وقابلنا موارد الكتاب اليت استقى منها املؤلـف العراقـي                        

 وعنينا عناية خاصة بضبط أبيات األلفية فقابلنا الكتاب علـى ثـالث             –رمحه اهللا   
نسٍخ خطية عتيقٍة متقنٍة زيادة على نسخ الشـرح اخلطيـة ، وكـذلك النسـخ                
املطبوعة للشرح ، مث قابلنا املنت على النفائس إذ أن منت األلفية كان أحد الكتـب                

 – الطبعـة العلميـة   –" فتح املغيـث    " اليت أدخلت فيه ، وقابلنا املنت أيضاً على         
لتحريف والسـقط والزيـادة مـا ال        والنص يف كال الكتابني فيه من التصحيف وا       

ومما سبق يدرك أنَّ منت األلفية مل يضبط ضـبطاً          . خيفى على من يراجع كتابنا هذا       
جيداً فيما سبق ال يف الشرح وال يف غريه بل وال يف شروح األلفية األخرى ؛ لـذا              

ـ    ية رأينا أن يفرد املنت بالطبع فاستللناه من حتقيقنا للشرح ، وأعدنا النظر فيـه خش
أن خيرج فيه ما يشينه من خطأ أو وهم ، وقد أبقينا الفروق كما هي كي يسـتفيد                  
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منها القارئ ، وعلّقنا على بعض املواطن اليت تستوجب التعليق كي يـزداد النفـع       
 .بالكتاب 

وكانت النسخ اليت اعتمدناها يف حتقيق الشرح ، ويف حتقيـق مـنت األلفيـة     
 :أيضاً تسع نسخ هي 

 2899 / 8: (  األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغداد بـرقم           خمطوطة منت  – 1
 ) .أ ( ورمزنا هلا بالرمز ) جماميع 

 ) 2818: (  خمطوطة منت األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقـاف بغـداد بـرقم          - 2
 ) .ب ( ورمزنا هلا بالرمز 

 2955 / 1: (  خمطوطة منت األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغداد بـرقم            - 3
 ) .جـ ( ورمزنا هلا بالرمز ) جماميع 

 ) 2490: (  خمطوطة شرح األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغـداد بـرقم             – 4
 ) .ن ( ورمزنا هلا بالرمز 

 ) 2889: (  خمطوطة شرح األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغـداد بـرقم             - 5
 ) .ق ( ورمزنا هلا بالرمز 

 ) 2951: ( فوظة يف مكتبة أوقاف بغـداد بـرقم          خمطوطة شرح األلفية احمل    - 6
 ) .ص ( ورمزنا هلا بالرمز 

 ) 3318: (  خمطوطة شرح األلفية احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغـداد بـرقم             - 7
 ) .س ( ورمزنا هلا بالرمز 

(  هـ ورمزنا هلا بالرمز              1355 مطبوع شرح األلفية املطبوعة بفاس سنة        – 8
 ) .ف 

 ).ع(أللفية املطبوعة بدار الكتب العلمية ورمزنا هلا بالرمز  مطبوع شرح ا– 9
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ومل نفصل الكالم عن هذه النسخ وال صورها ؛ ألننا قد أشبعنا القول فيهـا               

فال داعي إلعادتـه    " شرح التبصرة والتذكرة    " من خالل حتقيقنا للكتاب األصل      
متة كي ال يطـول     وتكراره ، وعلى هذا فنحن مل نذكر مصادر هلذا الكتاب يف اخلا           

 .الكتاب وخيرج عن مقصوده ، وقد ذُِكرت كل التفصيالت يف الكتاب األصل 
 :وبعد 

نقدمـه حملـيب سـنة      " التبصرة والتذكرة   : " فهذا منت األلفية املسمى بـ      
 السائرين على هديه ، الراجني شفاعته يوم القيامة ، وقـد خـدمناه              r املصطفى  

 ، وقد بذلنا فيه ما وسعنا مـن         rنا حممد رسول اهللا     اخلدمة اليت توازي تعلقنا بنبي    
جهد ، ومل نبخل عليه بوقت وال مال ، ولقد ملسنا من الربكة فيهما ، ما دعانا إىل                   
االستمرار يف حتقيق ما سوى هذا من الشروح واملتون ، وحنن سـائرون يف هـذه                

 .الطريق ، راجني منه جل ذكره العون والسداد 
 د هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلم

 
 

 احملققان
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 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 

ــِدرِ   .1 ــِه املُقْت بــي ر ــولُ راِج  يقُ
 

       ِن اَألثَـرياحلُسـي حيِم بنالر دبع 
 

ــِد اِهللا ذي اآلالءِ  .2 مــِد ح عب ــن  ِم
 

 على امِتنـاٍن جـلَّ عـن إحصـاءِ         
 

ـ   .3 ــالٍَة  وسـ ص ــم ــِمثُ  الٍم داِئ
 

 علــى نِبــي اخلَيــِر  ِذي املَــراِحِم 
 

4.  ــه ــد املُِهمـ ــِذِه املَقَاِصـ  فَهـ
 

       هـمسِث رِعلِْم احلـِدي ِمن ِضحوت 
 

5. ـــِديبتةً ِللمِصـــربـــا تهتظَمن 
 

ــِندِ    ســي والْم ــذِْكرةً ِللْمنتِه ت 
 

6.      ـالِح أَجالص نا ابفيه تصلَخ ـهعم 
 

  هــع ــراه موِض ــاً ت ــا ِعلْم هتِزدو 
 

7. رــمي ــلُ والض ــاَء الِفع ــثُ ج يفَح 
 

   روــت سم ــه ــن لَ مــٍد و  )1(ِلواِح
 

 أو أَطْلَقْت لَفْظَ الشيِخ مـا     )قَالَ(كَـ .8
 

ــن الصــالِح مبهمــا  إالَّ اب ــد أُِري 
 

ـ      .9 حِن نـيالثْن كُنِإنْ يو  ـا (ومزالْت( 
 

ــا   مه ــاِري خالب ــع م ــِلم سفَم 
 

                                                             

 معىن البيت ال يكتمل إالّ بالبيت الذي بعده ، وهو عيب عنـد العروضـيني ويسـمى        )1(
 ) .التضمني ( بـ 
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ــا  .10 ِري كُلِّهــو يف أُم ــو اَهللا أرجو 
 

ــهِلها   سا وِبهــع اً يف صــم صتعم 
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 أَقْسام الْحِديِث
 

11.       نـنوا السـمأِْن قَسذَا الشلُ هأَهو 
 

 ــِحي إىل صــن سحٍف وــِعي ضٍح و 
 

 فَـــاَألولُ الْمتِصـــلُ اإلســـناِد .12
 

ــؤادِ   ــاِبِط الْفُ ٍل ضــد ــِل ع  ِبنقْ
 

 عن ِمثِْلِه ِمـن غَيـِر مـا شـذُوذِ          .13
 

ــوِذي   ــٍة فَتـ ــٍة قَاِدحـ  وِعلَّـ
 

ــدوا .14 ــِعيِف قَص الضِح وــِحي بالصو 
 

ــع ، والْ  ــاِهٍر الَ الْقَطْ ــديف ظَ متعم 
 

15.        دـنلـى سا  عكِْمنح نا عاكُنسإم 
 

   ــد ــاً ، وقَ ــح مطْلَق أَص ــه  ِبأَن
 

16.   اض1(خ(        اِلـكـلَ مفَِقي مبـِه قَـو  
 

  ــك ــا رواه الناِس ــاِفٍع ِبم ن ــن ع 
 

17.         ـِندسي ـهنـثُ  عيح رتاخو الَهوم 
 

    قُلْت اِفِعيالش :وع   ـه2(ن(  ـدمأَح  
 

 وجزم ابن حنبٍل بالزهِري .18
 

  اِلٍم أَيس نع :رأبيِه الب نع 
 

 عن جدِه وابن ِشهاٍب عنه ِبه  زين العاِبِدين عن أَِبه: وِقيلَ  .19
                                                             

 .ا مستقيم والوزن  ))  خص (( : يف النفائس )1(

ما أثبتناه من مجيع النسخ اخلطية واملطبوعة ونسخ األلفية والنفـائس ، والـوزن غـري                ) 2(
  .101مستقيم فاألوىل حذف الواو ، وكذا صنع السيوطي يف شرحه ص 
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 أَو فَــابن ِســيرين عــِن الســلْماين .20

 
   أِو األع هنـانِ      عذي الش  ـنع شم 

 
21.         ـهلْقَمٍس عـِن قَـيـِن ابع ِعيخالن 

 
         ـهممع ـنم لُـمٍد ووعسِن مِن ابع 
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 أَصح كُتِب الْحِديِث
 

 أَولُ من صـنف  يف الصـِحيحِ        .22
 

 محمـــد وخـــص ِبـــالترِجيِح 
 

23.  ب ِلمسمو     ـعِب مرالغ ضعبو ، دع 
 

 فَــعن ــلُوا ذَا لَــوفَض ِلــيأَِبــي ع 
 

ــا  .24 ــن قَلَّم ــاه ولك معي ــم  ولَ
 

 ِعند ابِن االخرِم ِمنـه قَـد فَاتهمـا         
 

25. ــرــى البحيلكــن قَــالَ ي درو 
 

  رــز ــةَ إالَّ الن ــِت اخلَمس ــم يفُ  لَ
 

 يـِه ِلقَـوِل اجلُعِفـي     وفيِه مـا فِ    .26
 

       ـرشع هفَظُ  ِمنأَلـِف أَلْـفِ    )3(أَح  
 

ــالتكراِر .27 ــه أَراد ِبــ  وعلَّــ
 

ــاِري    خٍف ويف البــو ــا وموقُ لَه 
 

28. رــــةٌ آالِف واملُكَــــرعبأَر 
 

ــروا    ــاً ذَكَ ــٍة أُلُوف ــوق ثَالثَ  فَ
 

 
 
 
 
 

                                                             

 . ، وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الصواب - بفتح العني –والنفائس ) جـ(يف ) 3(
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لَى الصع اِئدالز حِحيِنالصيحِحي 
 

29.        صـنِح  إذْ تـِحيةَ الصادذْ ِزيخو 
 

         ـصخٍف  يـنصم ِمـن أو هتِصح 
 

30.    حوِعِه نمـانَ  (ِبجِن ِحباب ( ِكـيالز 
 

ــةَ (   ميزــِن خ ــتدرِك) واب كَاملُسو 
 

 مـا انفَـرد  :  وقَالَ  –على تساهٍل    .31
 

ـ      سح ِبِه فَـذَاك      ْدـري ـا لَـمم ن 
 

 ِبِعلَّــٍة ، واحلــق أنْ يحكَــم ِبمــا .32
 

 يليق ، والبسـِتي يـداِني احلَاِكمـا        
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اتجرختسالْم 
 

 كَـأَيب (واستخرجوا على الصِحيِح     .33
 

ــٍة   انوــِب)1() ع ــِوِه ، واجتِن حنو  
 

ــاظَ املُ .34 ــزوك ألفَ ــاع مــوِن لَه ت 
 

ــا  مبر ــىن عملَفْظــاً و الَفــتإذْ خ 
 

35.    دِزيا تمِته    )2(وِبِصـح نكُمفـاح  
 

  ــه ــن فَاِئدِت ــو ِم ــع العلُ م ــو فَه 
 

 واَألصلَ يعين البيهقي ومـن عـزا       .36
 

ــزا   يــِدي م ــت إذْ زاد احلُمي لَيو 
 
ِحيالص اِتبرِحم 

ــا   .37 مهويرِح مــِحي الص ــع  وأَرفَ
 

ــا  فَم ، ــِلم سفَم ، ــاِري خالب ــم  ثُ
 

 شرطَهما حوى ، فَشرطُ اجلُعِفـي      .38
 

ــٍر يكْفــي  طُ غَيــر فَش ، ــِلم سفَم 
 

39.       ِكـنمي سلَي حِحيصالت هدِعن3(و( 
 

 )4(مِكن م: ِفي عصِرنا، وقَالَ يحيى 

                                                             

 .صِرف لضرورة الوزن ) 1(
 . )) يزيد ((: يف أ و ب و ج ) 2(
 . ، وما أثبتناه من بقية النسخ )) ممكن ((: يف نسخة ق و س و ع ) 3(
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 حكْم الصِحيحيِن والتعِليق 
 

 واقْطَع ِبِصحٍة ِلما قَـد  أَسـندا        .40
 

 كَــذَا لَــه ، وِقيــلَ ظَنــاً ولَــدى 
 

41.      اهـزع قَد ِهمقِِّقيحم )   ِويـوالن( 
 

       ِوير يٍء قَـدش ضعِح بِحييف الصو 
 

 همـا ِبـال سـند    ولَ)1(مضـعفاً   .42
 

         درأو و ، حـحفَص ـِزمجا فَإنْ ييأَش 
 

43.         ـِعرشي  لِكـنضاً فَـال ، ورمم 
 

 )يـذْكَر   ( ِبِصحِة األصِل لَه كَــ       
 

44
. 

      ـِذفاِد حـنلُ االسأو كُنإنْ يو 
 

        ـِرفقـاً ععليم فَتِة اجلَـزِصيغ عم 
 

45
. 

 ِه ، أمــا الَّــِذيولَــو إىل آِخــِر
 

 فَكَـِذي ) قـالَ   ( ِلشيِخِه عزا بـ     
 

                                                                                                                                                           

 ، ومـا أثبتنـاه مـن ص و ن ، وشـرح       )) ميكن   ((: يف نسخة ق و س و ع و ف          ) 4(
السيوطي ، وهو الذي اتفقت عليه مجيع النسخ اخلطية لأللفيـة ، وهـو كـذلك يف                 

 .النفائس ، وهو الصواب 
 بـالرفع ، ومـا      )) مضعف   ((:  أثبتناه من نسخة ب والشروح ، ويف بقية نسخ األلفية            )1(

 ، هو نائب الفاعـل   يف         ))بعض  (( :  العائد على    )) هو   ((: أثبتناه أصح ؛ ألنّ الضمري      
ورجـح البقـاعي يف     . ))  مضعفاً   ((: وقد ذكر ناسخ ق أن يف نسخة         . )) روي   ((: 

بالنصب لطرق احتمـال    ) مضعفاً  : (  ولو قيل    ((:  بالرفع ، وقال     )) مضعف   ((النكت  
 ، وهذا احتمـال وإن      ))هـ  . روى حال كونه منبهاً على ضعفه أ        : أن يكون املعىن    
 .ورد غري الزم 
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46
. 

 عنعنــٍة  كخبــِر املْعــاِزفِ  
 

 املُخـاِلفِ ) ِالبِن حـزٍم    ( ال تصِغ    
 

 نقْلُ الْحِديِث ِمن الكُتِب الْمعتمدِة
 وأخذُ متٍن ِمـن ِكتـاٍب ِلعمـلْ        .47

 
 ساغَ قَد جعـلْ   أِو احِتجاٍج حيثُ     

 
 عرضاً لَه على أُصـوٍل يشـترطْ       .48

 
 أصلٌ فَقَـطْ  ):يحيى النوِوي (وقَالَ   

 
49.   ـٍر    : ( قُلْتيِن خالبو ( ـاعِتنام 

 
  ِسـوى مرِويـِه إجمـاع      )2(جزٍم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 كذا يف مجيع نسخ شرح األلفية ، ونسخة ب و ج من منت األلفيـة ، ويف نسـخة أ                     )2(
  .))ٍل  نقْ((: والنفائس وشرح السيوطي 
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 الْحسن: الِقسم الثَّاِني 
 

 عروف مخرجـاً وقَـد    واحلَسن املَ  .50
 

  ــد ح ــذَاك ــه ِب ــتهرت ِرجالُ اش 
 

51. )دمح (  َقَالو)رِمِذيالت :(  ـِلما سم 
 

          ِهـمـا اتاٍو مر ـعِذ مـذُوالش ِمن 
 

52.         درداً  وفَـر كُـني لَـمِبكَِذٍب و 
 

   قُلْت :      دـا انفَـرم ضعب نسح قَدو 
 

53. لَ  وـلْ    : ِقيمتحم بقَِري فعا ضم 
 

 ِفيِه ، ومـا ِبكُـلِّ ذَا حـد حصـلْ       
 

  النظَـر  )2(بانَ يل بإمعاِن    : )1(وقَالَ .54
 

   ذَكَــر ِن كُـلٌّ قَــديــمِقس أنَّ لَـه 
 

 )3(ِقسماً ، وزاد كَونه مـا علِّـال          .55
 

ــمِ    ٍذ شــذُو ش ــٍر أو  الَوالَ ِبنكْ
 

 )5( كلُّهـم يسـتعِملُه      )4(والفُقَهاُء   .56
 

  ــه ــنهم يقْبلُ ــلُّ ِم ــاُء الْج لَمالعو 
 

                                                             

:  ، وهو الصـحيح ؛ ألن        )) وقال بان    ((:  ، ويف مجيع النسخ    )) قد بان    ((:  يف النفائس  )1(
 .))  قد ((:  يف اية البيت بصيغة الغياب، وقال مشعرة به ، على العكس من))ذكر((

  .)) بإمعاين ((:  يف نسخة ب و ج من منت األلفية )2(
 .يح  ، وهو حتريف قب)) عال ((:  يف ع )3(
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57.       ـقلْحِح مـِحيـاِم الصبأقْس وهو 
 

   ــق لْحال ي ــن ــةً وإنْ يكُ يجح 
 

 يحـتج ِبالضـِعيفِ   :  فَإنْ يقَـلْ     .58
 

 صـوفِ إذا كَـانَ ِمـن املَو     : فَقُلْ   
 

59.  ــر بجــٍظ ي ــوِء ِحفْ ِبس ــه اتور 
 

 ــذْكَرــٍه يجــِر وغَي ِنــِه ِمــنِبكَو 
 

ــذَّا   .60 ش ــِذٍب أو ــن ِلكَ  وإنْ يكُ
 

 أو قَِوي الضـعف فَلَـم  يجبـر ذَا          
 

 أَالَ ترى الْمرسلَ حيـثُ  أُسـِندا        .61
 

ـ          داأو أرسلُوا كَمـا يِجـيُء اعتِض
 

62.  ــناحلَسو :ــه  الْمشــهور ِبالعدالَ
 

 ــه ــه ، إذَا أَتــى لَ ــدِق راِوي الصو 
 

63.       قا ِمـن الطُّـرهوحى نرأُخ قطُر 
 

 )لَـوالَ أنْ أَشـق      ( صححته كَمتِن    
 

 )محمـد بـن عمـِرو     ( إذْ تابعوا    .64
 

ــ   قَى الصتـِه فَــارلَيــِريعجي حِحي 
 

ــالَ  .65 ــِن: قَ ســٍة ِللح ِظنم ــن  وِم
 

  ــع مج)داوِن) أيب دــن يف الس أي 
 

ــالَ  .66 ــه قَ ــِه:  فإن ِفي تــر ــِه  ذَكَ ِكيحي أو بــار ــح أو قَ ــا ص  م

                                                                                                                                                           

 ) .ب  / 65( النكت الوفية :  انظر )4(
 . ، وكالمها جائز )) تستعمله ((:  يف نسخة أ من منت األلفية ، وشرح السيوطي )5(
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67. ــه قُلْت دــِدي ش ــنهــِه و ــا ب مو 

 
   ــه تجرخ ــاِلح ــثُ الَ فَص يحو 

 
68.        ـكَتسو حـحصي لَـما ِبِه وفَم 

 
 ــتثَب ــناحلُس لَــه هــدــِه ِعنلَيع 

 
 -وهو متِجـه  –قَالَ  ) ابن رشيدٍ (و .69

 
  :       ِرِجـهخم ـدةَ ِعنـحلُغُ الصبي قَد 

 
ــاِم   .70 لإلمو ) ــِري معــا)  الي  إنم

 
ـ (يحكي  ) أيب داود ()1(قَولُ    سِلمام( 

 
 جملَةُ الصـِحيِح ال   : حيثُ يقُولُ    .71

 
  ــد ِعن ــدوجاِلــٍك ( تال) مــب النو 

 
ــناِد .72 لَ يف اإلســز نأنْ ي ــاج تفَاح 

 
 )يزيـــد بـــِن أيب زيـــاِد ( إىل  

 
 ونحــِوِه ، وإنْ يكُــن ذُو الســبِق .73

 
         ـدـِم الصِباس كرأد ، ـهفَات ِققَد 

 
 )مسـِلِم   ( هالَّ قَضى على ِكتاِب      .74

 
ــالتحكُّمِ    ــِه ِب لَيــى ع ــا قَض ِبم 

 
75.   و )  ِويغا    ) البـاحباملَص ـمإذْ قَس 

 
ــا  ــاِن جاِنح اِح واِحلســح إىل الص 

 
76. نــنيف الس هووــا رــانَ مــ  أنَّ اِحلس احلَس ــر ــا غَي ــِه إذْ ِبه  نرد علَي

                                                             

  وما أثبتناه من شروح األلفية وبقية نسخ املنت)) جمع ((: يف نسخة ب من منت األلفية)1(
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 أقْوى ما وجـد   ) أبو داود   ( كَانَ   .77

 
        ِجـدـثُ الَ ييح فِعيِويِه ، والضري 

 
78. هــد ِعن فَــذَاك هــر ــاِب غَييف الب 

 
        ى قَالهأٍي اقور ِمن)   هـدنم ـناب( 

 
  يخِرج من لَم يجِمعـوا     )2(والنسئي .79

 
ــاً ،مــ   ــِه تركَ ليعــع  ذْهب متِس

 
 ومــن عليهــا أطْلَــق الصــِحيحا .80

 
ــِريحا    الً صــاه ســى ت أَت ــد  فَقَ

 
ــالَ  .81 ــا جِع ــٍة م بتــا يف ر هنودو 

 
 )1(على املَساِنيِد ، فَيـدعى اجلَفَلَـى       

 
 )أحمـدا (و  ) الطَّيالَِسـي (كَمسنِد   .82

 
  هــد عو )اِرميــد ــدا  )  ِلل  )2(انتِق

 
83. 3(واحلُكْم(     ِة أوـحاِد ِبالصـنِلإلس  

 
 ِبالْحسِن دونَ احلُكْـِم ِللمـتِن  رأَوا        

 
84.     إنْ أَطْلَقَه لْهاقْب4(و(    ـدمتعي ـنم  

 
   ــد ــعٍف ينتقَ بض ــه قِّبعي ــم  ولَ

 
                                                             

 .رورة الوزن  ؛ لض)) النسئي ((: قَصد النسائي وإمنا قال ) 2(
:  ، والصواب ما أثبتنـاه ، ينظـر          )) اجلفال   ((:  يف نسخة أ و ب و ج من منت األلفية            )1(

 ) .جفل  ) ( 114 / 11( اللسان 
 . هذا البيت ساقط من نسخة ج من منت األلفية )2(
 . ، وما أثبتناه من مجيع النسخ اخلطية ملنت األلفية )) احلكم ((:  يف ع و ف )3(
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 واستشِكلَ احلسن مع الصـحِة يف      .85
 

 ِصـفِ : متٍن ، فَإنْ لَفْظاً يِرد فَقُـلْ         
 

86.         ِلـفتخـا يم ِردي أو ، فِعيِبِه الض 
 

 سنده ، فَكَيف إنْ فَـرد وِصـف ؟         
 

87.  ِح ( وــت ــراِح) أليب الفَ  يف االقِْت
 

ــِطالَِح  اص ــِن ذُو احلُس ادــر  أنَّ انِف
 

88.        سفَلـي ـحص كُنإنْ يو ـِبسلْتي 
 

        ِكسعـنالَ ي ـنسٍح حـِحيكُلُّ ص 
 

ــراِد .89  وأوردوا مــا صــح ِمــن أفْ
 

 حيثُ اشـترطْنا غَيـر مـا إسـنادِ         
 

 الضِعيف: الِقسم الثَّاِلثُ 
 أما الضِعيف فَهو مـا لَـم  يبلُـغِ          .90

 
ـ          :ي  مرتبةَ احلُسِن ، وإنْ بسـطٌ بِغ

 
91.  ــم ٍل ِقســو طَ قَبــر ش ــد  فَفَاِق

 
ــموا  ضو ، هــر غَي ــم ِن ِقســي اثْنو 

 
ــذَا  .92 ــثٌ  ، وهكَ ــواهما فَثَاِل  ِس

 
 وعد ِلشـرٍط غَيـر مبـدو  فَـذَا          

 
 ِقسم ِسواها ثُـم ِزد غَيـر الَّـِذي         .93

 
ــِذي  تــى  ذَا فَاح ــم عل ــه ثُ تمقَد 

 

                                                                                                                                                           

 . ، وما أثبتناه من النسخ اخلطية ونسخ منت األلفية مجيعها )) إن يطلقه ((:  و ف يف ع)4(
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94.  هــدعو)ــِتيســى) البعِفيمــا أو 
 

 )1(ِلِتســـعٍة وأربِعـــين نوعـــا  
 
عفُورالْم 

ــنيب .95 ــافاً ِلل ضــاً م ــم مرفُوع سو 
 

 رفْع الصـاِحبِ  ) اخلَِطيب(واشترطَ   
 

ــاِل .96 ســذي اإلر ــه ِب ــن يقَاِبل مو 
 

  ذَا ات ــذَاك ــى ِب نع ــد ــاِلفَقَ ص 
 
دنسالْم 

 واملُسند املَرفُوع أو ما قَـد وِصـلْ        .97
 

 لَو مع وقٍف وهـو يف هـذَا يِقـلْ          
 

 والثاِلثُ الرفْع مـع الوصـِل معـا       .98
 

 ِفيـِه قَطَعـا   ) احلَـاِكم   ( شرطٌ ِبِه    
 
 الْمتِصلُ والْموصولُ

 منقُــوالَوإنْ تِصــلْ ِبســنٍد   .99
 

ــوال    صوــالً م ــمِه  متِص 2(فَس( 
 

100.   عــو ــوف  واملَرفُ ــواٌء املَوقُ س 
 

 عــو ــم يــروا أنْ يــدخلَ املَقْطُ  ولَ
 
فقُووالْم 

                                                             

 ) .ب  / 94(  للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه يف نكته )1(
وموصوالً ، يعين أما امسان لشيٍء واحد ، مترادفان ، لكن النظم ضاق عـن               :  مراده   )2(

 ) .أ  / 97( النكت الوفية . اعي أفاده البق. إثبات واو العطف 
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101
. 

هتــرــا قَصِف مقُوبــاملَو ــمسو 
 

   ــه تقَطَع أو ــلْت صــاِحٍب و ِبص 
 

102
. 

 قِْه سـماه األثَـر    وبعض أهِل الفِ  
 

ــِريِه   ِبغ ــف ــرب)3(وإنْ تِق ت ــد قَي  
 

 
عقْطُوالْم 

103
. 

 وسم ِبـاملَقْطُوِع قَـولَ التـاِبعي      
 

ــد رأى    ــه ، وقَ ــاِفِعي(وِفعلَ للش( 
 

104
. 

ــعِ   ــِن املُنقِط ــِه ع ــِبريه ِب عت 
 

 قُلْت :   اصِطالح هكسعِعـي (وردالب( 
 

فُرعو 
105
. 

   ايبحلُ الصِة     ( قَوـنالس ِمـن (أو 
 

   وحا( ننأُِمر (      لَـوو ، فْـعالر ـهكْمح 
 

106
. 

ــرِ   صِبأَع ــه ــي قالَ ــد النِب  بع
 

 على الصِحيِح ، وهو قَـولُ األكْثَـرِ        
 

107
. 

  لُهقَوى ( ورا نكُن (    ـعإنْ كـانَ م 
 

   ِبـيِر النصع        فَـعـا رـِل مقَِبي ِمـن  
 

108
. 

  لَـه  )1(ال،أو ال فَال،كَـذاك   :وِقيلَ
 

 لِكـن جعلَـه   : قُلْـت   ) ِللخِطيِب(و 
 

                                                             

 ، )) بتـابع  ((:  هكذا يف مجيع النسخ اخلطية من شرح األلفية ومتنها ، ويف نسـخة ق          )3(
  .)) بغريه ((: وأشار الناسخ يف احلاشية إىل أن يف بعض النسخ 
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109
. 

 الـراِزي (و  ) احلَـاِكم   ( مرفُوعاً  
 

ــِب   اخلَِطي ــن ــِوي)اب ــو القَ هو، 
 

110
. 

 كانَ باب املُصـطَفَى   (لكن حِديثُ   
 

ــرع باأل  ــاِر يقْ ــا) ظفَ ــا وِقفَ ِمم 
 

111
. 

 )اخلَِطيـبِ (و)احلَاِكِم(حكْماً لَدى   
 

 والرفْع ِعنـد الشـيِخ ذُو تصـِويبِ        
 

112
. 

ــحايب  الص هــر ــا فَس م ــد عو 
 

ــباِب  ــى األس ــولٌ علَ محــاً فَمفْعر 
 

113
. 

  ملُهقَوو)هفَعر2() ي()      لُـغُ ِبـهبي( 
 

 رو   ِبــهتفَان فْــعــِه رِمينــةً ياي 
 

114
. 

 فَمرسـلٌ ) عن تـابٍع    ( وإنْ يقُلْ   
 

  ا: قُلْــتقَلُــون ــهنِة عــنالس ِمــن 
 

115
. 

ــالِ  ِتمذُو احــِه و ــِحيح وقِْف صت 
 

  ــو حــا(ن ن1() أُِمر( ــه ايل( ِمنــزللغ( 
 

116
. 

 وما أَتى عـن صـاِحٍب حبيـثُ ال     
 

 يقَــالُ رأيــاً حكْمــه الرفْــع علَــى 
 

                                                                                                                                                           

 هكذا يف مجيع النسخ اخلطية لشرح األلفية ، وكذا يف نسخة أ و جـ من منت األلفيـة              )1(
 . ، وال يستقيم الوزن معها )) كذلك ((:  نسخة ب من منت األلفية ويف

 كذا يف النسخ اخلطية لشرح األلفية والنسخ اخلطية ملنت األلفيـة ، ويف املطبـوع مـن            )2(
وال يصـح الـوزن ـا وإن        ) يرفعه  ( بعد  ) أو  ( شرح األلفية ، ويف النفائس بزيادة       

 .كانت منوية يف املعىن 
 .أُِمرنا بكذا من التابعي :  التقدير )1(
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117
. 

 ما قَالَ يف املَحصوِل نحو من أتـى       
 

  ) ــاِكم ــا) فَاحلَ تــذَا أثْب ِله ــع  الرفْ
 

118
. 

     ـنع اهوا رمِة     ( وـريرأِبـي ه( 
 

  )  دمحم (       ِةـرصـلُ البأه ـهنعو)2( 
 

119
. 

  رقَـالَ (كَر (ب    ، ـدع) ـبفَاخلَِطي( 
 

   ــب ِجيذَا عو ــع ــِه الرفْ  )3(روى ِب
 
 الْمرسلُ

120
. 

 مرفُــوع تــابٍع  علــى املَشــهوِر
 

ــالكَِبيِر   مرســـلٌ أو قَيـــده ِبـ
 

121
. 

ــوالِ  ــه ذُو أقْ اٍو ِمنــقْطُ ر س أو 
 

ــِتعماِل  ــر يف اسـ  واألولُ األكْثَـ
 

122
. 

  جاحتو)ِاِلكـانُ (كَـذا   ) ممعالن( 
 

ــوا   ــِه  ودانـ ــا ِبـ  وتاِبعوهمـ
 

123
. 

 ورده  جمـــاِهر  النقَّـــاِد ؛ 
 

ــنادِ   ــاِقِط  يف اإلس ــِل ِبالس هِللج 
 

124
. 

      قَلَـهن منـهمهيـِد عالت اِحبصو 
 

 و)ِلمسم (     ـلَهـاِب أصالِكت رـدص 
 

125
. 

ــح إذا ص ــن ــهلَِك جرخــا م لَن  
 

 ـــهِرجخـــٍل يسرٍد أو مـــنسمب 
 

 الشيخ لَـم يفَصـلِ    : نقْبلْه ، قُلْت      من لَيس يرِوي عن ِرجـاِل األولِ      126
                                                             

 . ، وقد صححت على حاشية الصفحة )) الكوفة ((:  يف نسخة ب من منت األلفية )2(
 ) . ب –أ  / 112( النكت الوفية :  انظر )3(



 24 

.   
127
. 

ــاِفِعي ( و  ا) الشــد ــاِر قَي ِبالِكب 
 

ــدا  ــاِت أب ــِن الثِّق ى عور ــن مو 
 

128
. 

 شـارك  أهـلَ اِحلفْـظِ      ومن إذا   
 

ــِظ    ــنقِْص لَفْ ــم  إالّ  ِب افَقَه4(و( 
 

129
. 

ــلْ  ــإنْ يقَ ــد: فَ متاملُع دــن فَاملُس 
 

ــلْ   ــد : فَقُ ضتعــِه ي ــيالِن ِب  دِل
 

130
. 

ــِل جر ــنقَِطعــاً عنوا مــمسرو 
 

   ــه تعِل نــو يف األصــِل: و سِباملُر 
 

131
. 

ــِذي أ ــا الَّ أماِبيــح الص ــلَه سر 
 

 فَحكمه الوصـلُ علـى الصـوابِ       
 
 الْمنقَِطع والْمعضلُ

 الَّـِذي سـقَطْ   : وسم ِبـاملُنقَِطِع     .132
 

ــطْ   ــِه راٍو فَقَ ــحايب ِب ــلَ الص قَب 
 

 :ما لَـم يتِصـلْ ، وقَـاال       : وِقيلَ   .133
 

ــِتعماال    ــرب  ال اس ــه األقْ ِبأن 
 

ــانِ   السـاِقطُ ِمنـه اثْنـانِ     : واملُعضلُ   .134 ــم ثَ ِقس ــه ِمنــاِعداً ، و فَص 
                                                             

بقي علـى   :  حكي عن شيخنا الربهان احلليب أنه قال         (() : ب   / 117(  قال البقاعي    )4(
 الشافعي الذي ساقه يف جواز العمـل باملرسـل           يف كالم  –العراقي  :  يعين   –شيخنا  

 : =شرطان آخران وقد نظمتها فقلت 
 خيـر األنام عجم وعـرب أو كان قول واحد من صحب
 وشـيخنا أمهله يف النظـم أو كان فتوى جل أهل  العلم

  .))أمهل املذكور وهو الشرطان املذكوران : أي 
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 حذْف النِبـي  والصـحاِبي معـا        .135

 
ــِه علَــى مــن تِبعــا  ــف متِن  ووقْ

 
 الْعنعنةُ

136
. 

      ـِلمٍن سعـنعـلَ مصوا وححصو 
 

ـ       اويـٍة  رلْسد ِمن     ِلـمِه ، واِللِّقَـا ع 
 

137
. 

 وبعضــهم حكَــى  ِبــذَا إمجاعــا
 

 لَـم يشـِرِط اجِتماعــا  ) مسـِلم  ( و 
 

138
. 

 يشـترطْ : لِكن تعاصراً ، وِقيـلَ      
 

 طُولُ صـحابٍة  ، وبعضـهم شـرطْ         
 

139
. 

  ِباالخـِذ عنـه ،     )1(معِرفَةَ الراِوي 
 

ــلَ   قيو: ــه ــا ِمن انــا أَت ــلُّ م   كُ
 

140
. 

 منقَِطع ، حتـى يـِبني الوصـلُ ،        
 

   كْمحأَنَّ  ( و (  كمح )   ـنفَاجلُـلُّ ) ع 
 

141
. 

 )البرِديِجـي (سووا، وللقَطِْع نحـا     
 

 حتــى يــِبني الوصــلُ  يف التخــِريِج 
 

142
. 

 كَــذا لَــه ، ولَــم يصــوب صــوبه  )هابـن شـيب   (وِمثْلَـه رأى    : قَالَ  

                                                             

معرفة الـراوي باألخـذ   :  قوله (() :  ب – أ / 128(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )1(
عنه ال يطابق قوله يف الشرح أنْ يكون معروفاً بالرواية عنه ؛ فإن األخذ أخـص مـن                  
الرواية، فاألخذ عن الشخص التلقي منه بال واسطة،والرواية عنه النقل عنه سواء كـان              

  .))ة الراوي بنقل عنه معرف: بواسطة أم ال ؛ فالعبارة املساوية ملا يف الشرح أنْ يقال 
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143
. 

ـا      : قُلتم كرأد ـنأنَّ م ابوالص 
 

 رواه بالشــرِط  الَّــذي تقَــدما   
 

144
. 

 يحكَم لَه بالوصـِل كَيفَمـا روى      
 

ـ ) عن(أو  ) قَالَ(بـ   فَسـوا ) أنَّ(أو ب
 

145
. 

    نِكي عا حمبـِن    (و دـلِ أمحبنح( 
 

ــوِل   ــوٍب(وقَ ــزِل) يعقُ ــى ذا ن  علَ
 

146
. 

 يف ذَا الـزمن   ) عن(وكَثُر اسِتعمالُ 
 

 ــنــا قَم ــٍل م صِبو ــو هةً وــاز إج 
 

 تعارض الْوصِل واِإلرساِل ، أَو الرفِْع والوقِْف
 واحكُم ِلوصـِل ِثقَـٍة يف األظْهـرِ        .147

 
ــلَ   ِقيــرِ : و ــالُه ِلألكْثَ ســلْ إر ب 

 
ــاِر .148 ــب األولَ ِللْنظَّــ  ونســ

 
 )البخـاِري (أنْ صححوه ، وقَضـى       

 
 ))الَ ِنكَاح إالَّ ِبـوِلي      (( )1(ِبوصِل   .149

 
 مع كَـوِن مـن أَرسـلَه كَالْجبـلِ         

 
 االحفَـظُ : وِقيلَ االكْثَر ، وِقيـلَ       .150

 
 م فَمـا إرسـالُ  عـدٍل يحفَـظُ         ثُ 

 
151.         اِصـِل ، أوـِة الوليِفـي أَه حقْدي 

 
ــح ، ورأَوا   ــى اَألص ــنِدِه علَ سم 

 

                                                             

  .)) لوصل ((:  يف نسخة أ و ج من منت األلفية )1(
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152.    حأَنَّ األص :    لَـوفْـِع وِللر كْمالْح 
 

 ِمن واِحٍد يف ذَا وذَا ،كَمـا حكَـوا         
 
سِليدالت 

153.  ناالس سدِليت    ـنِقطُ مسي ناِد كَم 
 

 )أَنْ(و  ) مـن (حدثَه ، ويرتِقي بـ      
 

 يوِهم اتصـاالً ، واختِلـف     : وقَالَ   .154
 

         طْلَقـاً ثُِقـفم دِلِه ، فَـالرِفي أَه 
 

 واألكْثَــرونَ قَِبلُــوا مــا صــرحا .155
 

 ِثقَــاتهم ِبوصــِلِه وصــححا   
 

ـ    .156  )االعمـشِ (ويف الصِحيِح ِعدةٌ ك
 

 بعــده وفَــتِش) هشــيٍم(و كـــ 
 

157.  ــه ذَمةُ(وبــع ِخ) شــو سذُو الر 
 

ــيوخِ    ِللش سليــد الت ــه نودو 
 

158.        فـرعـا ال يِبم خيالش ِصفأنْ ي 
 

   ــف ــٍد يختِل ــِه ، وذَا ِبمقِْص  ِب
 

159. هــر ارافَشــغ ِتصاسِف  وــع للض  
 

 يـوِهم اسـِتكْثَارا   ) اخلَِطيِب(وكـ 
 

ــاِفعي(و  .160 ةِ )  الشــر ِبم ــه تأثْب 
 

   ةِ     :  قُلْتـِويسـو التا أخهـرشو 
 

 الشاذُّ
ــه   ما يخـاِلف  الثِّقَـه   : وذُو الشذُوِذ    .161 ــاِفعي حقَّقَ ــالَ فَالش ــِه املَ  ِفي
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162. طْ     )1(واحلَاِكمرـتِفيِه ما اش اِخلالَف  

 
 وِللْخِليلي مفْـرد  الـراوي فَقَـطْ        

 
ــةِ  .163 ــرِد  الثِّقَ ــاالَ  ِبفَ ــا قَ م درو 

 
  واِهلبـةِ  )2(كالنهي عن بيِع الـوالَ       

 
 روى  الزهـِري   :  وقَولُ مسـِلٍم     .164

 
ــرداً    ــِعني فَ ِتس ــِوي ــا قَ كُلُّه 

 
165.        ـنأنَّ م ـاِلفخي ا لَممِفي ارتواخ 

 
        ـنسح هدٍط فَفَـرـبض ِمن بقْري 

 
166.       ـدعب أَو حـحطَ فًصـبلَغَ الضب أو 

 
 درو ــهحــذَّ فَاطْرــا شفَِمم ــهنع 

 
 
كَرنالْم 

167. نكَرالْمدِ   :وركَـذَا الب دالفَر 1(ِجيـي( 
 

 أَطْلَق ، والصواب ِفـي التخـِريجِ       
 

                                                             

أسـقط مـن قـوِل      :  قال شيخنا    (() : ب   / 145(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )1(
وينقدح يف نفس الناقد أنه غلـطٌ ، وال يقـدر           : احلاكم قيداً البد منه ، وهو أنه قال         

وذكر أنه يغاير املعلل فظـاهره أنـه ال         : د هذا قوله    على إقامة الدليل على ذلك ويؤي     
يغايره إال من هذِه اجلهة ، وهي كونه مل يطَّلَع على علته ، وأما الرد فهما مشـتركان                  

: كاملعلل يعـين    : فيه ، ويوضحه قوله ، والشاذ مل يوقف فيه على علته كذلك ، أي               
  .))بل وقف على علته حدساً 

 .زن  بالقصر لضرورة الو)2(
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168.       ـرِذ مـذُوى الشٍل لَدفِْصياُء ترِإج 
 

    ناهعِبم و2(فَه(     ذَكَـر خـيكَذَا الش  
 

169.   وحرِ  ((نمبالت لَحكُلُوا الب (( ـراخلَب 
 

 عمـر :  سمى ابن عثْمانَ   )3(وماِلٍك   
 

170. ثُ     : قُلْتِديلْ حاذَا ؟ بفَم)) ِعـهزن 
 

         ـِعهضواخلَـالَ و ـدِعن هماتخ(( 
 

اِهدوالشو اتعابتالْمو ارِتباالع 
 االعِتبار سـبرك احلَـِديثَ هـلْ       .171

 
ــلْ  مــا ح مفي هــر اٍو غَير كــار ش 

 
172.      ش كُنِخِه ، فَإنْ ييش نع  ِمـن ِركو 

 
ــٍر   بتعإنْ )4(مو ، ــاِبع ــِه ، فَت   ِب

 

                                                                                                                                                           

 ما أطلقه الربدجيي موجـود يف كـالم   (() : أ  / 149(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )1(
أمحد ؛ فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات باملنكر ، وحيكم على بعض رجـال                 
الصحيحني أنَّ هلم مناكري ، لكن يعلم من استقراء كالمه أنه البد مع التفـرد مـن أن                 

  .))ن له علة ، وال يقوم عليها دليلٌ ينقدح يف النفس أ
 ) .ب  / 149(  قارن بالنكت الوفية )2(
ومالك عطف على كلوا الـبلح      :  قوله   (() : ب/149( قال البقاعي يف النكت الوفية       )3(

حنو كلوا وحنو مالك يف تسمية ابن عثمان عمر ، وهو على حـذف مضـاف ،   : أي  
مسى ابن عثمان ، أو يكـون التقـدير         : ى قال   أي وحنو تسمية مالك فكأنه قيل ما مس       

  .))وحنو مالك يف أن مسى فاحلاصل أن مراده حنو هذا احلديث ، وحنو هذا  السند 
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ــذَا .173 ــوق فَكَ ــيخه فَفَ ش ــوِرك ش 

 
 ، ثُـم إذَا   )1(وقَد يسـمى شـاِهداً       

 
174.  ــاِهد ــى  فَالش أت ــاه نعِبم نــت م 

 
     فَــاِردكُـلِّ ذَا م ـنـالَ عـا خمو 

 
175.   أَ (( ِمثَالُـه ـا   لَـوهابـذُوا إهخ(( 

 
 مـا أتـى ِبهـا     ))  الدباِغ  (( فَلَفْظَةُ   

 
  عمرو يف الدباِغ فَاعتِضـد     )4(توِبع     وقَد)3(ابن عيينٍة)2(عن عمٍرو االَّ .176

 
ــابِ   ))أَيمــا ِإهــاِب (( ثُــم وجــدنا  .177 ــاِهد يف  الب ــِه ش ــانَ في  فَكَ

                                                                                                                                                           

 يعين بأن يكون أهـالً للعضـِد بـأنْ          (() : أ   / 153(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )4(
ه يتبادر إىل الـذهن أن      أهل العضد فهو تابع لكان أوضح ألن      : يكون فيه قوةٌ فلو قال      

  .))معىن معترب به معىن االعتبار 
 وهي املتابعة القاصرة ، وأمـا املتابعـة    (() : أ   / 153(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )1(

التامة ، وهي متابعة الراوي نفِسِه عن شيخه فال يسمى شاهداً ؛ ألـا هـي املتابعـة     
لصحايب فهي متابعة سواء كانت بـاللفظ أو        احلقيقة ، ومىت كانت املشاركة يف ذلك ا       

  .))باملعىن تامةً أو قاصرة 
 . بالدرج ؛ لضرورة الوزن )2(
 . صِرف للوزن )3(
 هذه متابعة قاصرة ، واملتابعـة التامـة         (() : أ   / 153(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )4(

  .))الدباغ أن يتابع أحد ابن عيينة يف الرواية عن عمرو واإلتيان بلفظة 
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ادةُ الثِّقَاِتِزي 

178.        مهاِت  الثِّقَـاِت ِمـنـادلْ ِزياقْبو 
 

       ظَــمـِه املُعلَيفَع  ماهِسـو نمو 
 

 الَ ِمنهم، وقَـد   : الَ ، وِقيلَ  : وِقيلَ   .179
 

 مـا انفَـرد   : قَسمه الشيخ ، فَقَالَ      
 

180.  مــالَفَه ــةٌ خ ــاِت  ِثقَ  دونَ الثِّقَ
 

 يـِه صِريحاً فَهــو رد ِعنـدهم      ِف 
 

 أَو لَم يخاِلف ، فَاقْبلَنه ، وادعـى        .181
 

 ِفيـِه اخلَِطيـب االتفَـاق مجمعـا       
 

    
182.     وحن  االطْالَق الَفخ أَو)) ِعلَـتج 

 
  فَهي فَـرد نِقلَـت     )1())تربةُ االرضِ  

 
183. ـا ِبـذَا      فَالْشجتاح ـدمأَحو اِفِعي 

 
 والوصلُ واالرسالُ ِمـن ذَا أُِخـذَا       

 
 لَِكن يف اإلرساِل جرحاً فَاقْتضـى      .184

 
 تقِْديمــــه ورد أنَّ مقْتضــــى 

 
185.         ِفـيـِه وـِل إذْ ِفيصولُ الوذَا قَبه 

 
 ــي ــد ِللْمقْتِف ــم  زاِئ  اجلَــرِح  ِعلْ

 

                                                             

وحتريك الالم ليستقيم الـوزن     ) االرض  ( مهزة وصل   ) األرض  (  جبعل مهزة القطع يف      )1(
 ) .وهو من ضرورات الشعر ( 
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اداَألفْر 
 الفَرد ِقسماِن ، فَفَـرد  مطْلَقَـاْ        .186

 
 وحكْمه  ِعند  الشـذُوِذ سـبقَا        

 
 مـا قَيدتـه  :  والفَرد ِبالنسـبِة    .187

 
   ــهتلَــٍد  ذَكَرب ِبِثقَــٍة ، أو 

 
 أو عن فُالٍن نحو قَوِل القَاِئـلِ       .188

 
   نِوِه عري كْـٍر االَّ   لَماِئـلِ  )2( بو  

 
 )ضـمره  ()3(لَم يرِوِه ِثقَـةٌ االّ       .189

 
    ذَا غريِو هري 4(لَم(   هـرصِل البأه  

 
 فَإنْ يِريدوا واِحداً  ِمـن أهِلهـا      .190

 
 تجوزاً ، فاجعلْـه  ِمـن أوِهلـا         

 
191.  هــِبي ساِدِه النــر ــيس يف أفْ  ولَ

 
         ـهِثيـِذِه  احلَيه  ا ِمنلَه فعض 

 
192.  ــه ــد ذَاك ِبالثِّقَ إذَا قَي ــن  لَِك

 
        ـا أطْلَقَـهِمم  بقْـري هكْمفَح 

 

                                                             

أن تكون مهزا مهزة قطع ، لكن الوزن ال يستقيم ـا ، فأدرجهـا               ) إالّ( األصل يف    )2(
ـ       ) أي جعلها مهزة وصل   (املصنف ليستقيم الوزن     رورات  ، وهذه ضـرورة مـن ض

 .الشعر 
 . كذلك )3(
 )) إالّ   (( هكذا يف النفائس ونسخ الشرح ومجيع نسخ منت األلفية ، وجـاء يف ف و ع                  )4(

 . وال يستقيم الوزن ا ويبدو أَنه خطأ مطبعي )) غري ((مكان 
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 الْمعلَّلُ
ــمولُ    .193 شــٍة م ــا ِبِعلّ م ــم سو 

 
 معلُـــولُ: معلَّـــالً ، والَ تقُـــلْ  

 
  طَـرت  )1(وهي ِعبارةٌ عن اسـبابٍ     .194

 
  تفَــاٌء أثَّــرخو ضــوــا غُمه2(ِفي( 

 
 تـــدرك ِبـــاِخلالَِف والتفَـــرِد .195

 
   ــِدي تهي ، ــم ضاِئٍن تــر ــع قَ م 

 
ــى   .196 ــِه علَ ــذُها إىل  اطِّالَِع بِجه 

 
 تصويِب إرسـاٍل  ِلمـا قَـد وِصـالَ         

 
ـ        .197 م أو ، فَعرا يقِْف مو ـلْ  أوخد نت 

 
 يف غَيِرِه ، أو وهـِم واِهـٍم حصـلْ          

 
198.     قَفو ى ، أوضفَأم ـا  )3(ظَنمجفأح  

 
ــِلما   أنْ س هــاِهر ــِه  ظَ ــع كَوِن م 

 
199.   يهدِ       )4(وـنِجـيُء غَاِلبـاً يف الست  

 
ــندِ   ســِع م ــتِن ِبقَطْ ــدح يف امل  تقْ

 
200.   فُورقِْف مو أو      حقْـدالَ ي قَد5(ٍع ،و( 

 
 صــرحوا) كَالبيعــاِن باِخليــار ( 

 
                                                             

 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )1(
 بالتـاء   )) أتـرت  (() : أ  (  كذا يف مجيع النسخ اخلطية لشرح األلفية ، ويف ع و ف و      )2(

 . بثاءين  والصواب ما أثبتناه )) أثرث ((: ويف نسخة جـ 
بالفتح ، وال يصح الوزن ا ، فَسكِّنِت الفاء ثُـم أُدغمـت يف               ) وقَف  (  األصل هنا    )3(

 .فأصبحت فاًء واحدة صوتياً ، وذا استقام الوزن ) فأحجما ( فاء 
 . يعود على العلة القادحة اخلفية ))هي  و((:  الضمري يف )4(
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 أبـدال ) : يعلَى بـِن عبيـدٍ    (ِبوهِم   .201
 

 ِحـين نقَـال   ) عبـِد اهللاِ  (بـ  ) عمراً( 
 

202.  لَهــم ســي الب ــتِن  كَنفْ ــةُ امل  وِعلَّ
 

  ــه ــا فَنقَلَـ ــن راٍو نفْيهـ  إذْ ظَـ
 

ــ .203 صلُ  وــو ــاً يقُ  ال: (ح أنَّ أَنس
 

 )6(ِحـين سـِئالَ     ) أحفَظُ شيئاً ِفيـهِ    
 

ــلُ   .204 ِليعالت ــر ــاِل)1(وكَثُ سِباإلر  
 

 )3( إنْ يقْو علَـى اتصـاِل        )2(ِللوصِل   
 

ــدحِ    .205 ــلِّ قَ ــونَ ِبكُ ــد يِعلُّ  وقَ
 

 )4(ِفسٍق ، وغَفْلَـٍة ، ونـوِع جـرِح           
 

 وِمنهم مـن يطِْلـق اسـم الِعلَّـةِ         .206
 

ــِر   يــةِ )5(ِلغ ــِل ِثقَ صــادٍح كَو   ق
 

                                                                                                                                                           
 ، وما أثبتناه من مجيع النسخ اخلطية ملـنت األلفيـة ،   )) ال تقدح ((:  يف نسخة ق و س  )5(

 .وبقية نسخ الشرح اخلطية 
وهو ثابت يف مجيع النسخ اخلطيـة       .  هذا البيت سقط من نسخة جـ من منت األلفية           )6(

 . النسخ اخلطية ملنت األلفية ، ويف النفائس لشرح األلفية ويف املطبوعة ، وبقية
 لـو قـال اإلعـالل لكـان أوىل ،           (() : أ   / 168(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )1(

وكثـر إعـالل   : فاإلرسال مراده به هنا املرسل وكذا الوصل مراده به املوصول ، أي            
  .))املوصول باملرسل 

  .)) بالوصل ((:  يف نسخة ج من منت األلفية )2(
  .)) اتصايل ((:  يف نسخة ب من منت األلفية )3(
 .ويعلونه بأي نوٍع كان من أنواع اجلرح :  أي )4(
  .)) بغري ((: يف نسخة ب من منت األلفية ) 5(



 35 

 معلُولٌ صـِحيح  كَالـذّي     : يقُولُ   .207
 

 صح مـع شـذُوٍذ احتـِذي      : يقُولُ   
 

208
. 

 ِعلَّـه ) الترِمـِذي (والنسخ سـمى    
 

 ــاج ــِرد يف عمــٍل فَ فَــإنْ يــه  نح لَ
 
طَِربضالْم 

209
. 

 ما قَـد وردا   : مضطَِرب احلَِديثِ 
 

ــدا   يــٍد فَأز ــن واِح ــاً ِم  مختِلف
 

210
. 

  ٍن اوت6(يف م(     ـحضٍد إِن اتنيف س  
 

        ـحجا ِإنْ راِوي اخلُلِْف ، أَمسِه تِفي 
 

211
. 

 بعض الوجوِه لَم يكُن  مضـطَِربا      
 

 ــاوبجــا وهاِجِح ِمنللــر احلُكْــم 
 

212
. 

 كَاخلَطِّ للسـترِة جـم اخلُلْـفِ      
 

 واالضِطراب موِجـب للضـعفِ     
 
جردالْم 

213.   جراملُد :      ـراخلَب آِخـر  ـقاملُلْح 
 

           ـرـٍل ظَها ، بـال فَصِل راٍو مقَو ِمن 
 

214.   إذَا قُلْت وحن): دـهشـلْ ) التصو 
 

   ذَاك)ريهز (  و)   َـانبثَو ـلْ ) ابـنفَص 
 

215. 1(قُلْت( :     ـلُ قُِلـبقَب جردم هِمنو 
 

 )أسِبغوا الوضوَء ويـلٌ ِللعِقـب     (كـ 
 

                                                             

 .مهزة وصل ضرورةً ؛ ليستقيم الوزن ) أو ( باعتبار مهزة ) 6(
  .)) قيل ((:  يف نسخة ب من منت األلفية )1(
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216
. 

        فـى كُـلُّ طَـرا أتم عمج هِمنو 
 

   ــلَف ــٍد س ــناٍد ِبواِح ِبإس ــه ِمن 
 

217
. 

 فَِة الصـالَِة قَـد    يف صِ ) واِئٍل(كـ
 

  ِرجاُد)مهــت ــم ِجئْ ــد)  ثُ حــا ات مو 
 

218
. 

 )2(وِمنه أنْ يدرج بعـض مسـنِد        
 

ــندِ   ــِتالَِف الس اخ ــع ــِرِه م يف غَي 
 

219
. 

  وحا  (نـوافَسنالَ تو (    ِنـتيف م)َال 
 

ــوا  اغَضبــالَ ) ت ــد نِق ــدرج  قَ فَم 
 

220
. 

3(ِمن(  ِنتم) سواسج4()الَ ت( ـهجرأد 
 

  )  ميــر أيب م ــن اب (ــه جرإذْ أخ 
 

221.          درـٍة واعمج  ـنع نـتم  هِمنو 
 

        دـنضـاً يف السعب ـالَفخ مهضعبو 
 

222. ــر ــناٍد ذَكَ ــلَّ بإس ــع الكُ مجفَي 
 

ـ ) أي الـذَّنِب أعظَـم    (كَمتِن      اخلَبر 
 

 فَقَـطْ ) واِصٍل( ِعند   )5()عمراً(فَإنَّ   .223
 

   نيٍق(بقيش (  و)  ٍدوـعسِن مـقَطْ ) ابس 
 

224. ادز6(و()شم(كَذَا)7()االع رـوصنم( 
 

  ــد مع8(و(رــو ــا محظُ اِج  لَهراالد  
 

                                                             
  .)) املسند ((: ئس  يف النفا)2(
  .)) يف ((:  يف نسخة ب و ج من منت األلفية )3(
 . باحلاء املهملة )) ال حتسسوا ((:  يف النفائس )4(
  .)) عمرواً ((: من منت األلفية ) أ (  يف نسخة )5(
 حمـذوف   – وهو عمرو    – املفعول   (() : ب   / 175(  قال البقاعي يف النكت الوفية       )6(

وزاده األعمـش أو    : وزاده األعمش ، فلو أنـه قـال         :  ، فالتقدير    لضيق النظم عنه  
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عوضوالْم 
 اخلَبـر املوضـوع   : شر الضِعيِف    .225

 
 عوــن املَص ، ــق ــِذب ،  املُختلَ  الكَ

 
 وكَيف كَانَ لَم يِجيـزوا ِذكْـره       .226

 
          نـيبي  ا لَمم ، ِلمع ن1(ِلم(  هـرأم  

 
227.         جـرـِه إذْ خِفي  اجلَـاِمع أكْثَرو 

 
 أبا الفَـرج  :)2(ِلمطْلَِق الضعِف، عنى   

 
 لحـِديِث أضـرب   والواِضعونَ  لِ   .228

 
ــبوا   ــٍد نِس هِلز مــو ــرهم قَ أَض 

 
229.        ةً ، فَقُِبلَـتـبا  ِحسهوعضو قَد 

 
  ــت ــم ونِقلَ ــاً لَه نكُور ، مهــن  ِم

 
 فَقَـــيض اُهللا لَهـــا نقَّادهـــا .230

 
ــادها   ــِدِهم فَسـ ــوا ِبنقْـ  فَبينـ

 
231.     ةَ إذْ رمأيب ِعص وحى  نرأَى الـو 

 
 ، فـافْترى  )3(زعماً نأوا عِن القُـراِن       

 
                                                                                                                                                           
منصور ، لكان أحسن من أجل ذكر املفعول ، وال يضر اإلتيان بأو بل ربمـا يكـون             
متعيناً ألنه سيذكر أنه اختلف على األعمش يف زيادة عمٍرو فلم يغلـب علـى الظـن      

  .))حينئٍذ أنه زاده 
أي جعلها مهزة وصل لضرورة الـوزن ، وكـذلك مهـزة                  )) األعمش   (( بدرج مهزة    )7(

 . يف الشطر الثاين )) اإلدراج ((
  .)) عمداً ((:  يف نسخة ب من منت األلفية )8(
 .ذاكره :  أي )1(
  .)) عنا ((: من منت األلفية ) جـ ( و ) ب (  يف نسخة )2(
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232.        رـوـاِئِل السثَاً يف فَضـِديح ملَه 
 

          كَـرتا  ابـماٍس ، فبئسبِن عِن  ابع 
 

233.        فـرتاع ـيأُب  نثُ عكَذَا احلَِدي 
 

     فـرا اقتـمِبئسـِع ، وضِه ِبالواِوير 
 

234. و ــه ابِكت ــه عدأو ــن ــلُّ م  كُ
 

 -   اِحِديكَالو -    هابـوِطـيٌء صخم  
 

235. زوجـبِ    )4(وِغيرلَـى التع عضالو 
 

 قَوم ابـِن كَـراٍم ، ويف الترِهيـبِ         
 

 بعضهم قَد صـنعا   )5(والواِضعونَ .236
 

 ِمن ِعنِد نفِْسـِه ، وبعـض وضـعا         
 

 كَالم بعِض احلُكَمـا يف املُسـندِ       .237
 

 وِمنـه نـوع وضــعه لَـم يقْصــدِ    
 

 مـن كَثُـرت  (نحو حِديِث ثَاِبٍت    .238
 

 هالَتص  (     تـرلَـةٌ سهثَ ، واحلَِدي 
 

 ويعرف الوضع ِبـاالقْراِر ، ومـا       .239
 

ـ    ــه ، وربمــ ــزلَ منِزلَتـ  انـ
 

240.    كَِة قُلْـتِبالر فرعـكَالَ : يشتاس 
 

 )ِجيلَـى     ) الثَّبـِع عضِبالو القَطْـع 
 

                                                                                                                                                           

 .بال مهٍز ؛ لضرورة الوزن ) 3(
:           يـة ملـنت وشـرح األلفيـة و ف و ع ، ويف النفـائس            كذا يف مجيع النسخ اخلط     )4 (

 . باجلمع )) وجوزوا ((
  )). والوِضعونَ ((:  كذا يف النسخ اخلطية ملنت وشرح األلفية و ف و ع ، ويف النفائس)5(
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241.      كْـِذبي إذْ قَد اِضعالو فرتااعم 
 

  ــِربضن ــهنعو ، هدــرلَــى ن1(ب( 
 
بقْلُوالْم 

 :وقَسموا املَقْلُوب ِقسـميِن إىل       .242
 

 نَ مشـهوراً ِبـراٍو أُبـِدال      ما كَـا   
 

 ِبواحــٍد نِظيــره ، كَــي يرغَبــا .243
 

  إذا  ما اسـتغِربا     )2(ِفيِه ، ِلالغْراِب     
 

244.  ــب   ســنٍد ِلمــتِن)3(وِمنــه قَلْ
 

  ــو حن :ــن ــام الفَ إم ــاِنِهم ِتحام 
 

ــدادا  .245 غــى ب ــا أت ــٍة لَم  يف مائَ
 

ـ    ا ، وجـــود اإلســـنادافَردهـ
 

 وقَلْب ما لَـم يقِْصـِد  الـرواةُ         .246
 

   وحـالَةُ      : (نـِت الصمإذَا أُِقي…( 
 

247.   ثَهدـاين       –حنِلـِس البجيف م - 
 

 ابـن أيب عثمـانِ    : حجاج ، اعِني     
 

248.   هثَاِبـٍت     –فَظَن نع -   ، ـرِريج  
 

  ــه ــِرير بينـ ــاد الضـ  حمـ
 
اتهِبينت 

                                                             

لسـان العـرب      : وانظر . أي نعرض فال حنتج به      ) : 282 / 1(  قال يف فتح الباقي      )1(
 ) .ضرب (  مادة ، ) 345 / 1( 

 . بدرج اهلمزة للوزن )2(
 . وليس بشيء )) العمد ((:  قبل هذا يف فتح املغيث )3(
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 وإنْ تِجــد متنــاً ضــِعيف الســنِد .249
 

 ِبهـذَا فَاقِْصـدِ   : ضِعيف ، أي    : فَقُلْ   
 

ــاَء    .250 ــاً ِبن ــعف مطْلَق ضالَ ت4(و( 
 

ــاءَ   ــلَّ ج ــِق ، إذْ  لَع ــى الطَِّري  علَ
 

251.   ــف ــلْ يِق ٍد ، بــو جٍد مــن ِبس 
 

  ــف ــاٍم يِص ــِم إم ــى حكْ  ذَاك علَ
 

252.  ــه ــإنْ  أطْلَقَ ــعِفِه ، فَ ــانَ ض يب 
 

   ــه ــده حقَّقَ عــا ب ــيخ ِفيم فَالش 
 

ــا .253 ِلم اٍه ، أوــو ــالً  ِل  وإنْ تــِرد نقْ
 

ــناِدِهما     ــِه الَ  ِبإس ــك ِفي ش1(ي( 
 

ـ   .254  واجـِزمِ ) يروى(فَأِت ِبتمِريٍض ك
 

 )2(فَـاعلَِم   ) قَـالَ (نقِْل ما صح كـ     ِب 
 

ــوٍع رووا .255 ضوــِر م لُوا يف غَيــهسو 
 

 ِمـن غَيـِر تبـِيٍني ِلضـعٍف ، ورأوا         
 

ـــِد .256 ـــِم والعقَاِئ  بيانـــه يف احلُكْ
 

 وغَيـِر واِحـدِ   ) ابِن مهـِدي  (عـِن   
 

 يته ومن تردمعِرفَةُ من تقْبلُ روا
                                                             

  .)) بناءا ((:  يف نسخة أ و ب من منت األلفية )4(
 ، )) بإسـناديهما  ((:  كذا يف مجيع النسخ اخلطية ملنت وشرح األلفيـة ، ويف النفـائس      )1(

إذا نقلت الضـعيف بغـري      : هي والذي يشك فيه أي       الضمري فيه للوا   ((: وقال البقاعي   
 ) ..أ  / 193( النكت الوفية  . ))سنٍد أو املشكوك يف ضعفه بغري سند 

  .)) واعلم ((:  يف نسخة ج من منت األلفية )2(
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257.   ــر ــِة اَألثَ أَِئم ــور همج ــع مأَج 
 

       ــرباِقـِل الْخِل نـوالِْفقْـِه ِفي قَبو 
 

 )3(ِبأنْ يكُـونَ ضاِبطــاً معــدالَ      .258
 

 فَّــالَ      : أيغم كُـني لَـمِقظـاً ، وي 
 

259.       ـِويحثَ ِحفْظـاً، يدفَظُ إنْ حح4(ي( 
 

        ِويــري  ــهِإنْ كَـانَ ِمن ـهابِكت 
 

260.     إِحالَــه ـا ِفي الَّلَفْـِظ ِمـنم لَمعي 
 

        الَــهدِفـي الْعى ، ونعِو بالْمـرإنْ ي 
 

 ِبأنْ يكُـونَ  مســِلماً  ذَا عقْــلِ          .261
 

 قَـد بلَـغَ الْحلْـم  ســِليم الِفعـلِ         
 

262.   ٍق اوِفس 5(ِمن(     ـنمَءٍة ووـرِم مـرخ  
 

         نمتـؤلٌ  مــدـدالَِن ، فَعع كَّـاهز 
 

263.  حــح صــِد)1(و ــاؤهم  ِبالْواِح   اكِْتفَ
 

 جرحاً وتعـِديالً ِخـالَف الشــاِهدِ       
 

ِذي الشـهرِة   )3(اسـِتغناءَ )2(وصححوا .264
ــــــــــــــــنع 

 

ـ ) مالٍك(تزِكيٍة ، كـ      جن  نــنِم الس 
 

                                                             

  .)) معتدالً (() : النفائس (  يف )3(
 .ملطبوعة  ومل ترد يف شيء من النسخ اخلطية وا)) وحيوي ((:  يف فتح املغيث )4(
 . إلقامة الوزن )) أو (( بوصل مهزة )5(
  .)) وصححوا ((: والفتح املغيث ) النفائس (  يف )1(
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 كُلُّ من عِنـي   ) البـِن عبِد البـر  (و .265
 

 ِبـحمِلـِه الِعلْـم ولَــم يوهــنِ      
 

266.   ـهطَفَــى    )4(فَإنِل املُصلٌ ِبقَـودع  
 

 )  ـذَا الِعلْمِملُ هحِلفَــا   ) يوخ لِكـن 
 

ــبطِ  .267 ــاً ذا الض ــق غَاِلب ــن يواِف مو 
 

ــ  فَض  ــي ــاِدراً فَمخِط ن 5(اِبطٌ، أو( 
 

 وصححـوا قَبـولَ تعِديــٍل ِبـالَ      .268
 

 )6(ِذكٍْر ألســباٍب لَـه ، أنْ تـثْقُالَ           
 

 ولَم يرو قَبـولَ جـرٍح أُبِهمــا ؛        .269
 

ـــا    مبراِبِه ، وــب ــِف يف  أس  ِللْخلْ
 

270.     فَلَم حاجلَر فِْسرتـا    اسكَم ، حقْـدي 
 

   هــر ةُ(فَسبــع ــا) ش كِْض ، فَمــالر  ِب
 

271.        فَّـاظُ األثَـرــِه حلَيـذَا الَِّذي عه 
 

 مع أهِل النظَـر   ) شيخِي الصِحيحِ (كـ 
 

 )ِلمتٍن لَـم يِصـح     : ()7(كَذَا إذَا قَالُوا    )قَلَّ بيانُ من جــرح    : (فَإنْ يقَـلْ    .272

                                                                                                                                                           

:              ، وأشـار الناسـخ يف احلاشـية إىل أن يف نسـخة               )) وصـحح    ((:  يف نسخة ن     )2(
 ) .أ  / 198( النكت الوفية :  ، وانظر )) وصححوا ((

 )) باسـتغناء    ((: ية ملنت وشرح األلفية و ف والنفائس، ويف ع         كذا يف مجيع النسخ اخلط     )3(
 قبيح وهو حتريف. 

  .)) فان ((:  كذا يف مجيع النسخ اخلطية ملنت وشرح األلفية و ف و النفائس ، ويف ع)4(
 . ، والصواب ما أثبت )) فخطي ((:  يف نسخة أ من منت األلفية )5(
  .)) يثقال ((:  يف نسخة أ و ب من منت األلفية )6(
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 وأبهمـوا ، فَالشيخ  قَـد أجابــا       .273

 
 أنْ يِجب الوقْــف إذا اسـترابــا       

 
274.      لَهــوقَب ثُــهـحب نـِبيـى يتح 

 
         ـوا لَـهجرِح خــِحيلُو  الصأُو نكَم 

 
 )ِعكِْرمـه (احِتجاجـاً )البخاِري(فَفي .275

 
 ع1(م()  زـرِن مٍقابو (    ـهمجرت ـرغَيو ، 

 
276.   جتاحو)ـِلمسفَا    ) مـعض قَـد نِبم 

 
   وحٍد(نيوفَـى      ) سـا اكتٍح مـرإذْ ِبج 

 
277.   قَالَ   : قُلْت قَدــايلْ   (وــو املَعأب( 

 
  ـــذُه ِتلِْمي هـــار تايلْ( واخـــز الغ( 

 
  يحكَم ِبمـا   الْحق أنْ )ابن اخلَِطيبِ (و .278

 
  اِلـــمالع  ا)2(أطْلَقَـــهاِبِهمـــب ِبأس  

 
 إنْ ظَهـر  : وقَدموا اجلَرح ، وِقيـلَ       .279

 
      ــربتاملُع ــوفَه لَ األكْثَـرـدع نم 

 
280
. 

     ِفـيكْتي سـِل لَـيِديعالت ـمهبمو 
 

 )ِفيالصـير (والفَِقيــه   ) اخلَِطيب(ِبِه   
 

                                                                                                                                                           

  .)) إذا قيل ((:  يف نسخة ب من منت األلفية )7(
وما أثبتناه من نسخة أ و ب و جـ والنفائس من منت  ،)) عن((:  يف ع و ف )1(

 .األلفية
 . سكن لضرورة الوزن )2(



 44 

281
. 

 :يكِْفـي ، نحـو أنْ يقـاال    : وِقيلَ  
 

 :حدثَِنـي الثِّقَـةُ ، بــلْ لَـو قَـاالَ          
 

282
. 

      لَـم لَــو اِخي ِثقَاتـيأش عِميج 
 

          ـمهأَب قَــد ــنلُ مقْبالَ ي ، ـمأُس 
 

283
. 

      هدــري لَـم قَّـقح ـنم ضعبو 
 

  يف حـق مــن قَلَّــده      ِمن عاِلـمٍ  
 

284
. 

       لَــهمع أو ــاهيا فُتوــري لَمو 
 

  تصـِحيحاً لَـه   -علَى ِوفَـاِق املَـتنِ    - 
 

285
. 

 ولَيس تعـِديالً علَـى الصِحيــحِ      
 

 ِروايـــةُ العــدِل علَــى التصِريـــِح 
 

 لُ ؟ هـلْ يقْبـلُ املَجهـو    : واختلَفُوا .286
 

   ـوهلَى ثَالَثَــةٍ  –ولُ  -عــوعجم  
 

 من لَـه  راٍو فَقَـطْ      : مجهولُ عيٍن    .287
 

 :ورده االكْثَــر ، والِقســـم الوســطْ 
 

 مجهـولُ حاٍل باِطـٍن وظَاِهــرِ     .288
 

   ـهكْمحـاِهِر،    : وى اجلَملَـد دالـر 
 

ــثُ  .289 ـــه: والثَّاِل ــولُ ِللعدالَ هاملَج 
 

 فَقَــد  رأَى لَـه     . فـي باِطٍن فَقَـطْ      
 

 بعض مـن منـع    -يف احلُكْمِ –حجيةً   .290
 

       مهِمـن ، لَـها قَبم) مــلَيس ( فَقَطَـع 
 

291.      خـيقَالَ الشـال  : ِبـِه ، ومِعــال        إنَّ العلَــى ذَا جع ــهأن ـِبـهشي 
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292.       ترهــتِث اشاحلَِدي ٍب  منيف كُت 

 
        تــذَّرعــا تِبه ـنِض معةُ بـرِخب 

 
293.         ــِهرشي ـضعِر ، وباِطِن  األميف ب 

 
         ظَـرـِه نِفياً ، وروــتسم ـمذَا الِقس 

 
 واخلُلف يف مبتـِدٍع مــا كُفِّـرا       .294

 
 قَـاً ، واســتنِكرا    يــرد مطلَ  : ِقيلَ   

 
 بـلْ إذا اسـتحلَّ الكَـِذبا      : وقِْيلَ   .295

 
 نصـرةَ مذْهــٍب لَــه ، ونِســبا        

 
296. ) ــاِفعيلُ ) ِللشقُــوــلُ: ، إذْ يأقْب 

 
 ِمـن غَيِر خطَّاِبيـٍة  مــا نقَلُــوا         

 
ــرونَ  .297 ــدالَ –واألكْثَ األع آهرو - 

 
 ردوا دعاتهـــم  فَقَـــطْ ، ونقَـــال 

 
 اتفَاقَـاً ، ورووا   ) ابـن ِحبـانَ   (ِفيِه   .298

 
 عن أهِل ِبدٍع يف الصِحيِح مـا دعـوا         

 
299. و)ــِدي يمِللح ( ــاِماإلمو)اــدمأح( 

 
  تعمــدا )1(بـأنَّ مــن ِلكَــِذٍب       

 
 ، لَم نعـد نقْبلُــه     أي ِفي احلَِديثِ   .300

 
 و ، ــبتإنْ يو)ِفـــيرـيالص (ِمثْلُــه 

 
301.       ادزو ، الِكـذْب أطْلَقو :  ـنأنْ           أنَّ م ـدعب  قَــوي قْـالً لَـمن ـفعض 

                                                             

  .)) للكذب قد ((:  يف النفائس )1(
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302. ــاِهِد ، وكَالش سلَــياِني(وعــمالس 

 
ـ    ) أبـو املُظَفَّرِ    ييــرى  ِفـي اجلَاِنـ

 
 ِبكَِذٍب ِفي خبــٍر إســقَاطَ مـا        .303

 
 لَـه ِمـن احلَِديـِث  قَـد تقدمــا        

 
304
. 

     ــهِثقَـٍة فَكَذَّب ـنى عور ـنمو 
 

        ــهكَِذب لَِكــنـا ، وضارعت فَقَـد 
 

305
. 

      ِخِه ، فَقَــدـيِل شِبقَـو نثِْبتالَ ت 
 

     ارو ، ـراآلخ هكَذَّب      ـدحـا جم د2(د( 
 

306
. 

 أو) الَ أذْكُــر  (وإنْ يـرده ِبــ    
 

 ما يقْتِضـي ِنســيانه ، فَقَــد رأوا         
 

307
. 

 احلُكْـم ِللذَّاِكـِر ِعنـد املُعظَـِم ،     
 

 وحِكي اإلســقَاطُ عـن بعِضِهــمِ       
 

308
. 

 كَِقصـِة الشـاِهِد  واليِميــِن  إذْ      
 

   ـهِسـيلٌ (نيــهالَّـِذي أُِخـذْ   )  س 
 

309
. 

         نع  ـدعفَكَانَ ب ، ـهنع) ـهعِبير( 
 

        ــهعِضيي ــِه لَـنِويرفِْسـِه ين نع 
 

310
. 

اِفعي(والش (  ىهن)   ِِد احلَكَـمبع ناب( 
 

 يـرِوي عِن احلَـي خلَــوِف الـتهمِ        
 

 )ابـن حنبـلِ   (و) الراِزي(و) إسحاق(  أُجـرٍة لَـم يقْبِلومـن روى ب311
                                                             

اسخ يف جانب صفحة املخطوط ، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على  هذا البيت سقط من نسخة جـ من منت األلفية ، وأحلقه الن)2(
 .مقابلته على أصله املنتسخ منه ، واهللا أعلم 
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.   
312
. 

 وهـو شـبيه أُجـرِة القُـرآِن
 

 يخـرم ِمـن مــروَءِة اإلنســانِ      
 

313
. 

 لُ(لَِكـنـٍم الفَضيعن وذْ) أبأَخ 
 

ـَرخصــاً ، فـإنْ نبــذْ          وغَيـره ت
 

314
. 

  الكَسب أِجز إرفَاقَا،- شغالً ِبِه -
 

       خــيى ِبِه  الشاقا   (أفْتــحإس ـوأب( 
 

315
. 

 ورد ذُو تسـاهٍل  فـي احلَمِل
 

 كَالنـوِم واألدا كَـالَ ِمــن أصـِل ،     
 

316
. 

 قَد أو ، نلِقيقَِبلَ الت ِصفَا)1(أوو  
 

 اِت كَثْـــركَرـِرفَـــاِبــاملُنع  ةً ، أو 
 

317
. 

ثَ ِمندا  حمِو ، وهِة السِبكَثْر 
 

 أصٍل صـِحيــٍح فَهـو رد ، ثُـم إنْ        
 

318
. 

 ـني2(ب(،  عجا رفَم  غَلَطُه لَه  
 

        ـعمج ثُــهِديح  ــمهدـقَطَ ِعنس 
 

319
. 

 )ابِن حنبِل(مع ) احلُميِدي(كَذَا 
 

 رأَوا ِفــي العمـلِ    ) ابـِن املُبـاركِ  (و 
 

320
. 

 وفيـِه نظَـر ، نعم  إذَا: قَالَ 
 

 كَانَ ِعناداً ِمنــه  مــا ينكَــر ذَا          
 

ـــوِر  وأعرضـوا ِفي  هِذِه الدهـوِر .321 ــِذِه  األم ــاِع ه ـــِن  اجِتمع 
                                                             

   .)) بال قد ((:  يف النفائس )1(
 ) .أ  / 233( النكت الوفية :  بتسكني النون لضرورة الوزن ، وانظر )2(
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322. كْتلْ يا ، بـِرهساِقِلِلعفَـى ِبالع 

 
ـــِر الفَاِعــِل  ــاِلِغ ، غَيـــِلِم الباملُس 

 
 ِللِفسِق ظَاِهراً ، وِفي الضبِط بأنْ .323

 
 نمتــؤـــطٍّ  مى  ِبخوــا رم ــتثْبي 

 
 وأنـه يـرِوي ِمن اصٍل وافَقَـا .324

 
 ألصِل شـيِخِه ، كَمـا قَـد ســبقَا          

 
 ، فَلَقَـد)البيهِقـي(  ذَاك ِلنحِو .325

 
  دــن ــِل  الس لْسسِلت اعـــم آلَ الس 

 
 مراِتب التعِديِل

326. لْاوجرحا ولتِدعلُ قَيدذَّ هبه 
 

 هبــت رذِْإ )1( ) ِماِت حــأيب نبــِإ(  
 

327. اولشيخز ِفاد ِهيام ِز، ودت 
 

ــ  ــم ــا ِف ــه أَِمالَي كَ ــ وِهِل جدت 
 

 هتررا كَم : يِلِدعلتا عفَرأَفَ .328
 

ـ (ـكَ  ـ ثَ)( ٍةقَِثـ ٍتب ( ـ و ـ دعأَ ولَ ته 
 

 او) ثَبت ()2( أو ) ةٌقَِث ( ِهيِل يمثُ .329
 

ــ(  مِقت3()ن(او ) ــحةٌج (ــإذا او ع زاو 
 

                                                             

 .ليستقيم الوزن ) إذ ( مع وصل مهزة بال تنوين لضرورة الوزن ، وإن أُبِقي التنوين ف) 1(
 .يف هذا البيت سوى األوىل مدرجة ؛ لضرورة الوزن ) أو ( اهلمزات يف ) 2(
 .وىل ما أثبت  ، واأل)) متفق ((: يف النفائس  )3(
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 )4(يِلي وٍلدعاً ِلطَب ضو أَظَاِحلفْ .330

 
ـ  ِه بِ سيلَ(  ب 5()أس() وقـدصـلِ ) صو 

 
 التو) اًاريِخ) (اًنومأَم (اكذَِب .331

 
 )مــح ــهلُّ الص دق (رووــا ع نإىل ه 

 
332. دِقالصم ا ه6(ا كذَو(خيش سطْ و 

 
 طْقَــ فَخي شــو أَبســح فَطٌســ ووأَ 

 
333. و)اِلصلْا حِدحِثي (َأو) اِرقَمبه( 

 
 )ــج يده ( ،)ــح سنه ( ،)ــقَم باره( 

 
334. صوِلحيص دواَء)1(  انْقاْهللاش 

 
ـ  سيلَ (نْأَ بِ وجرأَ  ـ  ِه ِب ب ـ ) أْس عار2(ه( 

 
335. ا (وبم ِعنٍني (قال:نقُ أَ ملُو) :َــ  ال ــسأْبـ ــِثفَ) ِه ِبـ ــن وةٌقَـ  الَِقـ

                                                             

 .س من شرح األلفيةو ،وكذا يف نسخة ق )) وتلي ((: يف نسخة جـ من منت األلفية)4(
 ، ومل ترد قي شيء من النسخ )) أو (() : فتح املغيث  ( و) النفائس ( بعد هذا يف ) 5(

 .اخلطية 
، وال يستقيم الوزن هكذا ، وهو يف ))  ما هو وكذا ((: ب وجـ  و يف نسخة أ) 6(

  بال واو وهو الصحيح ، إال إذا سكن الواو يف )) كذا ((: النفائس وفتح املغيث 
 . لضرورة الوزن ))هو (( 

 . ؛ لضرورة الوزن )) إن ((بدرج مهزة ) 1(
وإن جاء القطع يف  ( –د جمموع تزيادة ساكن بعد و ) عراه( و  ) اْهللا ( ةيف لفظ) 2(

منا جيوز إ وهذا –) وهو حذف ساكن الوتد اموع وتسكني ما قبله ) اهللا ( لفظة 
 هنا على تشبيه الرجز – رمحه اهللا – احلافظ هء البسيط والكامل ، وقد أجراويف جمز
 .أ  / 235النكت الوفية : ، والعروضيون ال جيوزون ذلك ، وانظر ما 
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  :لْأَ سن مابجي أَِده منبا نَّأَ .336

 
ــثِأَ  ــةٌقَ ــو خنَاَ كَ ــ أب ــةَدلْ لْ ؟ ب 

 
 )انومأْم) (يراًخ) (قاًودص (انَكَ .337

 
 انــوع تولَــ) يِرولثُّــا (ةُالثِّقَــ 

 
338. مسِق ودذَا الص فصا ومبرو 

 
 ضفاً بِـ ع)ـ لْا ِحاِلص ِدحذِْإ) ِثي ـ  ي  مِس

 
 مراِتب التجِريِح

339. أَوساأُ ولتِرجذَّكَ: (ِحياب) (يضع( 
 

 ــي ــاع ودِذكْ ضو ــب جــالٌ و ضع 
 

340. وبعدها متهمِبِذكَلْا ب 
 

 ــ(و طٌاِقس (و)ــه ــتاجفَ) كاِل  ِبِن
 

341. اِهذَوم بتروا ك3(و( ظَرِه نِفي 
 

 ــ(و كَستوــا ع نــ) (ه ــتع ي الَِهِب بر( 
 

342. لَ(ويِةلثِّقَا ِبس (ُثم) راد 
 

 ِدحــي ــ) هثُ ــ(ا ذَكَ ضفــِعي  )اد ِج
 

343. )اٍهوب مٍةر (و)هقَم طَد رحاو 
 

 ِدحــي ــِمار(و) هثَـ ــ مِه ِبـ  )حرطَـ
 

 )اًئَيي شاِوس يالَ) (يٍءش ِبسيلَ( .344
 

ــ  ــ (مثُ ِعضيف (ــو ــي ِجنْا ِإذَكَ  ائَ
 

                                                             

 . لضرورة الوزن )) أو ((بوصل مهزة ) 3(
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 هِبِرطَض مو أَِثيِدحلْا ِركَنمِب .345
 

 )اٍهو (و)ــ ضفُعالَ) (وهــ ي حتــج  )ه ِب
 

346. وبعدِف(ا هِهيالٌقَ م) (ضفع( 
 

 ــِفو ــِهي ض عفت ــن ــِرف)1( رِك عتو  
 

 يِِّوقَالْ ِبِنمِتيلْا باكذَ ِبسيلَ( .347
 

ــحِب  ــع ِبٍةجـ ــرملْا ِبٍةدمـ  )يِضـ
 

 اونع طَفلْ خِه فيوا ه مِفعلضِل .348
 

ــِف  ــِهي ــيئُ ِح(ا ذَ كَ ــس ــٍظفْ  )ين لَ
 

349. )لَّكَتوا ِفمِهي (لُّكُوم ِك ذُنر 
 

 )2(رِبــتعا ِهِثــيِدح ِباًئَي شــدعــ بنِمــ 
 

صحى يت؟م بحتسي ِث أوِديلُ الْحمحت  
350. قَووا ِملُبنم ٍمِلست حالَم 

 
ــ  ــي كُِف ــ ِهِرفْ ــذَكَ ِبا صــالَي مح  

 
 عنم وِغولُبلْا دعى بو رمثُ .351

 
ــ  ــ هموقَ نا ورــاكَ (د لسطَبــ) ِني مع 

 
ــقَ  مْ ثُاِنيلصب ِلِملِْعلْا ِله أَاِرضحِإ .352 بلُوهــم ــ م ا حثُدــوا ب عالْد ــح  ملُ

                                                             

هكذا يف النسخ كلها ، وفيه زحاف الكف وهو حذف السابع الساكن ، وال جييء ) 1(
 .، ويف هذا ثقلٌ )تنكر(يف الرجز فهو خطأ عروضي ، إال إذا أشبعت حركة الراء يف 

 جمرور    )) بعد (( و )) من (( مبتدأ مضاف إىل )) وكلُّ من ذُِكر ((: البقاعي قال ) 2(
 خرب )) اعترب (( ولفظه حمكي ، واجلر يف حملِِّه ، و )) شيئاً (( ومضاف إىل )) ِمن ((بـ 

 .أ  / 240النكت الوفية .  متعلق باخلرب )) حبديثه ((املبتدأ ، و 
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353. لَطَولْا بِدحِعلْاي  ِفِثيِرشِني 

 
ــِع  نا (دلزــب ِريــأَ) ي حــب  ِني ِح

 
354. وهِذلَّا ولَي عأَ (ِهيكُلْا لُهفَوه( 

 
 لْاوــعشلْا(ي  ِفــرــبصلْاكَ) ِةرألُمفَــوه 

 
355. ِثالَلثَّاي ِفويَأل (نا ِلهِمأْلش( 

 
 وينِغـــبـــِيقْي تيدِم ِبـــهالْفَه 

 
 اعم والس ،ِطبلضا بهبتكَفَ .356

 
 ــحثُيِصــ يح ِنــِهِبــ، و زاع 

 
  ِللْجمهوِر ثُم احلُجه)3( سمخلْافَ .357

 
ــِق  ةُص) مــح مٍدو (وــع ــ الْلُقْ جمه 

 
358. وها وبنخ مٍةسِق ، وأَلَي ربعه 

 
 لَـــويـــ ِفســـِهيس ةٌنم تـــبعه 

 
359. ا ِلبلصوفَاب همطَِخلْا هااب 

 
 ممــز ــوجلْا هدراً ويـــ  اابـــ

 
360. ِقوال: (لَيِنبح نفَ) ٍلبرلُج 

 
ــال   ــخِل: ق مع ــس شا ةَرلتــح لُم 

 
361. يجوِف الَز ي دِنوا، فَهطَلَّغه 

 
ــال   ــقَ عإذا: قـ ــ وهلَـ  هطَبضـ

 
362. ِقولَي :منب يِحلْا ناِرملْا وقَبــ  ر ــقرفَ اِم سعــ ، و مفَ الَن ــح ضر 

                                                             

 .))  واخلمس ((: لفية يف نسخة ب من منت األ )3(
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 يِرقْملْا نباالُ ومحلَا ِهِب: قال  .363

 
ــ  سمــِال ع أَِنب ــر ــي ذُ ِذٍعب  ِركْ

 
 سماع لَفِْظ الشيِخ: م التحمِل ، وأولُها أَقْسا

 ِمظَعملْا دن ِعِذخاَأل ِهوجى ولَعأَ .364
 

 ـ و هــظُفْــلَ : اٍنِمــ ثَيش ا فَــٍخيِملَع 
 

365. 1(اباً اوكت( لْقُِحفْظَاً و) :اثَندح( 
 

ــ(  ِمسعت (َأ ،و) َأخبــر أَ(، ) اننــأَب ان( 
 

366. قَودلْا (مِطخينْأَ) بقُ يالَو:  
 

ــِم(  سعالَذِْإ) ت ــقْ ي ــا) 2( لُب ِوأْلتالَي 
 

367. وبعدا(ا هثَندح ( ،)حيِنثَد( 
 

 وــب ذَع أَ(ا دخبــر أَ(، ) انخبــر  )يِن
 

368. و كَثِْير وهو) ِزييا) دستعلَمه 
 

 ــغَو يرــ و ــه ٍد ِلاِح ــد حملَ ــا قَ م 
 

369. ت هدعبِخِه، ويلَفِْظ ش الَِمن: 
 

ــأَبنأَ(  ــأَبن(، ) انـ ــقَو) انـ  الَلَّـ
 

370. لُهقَوقَالَ لَناَ: ( و (حنواوه 
 

ــِه  ــدثَنا: ( كَقُوِلـ ــا) حـ  لَِكنهـ
 

 مذَاكَره )3( هالُاعملْغاِلب اسِتا .371
 

ــا   هنودــالَ(و ــا) قَ جــالَ م  )4( رهرِب
 

                                                             
 .  لضرورة الوزن)) أو ((بوصل مهزة ) 1(
  .)) تقبل ((:  من منت االلفية ـيف نسخة ج) 2(
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372. اِع ِإنْ يملى السع يهوداللُِّقي ر 
 

          ِضـيِفـي الْم هفُـورع ـنا ممالَ ِسي 
 

  ما سِمع)1( أنْ الَ يقُولَ ذَا ِبغيِر .373
 

  ــه ــاٍج(ِمنجكَح (لَِكــنو )2(ــع   يمتِن
 

374. الْخ دِعن همومطعقُِصرِب وي 
 

        ِهرـتـِف اشصلى الَِّذي ِبذَا الوع ذَاك 
 

 ِخيلشا علَى ةُاَءرالِق: ي ِناْالثَّ
ـ لْا مثُــ .375 ـ تعي نِتــلَّا ةُاَءرِقـ  اهـ

 
 مظَعمهم ع ـ ر ـ  اًض س أْ )3(ا  وقَر ـ ت اه 

 
ـ  حِ نِم .376 ـ  كِ أو ٍظفْ 4(اٍب او ت(

  سـِمعتا  

 
ــاو  لشيــخ ــظٌاِف ح ــر  عاَ ِمل ضات 

 
ــلَ ، وأوالَ .377 ــ أَنِك لُصهي ــم  هكُِســـم مةٌقَـــ ، أو ِثِهِســـفْنِب  هكُِس

                                                                                                                                                           
 .  وهو خطأ يف الوزن)) يف استعماهلا ((: األلفية يف نسخة جـ من منت ) 3(
  بالواو مث الراء ، وما أثبتناه من)) جمارره ((: يف ف و ع والنفائس وفتح املغيث ) 4(

النسخ اخلطية ، ومن مجيع منت األلفية ، وهو كذلك عند السيوطي يف شرحه ص 
  .)) براَءيِن ((:  ، وقد نص عليه املصنف كما سيأيت إذ قال 364

  .)) لغري ((: من منت األلفية ) ب ( يف نسخة ) 1(
ما  ، والوزن صحيح يف كليهما ، و)) وليس ((: من منت األلفية ) جـ ( يف نسخة ) 2(

 .أثبتناه من بقية النسخ اخلطية ملنت األلفية وشروحها 
) جـ ( و ) ب ( و )  أ(  وهو كذلك يف )) ِسوى ((: ، وفتح املغيث  يف النفائس) 3(

 بفتح أوله والقصر لغة يف سواء ، ))وا  س((: ويف شرح فتح الباقي . من منت األلفية 
 ) . سوا  (413 / 14اللسان : وعليه املعىن ، وانظر 

 .؛ لضرورة الوزن ) أو ( بوصل مهزة ) 4(



 55 

  
ـ  ثِ نْإا  ذَكَ: ت  لْقُ .378 ـ  مِ ةٌقَ مـ  ن ِم سع 

 
 يظُــفَح5( ه( ــعــا مقْا فَــٍعماَِتسِنتع 

 
379. أَوجمــو ــا أَع ــ ِباًذَخ ها، ورواد 

 
 ـ  لَقْن ـ ، و ِفالَاِخل ـ  ِهِب اا   مـ ع تواد 

 
380. لْاولْخفِ ف يـ ه لْا ها )6(سـاوي  تالَألو 

 
 أو دـــونأو فَه قَـــو؟ فَـــه الَِقن 

 
ــ .381 عن) ــم ــو) ٍكاِل صِهحبو مــع  ِمظَ

 
ـ اِحل(و) ةَفَوكُ(  ـ  أَ اِزج ـ الْ ِله حِمر( 

 
382.  ــع ــاِري ( م خاِن) البــي ــا ِس مه 

 
   و)  نأِبي ِذئْـبٍ  اب (   ـعم) ِـانمعالن( 

 
ـ كْع ورضعلْا )1( رجحا دقَ .383 سـ  أَه صْح 

 
 وأَ (لُّجـ ا ِله لشِقر (ـ ن حوـ  ه ج نح 

 
384. ــو جوــوا ِفد ــِهي ــأْر قَ  ىِرت أو قُ

 
ــ  معــ( و ــا أَأَن سمــ) ع ــِرمثُ بع  

 
ــِب .385 مــا م ــض ــقَ مي أوٍلى ِف يــ(  اد ــلَءةً عاَرِق ِهي (ــح تى مــن  ادِش

                                                             

)5 ( حق ) اجلزم ، وال يستقيم الوزن على هذا الضبط ، فحركت اللفظة ؛ ) حيفظه
 .لضرورة الوزن 

  .))وي ا يس((: يف نسخة جـ من منت األلفية ) 6(
 و س  نمن شروحها ، ويف نسخةق كذا يف مجيع النسخ اخلطية ملنت األلفية ونسخة ) 1(

 . ، وما أثبتناه هو الصواب )) رجح ((: ع وف من شروح األلفية و هـ و
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ــلَ عءةًاَرا ِقـــندشـــنأَ( .386  الَ) ِهيـ

 
 )ِمسعِكلَ) تن ب ـ ع ضهـ  م ـ  ح د قَ  الَلَّ

 
387. وــطْم ــلتا قلَ ِدحِثيا وــِإلخ اِرب 

 
 مـــنعأَ (هـــحمذُ) دقْـــِملْا واِرد 

 
388. )اوــلن ِئسي (و)اِملتــي ــحي يِم ىي( 

 
 ــا(و بلْا نــمبِملْا) ِكارــح يــدس عاي 

 
389. ــذَو ها (بــلز ِرهي (و)ــقَلْا  )انُطَّ

 
 و)اِلـــمك(و ـــبعده) ـــفْسانُي( 

 
390. ومــع ــوكُلْا (مظَ ــِحلْا(و) ِةفَ اِزج( 

 
 اِزوجــلْاإىل ) يِّاِرخــبلْا (عمــ 

 
391. ــاو بــن ج ٍجِيرــ و ــألوزاا ذَكَ  ياِع

 
 ما (عِنب و ٍبه (و)إلامـ ا ام ِعاِفلشي( 

 
392. و)ِلمسم (ـ و ـ أَ (لُّج ـ ا ِله لشِقر( 

 
ــ  ــدقَ ج ووا أَزخبــر ــلْا ِلن  ِقرفَ

 
393. قَــوــدع زــاه اِح صِإلا بــن اِفص 

 
 )للنـ ) ئيس ـ  غَ نِم ـ  ِري ـ   م  ِفالَا ِخ

 
394. ِرثَكَْألاوين ـ  و ه2(و(    رهـتالَّـِذي اش  

 
 ــم لَطَصاً َألحــه ــ أَِهِل ــاَأل ِله  ِرثَ

 
395. وــب عــضم ــن ــالَ قَ ــا أَذَ ِب عــ  ااد ــا ةَاَءرِق ِحلصِحيــ ح ــت ى عااد 

                                                             

 . لضرورة الوزن؛ بتحريك اهلاء ) 2(
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ـ  ِف .396 ـ لِّي كُ م ـ ٍنت ـ ربخأَ: (الً اِئ قَ  )اكَ

 
ــذِْإ  ــال أوالً انَ كَ ــ: ( ق حاكَثَد( 

 
ــقُ .397 ــا يأْر اذَ وتلْ ــا نيِذلَّ شتواطُر 

 
ــادِإ  ــِإلاْ ةَع ساِدنــ و هــو طُطَ ش 

 
اتعفِْريت 

398. اوخأَ نْوا إِ فُلَت مسـ َألا ك ـ  رِ لَص اض 
 

 اولشيالَ خ  ي ـ ح ـ  ظُفَ ـ   م ـ  دا قَ ِرضا ع 
 

ــ .399 ــ نضعبفَ ــُألا اِرظَّ صِلوي ــِطب  هلُ
 

 ثَـــكْأَوا رـــلْمثْحِيدقْ)2( ني لْـــهب 
 

400. اوختارـ ا ه لشيـ  خ ـ  نِْإ فَ ـ تع ي م لَ مد 
 

 مــم ــهكُِس ــا )2( كِلذَ فَ لسماعر ْد 
 

401. اوخـ  نْإفُوا  لَت كَ سـ ا ت لشيخ ـ  و  ملَ
 

 ــي ـ فْ لَرِق ــاً ، فَـ ــعملْا رآهظ  مظَ
 

402.   وهكَ او حِحييـاً اِفلص  ـ ، و ـ  م دقَ نع 
 

 ــب عــا  أويلض ــ ِمِراِهلظَّ نه ــقَ، و  عطَ
 

ـ لْاأبـو    (ِهِب .403 ـ  ِحتفَ لَ سيا م ياِزلـر( 
 

ــو ِإ (مثُــ  ــأب سا )3( اٍقحرــي اِزلشي( 
 

ـ أبـو ن  (ا  ذَكَ .404 ٍرص (قـال   و :يـ ع ــ  لُم ــألْ وِهِبــ  َألولُا اِءدَألا اظُفَــ
                                                             

 . ))  احملققني ((: من منت األلفية ) أ (  يف نسخة )2(
  .)) فذاك ((: يف النفائس ) 2(
 .بالصرف ؛ لضرورة الوزن ) 3(
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405. لْاوِكاْحا مختـ ا ار ـ  ِذلَّ ـ  دي قَ  اد عِه

 
 ــلَع ــكْ أَِهي ــار ثَ لشيــِخو  اَألداي  ِف

 
ـ لَلْاي  حدثَِني فِ  .406 ـ  ح ِظفْ ا ثُيـ ن  ادرفَ

 
 اوــج ــعمـ ــ إذا تهريِم ضـ  اددعـ

 
407. لْاوعنْ إِ )4(ِضر ت سمـ  فَ ع ـ ربخ أَ لْقُ ان 

 
ــاً اِرأو قَ  ــربخأَ(ئ ــحتساو) يِن سان 

 
408. ونحوـ  ه ع ـ ا (ن ِنب ـ  و ٍبه (ـ ِور اي 

 
 ــو ــولْا ِبسيلَ ــ لَِباِج ــ رنِك  ايِض

 
409. اولشـ َألاي   فِ ك ـ  ِذخ ـ  و انَ أكَ حده 

 
  أو م1( ع(  اهِعا ؟ فَ  ِسـوت لْ ا بـارـ و حده 

 
410. محــتِكــ لَلٌمانُطَّــقَلْا رأى ن 

 
ــجلْاَ  مِفع ــي ــم ه ا أوإلِْا مــن انُس 

 
ـ  م ِهِخيي ش ِف .411 ـ ولْا و الَا قَ حـ  ةَد  د قَ

 
 ــاخ تــار ــهيبلْاا ي ذَ ِف ــتعا ويِق مد 

 

                                                             

اللفِظ ، واملقول :  عطفاً على قوله –جلر  با- والعرِض ((: ب  / 248قال البقاعي ) 4(
إن تسمع بقراءة غريك إىل : واختار يف العرض هذا التفصيل وهو أنك : حمذوف ، أي 

إن : آخره ، وجيوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخربه مجلة الشرط بتقدير رابط ، أي 
 . ))ربين أخ: أخربنا ، أو تكن قارئاً فقل : إن تكن سامعاً فقل : تسمع فيه ، أي 

 .وكذا يف مجيع النسخ اخلطية ، ويف النفائس ، وفتح املغيث بالنصب 
 .بتسكني العني ) 1(
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412. ـ و ـ حأَ (الَقَ ما): دـ ت  در واًظَــفْ لَعِب
 

ــِل  لشــِخي ــدي أَ ِف ــ تالَ وِهاِئ ع2( د( 
 

413. وــم نــإلا ع بِفالَد ــي ــم ا صافَن 
 

ـ  لَ – خيلشا -  ـ  ح نِك ثُي ر  ـ ِراٍو ع  افَ
 

ــأَِب .414 نــه س ــِفى فَو ــِهي ــ م ا جىر 
 

ـ ى ، و  نعملْ بـاِ  ِلقْلناي  ِف  مـ ا فَ  ذَ ع يىر 
 

ــ .415 ــيا ِف ذَنَّأَِب ما رــلطَّاو ى ذُو  ِبلَ
 

ـ   الَ ِظفْلَالِْب  م  ـ ا و ضـ  ع ـ كُي الْوا ِف ِبت 
 

416. اوخــلَت ــفُ ــا ِةحي ِصــوا ِف لساِعم 
 

ــ  ــ ننِم ــ ، فٍَخاِس ــِتما بالَقَ اِعن 
 

ــِإلا( .417 فَسِنايِيرــ) ي ـملْا (عحــر  )يِب
 

ـ ا(ِو  ــِنبِد عي (ـ و ا (ِنعــبِغلص3()ي( 

 
ــالَ .418 ت ــ ِور حِدتاًثَيِإ وــخبــاًار  ِل ، قُ

 
 حضرت ا و اِزلـري ـ  و هلْا وحـ ظَن  يِل

 
419. ا(وبلْا نـ م بالَِك) ِكارـ ه ـ ا كَ م تب  ـ و جولْا (زــالُحم (ــاولشيــ ذَخهب 

                                                             

: تتعدى ، فحذفت التاء األوىل ختفيفاً ، والم الفعل للجزم بالنهي ، واملراد : أصلها ) 2(
ب ، وفتح املغيث       / 249النكت الوفية : انظر . ال تتجاوز لفظه وتبدله بغريه 

2 / 46.  
 بالضاد املعجمة ، ويف بقية النسخ )) الضبعي ((: يف نسخة ق و س من شرح األلفية ) 3(

أبو :  بالصاد املهملة ، وهو الصواب ، فهو )) الصبغي ((: نت وشرح األلفية اخلطية مل
  .531 / 3بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الصبغي كذا يف االنساب للسمعاين 
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ــ .420 ــ خنَّأَِب يــ ِماًر ننْأَ هــالَفَ ي ص 

 
ــحفَ  ــ فَثُي هــم ص أوالَح ، ــ ب  الَطَ

 
ـ ي ح ِنطْقُارلدى لِ ر ج ماَكَ .421 ـ  ثُي ع د 

 
ــِإ  ــِإ (َءالَم ساِعمــ) لَي عاًدــ و سرد 

 
422. ذَواكــ ي ــِرج ــلْاي ي ِف  إذا أو ِمالَكَ

 
 هينم ـ  ح ت ى خ   ـ اِفـي ـ   ضعبلْ  اذَ ، كَ

 
ــ بنِْإ .423 عــا د اِملســع ــتح يم ، ثُ لْم 

 
ــ  ــاي ِف ــمِلكَالْ ِراِهلظَّ ــأَ أو اِنت  لْقَ

 
424. وينــب ــي ِلِغ لشنْأَ ِخيــِج ي يــز م ع 

 
 )3( عقَــ ي إنٍْصقْن ِلــاًربــ جِهاِعمســِإ 

 
ـ  غِ الَ و اٍبت ع نبا : الَقَ .425 4(ىن(  ـنع  

 
ــِإ  جــٍةاز م ــا ع لساِعمــ ت  )3( نْرقْ

 
426. ــو ــا (لَِئس بــٍلن ــرن حِإ)  حنب  افَ

 
ــغَدأ  مــ فَه ــرأَ : الَقَ جو يــع  ىفَ

 
ـ فَلْا ٍم نعـي  أبـو  (نِكلَ .427 لُض (ـ م نع 

 
  فَـالَ يسـع    )4( همِهفْتس ت ِفرحلْاي  ـِف 

 

                                                             

 . ))إن وقع  (( :ويف النفائس  ،))  أن وقع ((: نت األلفية والنفائس من م) أ(يف نسخة ) 3(
 .))  غناء ((: من منت األلفية ) جـ ( و ) ب ( و ) أ ( يف نسخة ) 4(
 . ))يقرن(( : ، ويف النفائس ))  تقترن((: من منت األلفية) جـ(و) ب(و) أ(يف نسخة ) 3(
  .)) يستفهمه ((: األلفية من منت ) جـ ( و ) ب ( و ) أ ( يف نسخة ) 4(
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ــالَِّإ .428 ــنْأَ ب ي ِتِور ــي ــا كلْ اِرلشده 
 

 عن ٍمِهفْ م  5( ، و(     ـنع هوحن )ـ ز  )هداِئ
 

429. و)لَخف ب ن ـ ) ٍملِا س ـ :  قـال    دقَ ان 
 

ــ فَذِْإ  اتــه ح ا)6( ثَدثَنــد ح ــن   ِم
 

ـ  ، و  انَيفْ س ِلو قَ نِم .430 فْسكْا انُيـ ت  ىفَ
 

ـ  ٍلمتس م ِظفْلَِب  لْا ِن عمـ م ـ تقْاي  ِل  ىفَ
 

ـ ح (اكذَكَ .431 مـ  اد بن ـ  ز ـ فْأَ) ٍدي ى  ت: 
 

ــِإ  ســاهِم فْت ــِلي يِذلَّ يكــ ، ح ىت 
 

432. روو َألا (ِنا ععـ كُ) : ِشم ن ـ قْا ن عد 
 

ــخلنِل(  ــبرفَ) يِع ــم ــب يدا قَ عد 
 

ــ .433 ــ يالَ – ضعبال سمعــأَ فَ– ه  لُيس
 

ــ  ــ عضعبال نــه ــم ، ثَ ــن يلٌّ كُ  لُقُ
 

434. ــو ــا ت ذَلُّكُ سلٌاهــ ، و   :مهلُوْقَ
 

 ـ  ِيِفكْي ـ لْا ن ِم ِدحـ  ِثي ش مـ  ، فَ  ه هم 
 

435. ــع لَإذاوا نــِئالَ )1(  أَو ــيٍء س ش  
 

 عــر ــ ، وهفَ مــا ع نا تــو سالَه 
 

436. نِْإوــ ي ــثْدِّح ــاِءر ون ِم ــفْر ع-  ِرت ِس تــ ِبه صــِر)2(و اِهِتو بِذي خ  

                                                             

 . بدل الواو ، وليس بشيء )) عن ((: يف ف ) 5(
  .))حديث (( : يف ف و ع ) 6(
 .ب  / 253النكت الوفية : انظر ) 1(
 .؛ لضرورة الوزن ) أو ( بوصل مهزة ) 2(
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437. صح  ، ـ و عـ  ن ش عـ   الَ ةَب ت ـ لَ  ِور ان 

 
ـ )3( إنَّ  ـ الً ، والَ ِبـ  امنـــ أُثُيِدحـ

 
438. الَوــ ي ضــر اِم ســنْأ اًع عنمي 4( ه( 

 
 هعِم ســدا قَــي مــِور يــنْأَ خيلشــا 

 
ــ .439 ــخلتا كِلذَكَ ــج رأو صيِص عت 

 
ـ   ملْاَم ـ  ي ـ خأَ : لْقُ  تكْكَ شــأو تأْطَ

 
 ةُزاْجاإل : اِلثُالثَّ

ــ .440 ــِإلا مثُ جةُازــِى ت ــا ل لسمااع 
 

 ونــو ــِت ِلتعـ ــون أٍَةعسـ  ااعـ
 

441. فَارـــعا ِبهـــحالَثُي م ولَـــانه 
 

 ــت نِييعلْا هــم جازلْا وــم جــاز  ه لَ
 

442. وبــعضهمفَــاى كَــ حاقَتهمــ ع  ىلَ
 

 جذَ اِزو   ـ ذَا ، و هـ لْا (ب اِجبـ ِإ) ي  ىلَ
 

443. ِفالَِخلْاي  فْن اًقَلَطْ م   ـ ، و هـ  غَ و  طْلَ
 

ـ  فالَِتالخاو: قال    ـ علْاي   ِف ـ  ِلم  طْ قَ
 

444. وردــا ه لشيــأَِخ ــاِفِعي)5( نْ ب قَــ   للشِفِنالَو ــيا ثُــهمــ بعــض6(عيِبا ت( 
                                                             

 .ب / 253النكت الوفية : انظر . بكسر اهلمزة على احلكاية كما أشار إليه البقاعي) 3(
 )) الشيخ (( ، و )) يضر (( يف موضع رفع على أنه فاعل )) أنْ يمنعه ((: ل البقاعي قا) 4(

 .ب  / 253النكت الوفية .  مفعوله )) أنْ يرِوي (( ، و )) مينع ((فاعل 
 . لضرورة الوزن؛  املشددة )) أَنَّ ((بتخفيف  )5(

 .ذي يليه ، وهو خطأ عروضي يف البيت تضمني عروضي وهو تعليق البيت بالبيت ال) 6(
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445. ذْمـ قَلْا(ِبِه  ه ـ ي ح اِض سيـا ) )1(نعنم 

 
 واِحصـ لْا (ب ـ ) اويح ـ  ِهِب ـ طَ قَ د قَ اع 

 
ـ  كَ االَقَ .446 شع2( ٍةب(      تـازلَـو جنْذَِإ و 

 
ــطْبلَ  ــح ِرتلَ ــةُلَ ــا ِبالَّ طُ لسنن 

 
447. وعـ ا أيب (ن لشـ ) ِخي ملْا (عحـ ر  )يِب

 
 )يِِّزجلســـِل (اكذَا كَـــهـــالُطَبِإ 

 
ــلَ .448 ــى ج عنِك ــاِزول ــاا ه ساقَتر 

 
 عــلُم  ار طُـــنَورثَـــكَْألا ، ومهـ

 
ـ  الُقَ .449 ـ   ِهوا ِب ـ ا و ذَ ، كَ جولْا بـ ع ِلم 

 
ـ ِقا ، و  هِب  كَ الَ : لَي ـ ح ـ رملْا ِمكْ ِلس 

 
ـ  : )3( والثَّاِن .450 عأَنْ يني  ـازجالْم   لَـه  

 
 وــاِزد جــاً قَِب نَ الْم ضأَي ــو هو ،ــه  لَ

 
 جمهـــورهم ِروايـــةً وعمـــالَ .451

 
 والْخلْف أَقْوى ِفيـِه ِممـا قَـد خـالَ          

 

                                                             

:    ، ويف النفائس )) القاضي احلسني ((: من منت األلفية ومطبوعيت ف و ع ) أ(يف ) 1(
 يف نسخة منكَّر فهو ((:  ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، قال البقاعي )) قاضي حسني ((

تماع اخلنب فيه  خمبول الج)) احلسني منعا ((منون ، واجلزء األخري مطوي ، ويف نسخٍة 
 .أ  / 254النكت الوفية )) والطي ، فيخالف قافية البيت الثاين ، فالتنكري أحسن 

 .بالتنوين ؛ لضرورة الوزن ) 2(
 . ؛ لضرورة الوزن )) الثاين ((حذفت الياء من ) 3(
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 التعِمــيم ِفـي الْمجــازِ :  والثَّاِلـثُ  .452
 

 ــه ــوازِ   لَ ــالَ ِإىل الْج م ــد  ، وقَ
 

 )بـن منـده   وا) (الْخِطيـب (مطْلَقَاً   .453
 

ــ  ــالَِء(م ثُ ــو الْع ــده) أب عــاً ب ضأَي 
 

454.       ـدِد ِعنـوجوِللْم ازجالطَّ(و ـِريب( 
 

 )4( والشيخ ِلإلِْبطَـاِل مـالَ فَاحـذَرِ       
 

    
    
 )1( وما يعـم مـع وصـِف حصـرِ         .455

 
 )3(  يومِئــٍذ ِبــالثَّغرِ )2( كَالْعلَمــا 

 
456.  بــر ــواِز أَقْـ ــه ِإىل الْجـ  فَِإنـ

 
   قُلْت)اضلَقا) ِعي :   ِسـبأَح ـتلَس 

 
 ِفي ذَا اخِتالَفَاً بيـنهم ِممـن يـرى         .457

 
ــرا    ــِه منحِصـ ــازةً ِلكَوِنـ  ِإجـ

 
458. ابعالرو  :      لَـه ـزأُِجي ـنلُ ِبمهالْج 

 
  أَز تزــأَج ــز كَ ــا أُِجي أو مــه  فَلَ

 
ــاً   بعض سـماَعِايت ، كَـذَا ِإنْ سـمى         .459 ــمى)4(واِكتاب ست ــد ــاً وقَ صخش  

                                                             

  .)) فاحذري ((: من منت األلفية والنفائس ) أ ( يف نسخة ) 4(
 . والصحيح ما أثبت)) حصري ((: ، ويف بقية النسخ ) جـ(و ) ب(و ) أ(كذا يف ) 1(
 .بالقصر ؛ لضرورة الوزن ) 2(
 .والصحيح ما أثبت ))  الثغري ((: ، ويف بقية النسخ ) جـ(و ) ب(و ) أ(كذا يف ) 3(
 . لضرورة الوزن؛ باإلدراج ) 4(
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460.   ــح ــا يتِض لَم ــم ــواه ثُ ــِه ِس  ِب

 
 هادــر5( م( ِصــحالَ ي ــوفَه ذَاك ِمــن 

 
ــانِ  .461 يالْب ــع نَ موــم ســا الْم 6( أَم( 

 
ـ    ــر الْجهـ ضــالَ ي ــاِنفَ يلُ ِباَألع 

 
 )8(حةُ ِإنْ جملَهــمصــال )7(وتنبِغــي .462

 
  ــد ــِر ع غَي ــن ــم ِم ــفٍُّح لَه صتو 

 
463. اِمسالْخو  :     ـازِفـي اِإلج ـقِليعالته 

 
   هــاز ــذَِّي أَج ــاؤها ال شي ــن ِبم 

 
 ولَـــىأو غَيـــره معينـــاً ، واُأل .464

 
ــر جهــ   ــالَّ  الًأَكْثَ ــاز الْكُ أَجو ، 

 
 اِإلمـام الْحنبِلـي   ) أبو يعلَـى  (معاً   .465

 
   عم) ِن عسٍ ابوـرقَـاالَ ) مِلـي : وجني 

 
ــاؤهاا .466 شــلُ ِإذْ ي هلْج ــاِهر  ، والظَّ

 
ــذَاك  ــى ِب ــا أَفْت هطْالَن5( ب() ــاِهر  )طَ

 
467. قُلْت  :  تدجثَ   (ويأيب خ ـةِ ابـنــةِ    )م ــِة الْمبهمـ ــاز كَالَّثاِنيـ  أَجـ

                                                             

 . وهو خطأ)) مراداه ((: )  النفائس (يف ) 5(
 .  وهو خطأ)) البياين ((:  لفيةمن منت األ) ب ( يف نسخة ) 6(
 . )) وينبغي ((: يف نسخة ن و ق و س ) 7(
جملَ الشيَء إذا : جمعهم ، يقال : أي : أ  / 256قال البقاعي يف نكته الوفية ) 8(

 ).مجل( مادة 27 / 11لسان العرب : وينظر. رده إىل اجلُملة: جمعه ، واحلساب أي
 .  ، ويصح الوزن به))...   بذاك أفىت((:   ويف النفائس، كذا يف النسخ كلها) 5(
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 بـا من شـاَء يـرِوي قَر     :  وِإنْ  يقُلْ   .468

 
  هــو حنِدي(وِج) اَألزاً كَمــز يــات ب 

 
ــا .469 أَم  : ــِرد ــالٍَن ِإنْ ي ــزت ِلفُ أَج 

 
 ِمــدتفَاع ازــوى الْجاَألقْــو رفَــاَألظْه 

 
470. ــاِدس السو  :ــع بٍم توــد عاِإلذْنُ ِلم 

 
ــِه  ــالَِن:  كَقَوِل ــزت ِلفُ 6( أَج(ــع م  

 
ــِلِه وعِقِبــــه وأَ .471  الَِدِه ونســ

 
  خصـص الْمعـدوم ِبـه      وحيثُ أَتوا أَ   

 
ــو أَ .472 هوــىو اَأل ه ــاز أَجو ،الَو 

 
 )اوأيب د ــن ــ) دابـ ــو مـ  الَثِّوهـ

 
 رد) أَبـا الطَّيـبِ   ( لَِكـن     ، الْوقِْفِب .473

 
ــِهلَيِك  مــد متعالْم حــِحيالص ــو ها و 

 
 وجـاز مطْلَقَـا   . كَذَا أبـو نصـٍر       .474

 
ــبِ   س ــد ــِه قَ ــِب وِب ِطيالْخ ــد قَاِعن 

 
  مـع الْفَـراءِ    )4( مروٍس ابِن ع  )7( ِمِن .475

 
 ع ــم ــد رأَى الْحكْ ــِتواِءوقَ ــى اس  ل

 
                                                             

، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن   لضرورة الوزن ؛بال تنوين) 6(
 . وهو ال يدخل حبر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة.  السابع

 .  بكسر النون اللتقاء الساكنني) 7(
 بفتح العني ، ومثله يف فتح – 210 / 4ضبطه السمعاين يف األنساب : عمروس ) 4(

:  ، وضبطه الفريوزآبادي بضمها ، مثَّ قالَ 70 / 2 وفتح الباقي 81 / 2املغيث 
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  مـن تِبعـا    )8(  ِهِتحِفي الْوقِْف يف صِ    .476
 

ــةَ   ــا حِنيفَ ــا )2( أَب عــاً م   وماِلكَ
 

477.  ــِابع الســلِ :  و ــِر أَه ياِإلذْنُ ِلغ 
 

ــلِ    ــاِفٍر أو ِطفْ ــه كَ نــِذ ع ِلَألخ 
 

478.  ــر ــٍز وذَا اَألِخيـ ــِر ممِيـ  غَيـ
 

ــو الطَّ(رأَى   ــأب ِبي (رــو همالْجو 
 

 )3(، بلَـى   ولَم أَِجد ِفي كَاِفٍر نقْـالً      .479

 
ــرِة   ضِبح)ــز ــرا فُ) يالِْم تــت  الِع

 
480.  أَِجد لَمـاً    وضِل أَيمـْالَ   ِفي الْح  نقـ

 
 ِفعـالَ  )4(وهو ِمـن الْمعـدوِم أولَـى       

 
481. ِب(وِطيِللْخ (      لَـهفَع ـنم أَِجـد لَم 

 
 قُلْــت :ــأَلَهس قَــد مــهضعب ــتأَير 

 
482.   ــاز ــِه فَأَج أبوي ــع ــلْ م لَعو ، 

 
  ِفيهـا ِإذْ فَعـلْ     )5( ما اصفَّح اَألمسـاءَ    

 
                                                                                                                                                           

القاموس احمليط مع شرحه تاج العروس           : انظر . وفتحه من حلن الْمحدثني 
  .73 / 18 ، وراجع ترمجة ابن عمروس يف سري أعالم النبالء 281 / 16

 .  والوزن صحيح به أيضاً))...أي يف صحة ... ((  :كذا يف النسخ كلها ويف النفائس) 8(
يف فتح املغيث بالصرف لضرورة الوزن ، وليس من ضرورة هنا ؛ ألن الوزن مستقيم ) 2(

 .بال صرف ، واإلبقاء على األصل أوىل ، فضالً عن عدم وجود الضرورة أصالً 
 .طأ وهو خ)) بال ((  :) ب (يف  )3(

 . وهو خطأ)) أوال ((  :) ب (يف  )4(

 . ، وما أثبت هو الصحيح وزناً )) االمسا ((: يف ف و ع  )5(
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 وينبِغــي الِْبنــا علــى مــا ذَكَــروا .483
 

         ـرـذَا أَظْههـلُ ؟ ومالْح لَمعلْ ي6( ه( 
 

484. ــاِمن ــيحِملُها:  والثَّ ــا س ِإلذْنُ ِبم 
 

 خــي الش  ــه ــا نبِطلُ أَن حــِحي الصو ، 
 

485.  ع وبعض ـِريِع )7(  ص   ذَلَـهـاٍض بي 
 

 ثٍ (وِغيم ناب (      ـأَلَهس ـنم ِجـبي لَم 
 

 أَجزتـه مـا صـح لَـه       :  وِإنْ يقُلْ  .486
 

 ِصــحيــفَ،  أو سِحصِميع لَــحه 
 

487. )قُطِْنيارــد ــذَف) ال أوح ــواه  وِس
 

  فــرــا عثُميالكُــلُّ ح ــازج ِصـحي 
 

488. ــع ــزا :  والتاِس ــا أُِجي اِإلذْنُ ِبم 
 

ــيِخِه  ــلَ ِلش ا :  ، فَِقيزــو جي ــن  لَ
 

489. درو حــِحي ــاد:  ، والصـ  االعِتمـ
 

 قَّـــاْدالن هزـــوج ـــِه قَـــدلَيع 
 

 ه، وكَــذَا ابــن عقْــد أبــو نعــيٍم .490
 

  هــد ــر بعـ ــدارقُطِْني ونصـ  والـ
 

491. ــاو ــد  لَ ــازٍة وقَ ــاً بِإج ـ ارأَيت من و    ى ثَالَثَ ـ ِبخى  لَ 1( ٍسم(  ـدمتعي  

                                                             

 .ب/ 258النكت الوفية . يعامل معاملة املعلوم: أنه يعلم ، أي : أي : قال البقاعي ) 6(
 .)) عصريت ((:  من منت األلفية) ب (يف نسخة )7(

 ، واملثبت من بقية النسخ اخلطية ، والنفائس ، )) خلمس ((: يف نسخة ن واملطبوع ) 1(
 .وفتح املغيث 
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ــي تأَمـــ  .492 ــازوينبِغـ  هلُ اِإلجـ

 
   هــاْز ِخِه أَجــي ش خــي ــثُ ش  فحي

 
 )2( فِْظ ما صح لَديـِه لَـم يخـطْ        بِل .493

 
 ما صـح ِعنـد شـيِخِه ِمنـه فَقَـطْ           

 
 لَفْظُ اِإلجازِة وشرطُها

494. تزأَج  فَـاِرسٍ    (ه ـناب  (   قَلَـهن قَـد 
 

  لَــه تــزأَج قَــد فوــرعـا الْممِإنو 
 

495.  ـــنسحتســـا تمِإناوهـــازِإلج 
 

ــ  ــِهِم ــاِلٍم ِب ع 3( ن(هــاز أَج ــنمو ، 
 

 ذَا ذَكَــر) والْوِليــد(طَاِلــب ِعلْــٍم  .496
 

 ناِلٍك (عم (    ـنعطاً ورش)  ـرمأيب ع( 
 

 أَنَّ الصـــِحيح أَنهـــا الَ تقْبـــلُ .497
 

 ــا الَ ي ــاِهٍر ومـ ــِكِإالَّ ِلمـ  لُشـ
 

  أَحسـن   ِإنْ تِجـز ِبكَتـبٍ     والْلَفْظُ .498
 

ــٍظ  ــو أَدونُ)4( أو دونَ لَفْ هِو وــان   فَ
 

 
                                                             

مل يتعد ومل يتجاوز ما صح عند : ختطية ، أي :  مضارع خطاه ((: قال البقاعي ) 2(
  .258شرح السيوطي لأللفية : ب ، وانظر  / 259النكت الوفية  . ))… شيخه 

 من بقية النسخ اخلطية وأشار يف فتح الباقي إىل  واملثبت)) ا ((: والنفائس ) أ ( يف ) 3(
  .87 / 2ذلك االختالف 

 . ، وهي زيادة خيتل معها الوزن )) قالوا ((: بعد هذا يف مطبوعيت ع و ف كلمة ) 4(
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 لَةُلْمناوا: لراِْبع ا
499.  اوالَتنالْم ـِرنْ    )9( ثُمقْتـا تِإم  

 
 ِذنِْإالَ ، فَالَِّتي ِفيها  وِباِإلذِْن أَ 

 
 ، وأَعالَهـا إذا    أَعلَى اْإلجازاتِ  .500

 
ــاه ِم  ــاً فَأَعطَ ــذَا لْكَ ــارةً كَ ِإع 

 
501.      اِب لَـهِبالِْكت الطَّاِلب رضحأَنْ ي 

 
 نِللْم ضــرــذَا الْعهضــاً ورولَــاعه 

 
502.     هظُـرِرفٍَة فَِينعم ذُو خيالش10(  و( 

 
ـ    )3( ثُم ينـاولَ     هر الِْكتـاب محِض

 
 فـارِوهِ )4(هذَا ِمن حِديِثي   :يقول .503

 
 ونحـِوهِ ) ماِلـكٍ (د حكَوا عـن     وقَ 

 
 ِبأَنهــا تعــاِدلُ الســماعا   .504

 
ــا  اعِتننَ ذَا امــو فْتــى الْم أَب ــد  وقَ

 
 وِري مـع النعمـانِ    ِإسحاق والثَّ  .505

 
  اِنيبــي الش ــد مأح و ــاِفعي الشو 

 
506. كِ (واربالْم ناب (   مهـرغَيوأوار 

 
  قَصا أَنهِبأَن   ا   :  ، قُلْـتكَـوح قَـد 

 
ــحِ  .507 ــا ص هِبأَن مهــاع مِإجحيــداً  ه متعــ م حوجرم ــن  ه، وِإنْ تكُ

                                                             

 .   )) املناولة ((:  يف نسخة س من شرح األلفية )9(
 . لسابقمنصوبة عطفاً على حيضر يف البيت ا) يناول(و ) ينظره ()3(و ) 2(
 . )) من مساعي ((:  يف نسخة ب من منت األلفية) 4(
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ــأَ .508 ــم اولَا إذا نــا  و ستراد 

 
ـ ولْاي  ِف  ـ  ِتقْ ص ح لْا وـ م جأَ از ىد 

 
ـ افَ و د قَ ٍةخس ن نِم .509 ـ ِور م تقَ يه 

 
 ــو لَِهِذه ــي ســ لَت هــِزا م يه 

 
510. ِيلذَّاى  لَع ع يـ  ن ـ اي   ِف الجازه 

 
ــِع  نلَد نــي ــ الْمحقِِّق ــنِك م ازه 

 
ـ  و راًِخآ ِثيِدحلْا لُهأَ .511  )5(ا  مدِق

 
ـ اا إذا ما    مأَ  لشيـ  خ ـ ن ي م لَ ـ  رظُ ا م 

 
ـ تعا نِك لَ باِللطَّا هرضحأَ .512 م1(د( 

 
 نأَ م حضـ ِكلْا ر تاب ـ  و هو م عـ ت مد 

 
ــ .513 صحالَِّإ وــ ب ــا لَطَ ِتسقَياان 

 
 نِْإوــ ي ــزجأَ : لْقُ تــ كَنِْإ ه اان 

 
ـ  حلٌع ِفوهي، فَ ِثيِد ح نا مِ ذَ .514 سن 

 
 ــِفي يدــ ح ثُيــ و ــلتا )2(عقَ بين 

 
 هولَــاْنملُا ِنذْ إنِمــ تلَــ خوإنْ .515

 
ـ ت : لَيِق  ـ َألا و )3( حِص صح ـ ِطاْ ب  هلَ

 
                                                             

 .أ  / 265النكت الوفية : انظر ) 5(
، والوزن صحيح  )) واعتمد (( :)فتح املغيث ( و) النفائس ( كذا يف النسخ ، ويف ) 1(

 .يف كليهما 
  .)) يقع ((: من منت األلفية ) أ ( يف نسخة ) 2(
  .)) يصح ((: لفية ألن منت ام) جـ ( و ) أ ( يف نسخة ) 3(
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  ؟ِةزاْجِإلا وِةلَاونملُاى ِبو رن ملُوقُ يفيكَ
516. اوخوا فِ فُلَتيمن ر و ـ  ى م ا نالَِوو 

 
ـ ا(و) كاِلمفَ(  بـ  ن ـ ج) اٍبه ِش الَع 

 
ــالَطِْإ .517 ــ (هقَ حثَدان (و)َأــخ بار( 

 
 يسغُو ـ  و هـ  الَ و ـ  بِ قِئ مـ  ن ي ىر 

 
ـ  اِعمالس كَ ضرعلْا .518 ـ أَ لْ ب جهاز 

 
 بــع ضه ــِق )4(م ــِإلا يف مطْلَ جازه 

 
519. لْا(ورمــز اِنبي (و)ــو ــ نأب عِمي( 

 
ــ ِعحيِحصــلا، وربــخأَ  نلقَــا دِمو 

 
520. ــِيقْت يدــ ِبه مــا ي ــاِقولْا نِيب اع 

 
ــِإ  جةًازــ ت اوالًنــ ه مــا م اع 

 
ـ  قلَطْأَي،   لِ نَِذأَ .521 ـ أَي،   ِل جيِناز 

 
 سـ  غَو ـ أَي،   ِل بـ  اح ـ   ِل يِناولَي، ن 

 
522. ــأَ نِْإو بــا اح لشيلْ ِلخــم اِزج 

 
ـ  هقَالَطَِإ  ـ  ي م لَ ـ  ِفكْ ـ لْاي   ِف جاِزو 

 
523.       ِهمـوـى ِبلَفَـٍظ مأَت مهضعبو 

 
 )افَهِلـي  ) (يِنش بكَت (   ـِلمـا سفَم 

 
ـ   .524  األوزاِعـي )  خبر (وقَد أَتى ِب

 
ــلُ ِمــن ال  خي ــم ــا ولَ هاِفيــز ِعن 

 
 )الْخطَّايب(اختاره  )) أَنْ ((ظُولَفْ .525

 
 وهــو مــع اِإلســناِد ذُو اقِْتــراِب 

 
                                                             

 .باإلشباع ؛ لضرورة الوزن ) 4(
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 جـازه وبعضهم يختار ِفـي اإلِ     .526
 

ــا(  أَنبأَن ( هــاز ــاِحِب الِْوج كَص 
 

527.   هارتاخو)اِكمالْح (  هـافَها شمِفي 
 

 هــافَه شــِه م ــد عرِض عــاِإلذِْن ب  ِب
 

 
528.  قَيهيا ِللْبونسحتاسـطَلَح  وصام 

 
ــا(  ــرحا) أَنبأَنـ ــازةً فَصـ  ِإجـ

 
529.   أَخت نم ضعبو   ـنلَ عمعتاس ر 

 
   ــن ــةٌ ِلم بقَِري ــي هةً، وــاز ِإج 

 
530.       ْـكشـِه يِخِه ِفييش ِمن هاعمس 

 
   فرحو) ـنع (   كرـتشـا فَممهنيب 

 
ــِريهم   فَجعلَه :وِفي الْبخاِري قَالَ ِلي .531 1( ِحي(ــه ــرِض واملُناولَ ِللْع  

 
 اِمسةُ: الْخبكَاتالْم 

ـ تِكلْا مثُ .532 ـ  بِ ةُاب ـ ا طِّخ لشأَ ِخيو 
 

ــذِْإِب  ــ عِهِن نِله ــغ ــ وٍباِئ  ولَ
 

ــحِل .533 ــٍراِض ــأَ نِْإ فَ جازم ــع اه 
 

ــأَ  شبــه ــ م ا نأَ لَاووج رــد اه 
 

534. صح الى   عِحلصِحي لْا وـ م شهِرو 
 

 )منصـورِ ()2( عم) بويأَ (ِه بِ الَقَ 
 

535. لَلْاوثُي ا ولسم3( اِنع(   ـ أَ قَد جازه  ــو عدــأَ ه ــوقْ ــِإلا نى ِم جازه 
                                                             

: انظر . أبا عمرو حممد ابن أيب جعفر أمحد بن محدان احلريي :  عىن املصنف بذلك )1(
 .تعليقنا على موضعه من الشرح 

 ) .مع ( ، وهي لغة يف  يم الوزنتقسيبتسكني العني ؛ ل )2(
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536. وبــع ضهــم ــن ماك ذَةَح ِص اع 

 
 واِحصلْا باِوحـ  ِه بِ ي ـ طَ قَ د قَ اع 

 
537. وكْينْأَي  ِفت ي ِرعلْا فكْمتوـ  ب  ه لَ

 
ــ  ــا طَّخ ــاتي كَِذلَّ بهأَ وــطَب  هلَ

 
ــ .538 ــ ِلموقَ ِتالشــ لَاِهب  اد رنِك

 
ــِل  ندــا ِةر ــح وِسبللَّ أَ ثُيىد 

 
ـ  ثُيللَّافَ .539 م ع م ـ ن صـ ا ٍرو ستجااز 

 
ــربخأَ(  ــ(، ) ان حثَدــ) ان جوااز 

 
540. ــو صححاا وــلت قِْييِكلْا ِبدــت ابه 

 
 ــو هــا و ــِلي يذَِّل يا ِبقلنــز اهه 

 
 اِدسِخ: السيالش الَمِإع 

541. ولِ لْه مأَ نلَعمـ ا ه لشيـ  بِ خ ام 
 

 يـ ِور  امـــزج ؟ فَهيـــِور ينْأَ ِهيـ
 

ـ خملْاا  ذَو) يِسولطُّا (ِهِعنمِب .542 تار 
 

 ِعوـ ()1( ةٌد ـ  ِنباكَ ج رـ ) ٍجي صاراو 
 

ـ ن) ٍركْ ب نبا ( و اِزوجلْا إىل .543 صره 
 

 واِحصـ ا ب ِلاِملش ج ـ  ذَ مـاً ز  هركَ
 

                                                                                                                                                           

 )) السمعاين (() : فتح املغيث ( و ) النفائس ( و) أ(، ويف )جـ ( و ) ب ( كذا يف  )3(
 )) السمعاِن ((ن تكتب أ، فيجب  ثبااإ، وال يصح الوزن ب) ياء النسب ( بإثبات الياء 

 .دون الياء ؛ لضرورة الوزن 
 .أ  / 269النكت الوفية : انظر ) 1(
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544. لْب ز اد ب عضهـ  نْأَ بِ م ـ ن م و لَ عه 
 

ـ  ، كَ  عِنتم ي ملَ  ـ  إذاا  م ـ  د قَ ِم سعه 
 

545. ورــا كَدِتسرــاِءعم ني ــحلُم 
 

ــلَ  ــإذا نِك ص حــلَ، ع لْا ِهيــع لُم 
 

الس اِب: اِبعةُ بالِكتِصيالو 
546. وبعضهأَ مجلْ لِ ازمـ و ـ  ص  هى لَ

 
ــ  ــِءزجلْاب ــ قَاٍو رن ِم ى أَضــج  هلَ

 
547. يــِور ــ ِلوأَ ِهيـ  هادرأَ ٍرفَسـ

 
 ورــد ــ م ــما لَ ــِولْا ِدِر ي جاده 

 
 ةُ: الثَّاِمنادالِوج 

548. م ِتلْــكةُ وــادالِوج ثُّــمرــد ص 
 

  ــر ــداً ِليظْهـ ــه مولَّـ  وجدتـ
 

549.        ِجـدأَنْ ت ذَاكـى ، ونعالْم رايغت 
 

        ِهـدـلُ عقَب أَو تراصع نطِّ مِبخ 
 

550.         ِجـزي لَـمِبـِه و ثْكدحي ا لَمم 
 

 ِبخطِِّه وجـدت ، واحتـِرز     : فَقُلْ   
 

 وجـدت : خطِّ قُـلْ ِإنْ لَم تِثق ِبالْ   .551
 

      اذْكُر أَو ، هنلَ(عِقي (  أَو) ـتنظَن( 
 

ــع ، واَألولُ  .552 ــه منقَِطـ  وكُلُّـ
 

 قَد ِشيب وصالً ما ، وقَد تسـهلُوا        
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 وهـذَا دلْسـه  : ، قالَ  ) ِبعن(فيِه   .553
 

  حــب ــه)2(تقْ فْسأَنَّ ن ــم هِإنْ أَو  
 

 حدثَـــه ِبـــِه ، وبعـــض أَدى .554
 

ــدثَنا(  ــا(، ) حــ  وردا) أَخبرنــ
 

 ِفـي الْعمـِل ِإنَّ الْمعظَمـا      : وِقيلَ   .555
 

ــا   مزِب جوجــالْو ــره ، وب ي ــم  لَ
 

556.       بـواَألص ـوهو نقِِّقـيحالْم ضعب 
 

 و)ــسِريــِن ِإدِالب (ــبسن ازــواالْجو 
 

ــلْ   .557 ــِه فَقُ ــِر خطّ يِبغ ــن  :وِإنْ يكُ
 

 ونحوهـا، وِإنْ لَـم يحصـلْ      ) قالَ( 
 

 )بلَغِنـي : (ِبالنسخِة الْوثُـوق قُـلْ     .558
 

ــنِ   ــه ِللْفَِط ــى ِحلُّ جري مــز الْجو 
 
طُهبِث وضِديةُ الْحابِكت 

559. أَألتو ابــحاِلص لَــفتاخوــاع11(ب( 

 
  الْحـِديِث ، واِإلجمـاع     )2(ِفي ِكتبِة    

 
ــالْجزمِ  .560 ــدهم ب عاِز بــو ــى الْج  علَ

 
 )السـهِمي (وكَتـِب   ) اكْتبوا: (ِلقَوِلِه 

 

                                                             
 .))  يقبح (() : جـ ( و ) أ ( يف  )2(

 وذكر يف أعلى الصفحة )) والتباع (() : جـ (  ، ويف ))ع  والتبا(() : ب ( يف ) 11(
 .  واألتباع نسخة 

 .يف نسخ احلديث أو كتابته : أي ) 2(



 77 

561.   ــامجِغـي ِإعبني3(و(مجعــتســا يم  
 

          ـمفْهـا يـِكلُ الَ مشـا يكْلُ مشو 
 

ــ .562 ِقياءِ : لَ وــد ــِذي ابِت ــِه ِل  كُلِّ
 

ــماِء  ــِبس اَألسـ ــدوا ملْتـ  وأَكَّـ
 

563. كلْي4(و(     ـعاِمِش مِفي الْهِل وِفي اَألص 
 

  ــع ــو أَنفَ فَه فوــر ــِه الْح  تقِْطعِي
 

564.    ــق ِقيــطُّ الر الْخ هــر   ِإالَّ)5(ويكْ
 

 ِلِضـــيِق رق أَو ِلرحـــاٍل فَـــالَ 
 

 وشــره التعِليــق والْمشــق، كَمــا .565
 

ــذْرما    ــا ه اَءِة إذا مــر ــر الِْق 1(ش( 

 
 وينقَطُ الْمهمـلُ الَ الْحـا أَسـفَالَ        .566

 
 أَو كَتب ذَاك الْحـرِف تحـت مـثَالَ         

 
ــوالُ  .567 ــةً، أَقْـ ــه قُالَمـ  أَو فَوقَـ

 
     ـيقْـطَ اِلسن ضعالْبا    وـفّاً قـالَوِن ص 

 
ــلِ   وبعضــهم يخــطُّ فَــوق الْمهمــِل .568 عجي ــت حِز تمــالْه ــهم كَ ضعبو 

                                                             

:        كذا يف النسخ اخلطية لشرح األلفية ومتنها ويف نسخة ص من شروح األلفية  )3(
 .))  عجام ((: ، ويف ع من املطبوع  ))استعجام (( 

 .ليك: حذفت الواو لدخول اجلازم ، وحذفت النون ختفيفاً فأصبحتيكون، : أصلها) 4(
وشروح األلفية ) جـ(و ) ب( بالدال، وما أثبتناه من )) الدقيق (() : أ(يف النفائس و ) 5(

 . إىل هذا االختالف 2/121وهو املوافق ملا يأيت ، وقد أشار صاحب فتح الباقي 

:      ية ، ويف ص و ن و ق و س و ع و ف كذا يف مجيع النسخ اخلطية ملنت األلف) 1(
  .)) هذِرما ((
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 وِإنْ أَتـــى ِبرمـــِز راٍو ميـــزا .569

 
ــزا  ــر أَنْ الَ يرِمـ  مـــراده واخِتيـ

 
  الدارةُ فَصـالً وارتضـى     )2(وتنبِغي .570

 
ــب(الَهــا ِإغْفَ  ِطيــا) الْخضرعــى يتح 

 
 وكَِرهوا فَصـلَ مضـاِف اسـِم اهللاْ        .571

 
  ــالَه ــا ت ــاِف م نــطٍْر ِإنْ ي ِبس ــه ِمن 

 
ــاَء  .572 ثَن ــب اكْتا) اِهللا(ومــِلي سالتو 

 
ــا     مِظيعــي ت ــالَِة لِلنِب الص ــع م 

 
ـ      .573 ِقطَ ِفي اَألصأُس كُنِإنْ يو  قَـدِل و 

 
 )أَحمـد (خوِلف ِفي سـقِْط الصـالَِة        

 
574. لَّـــهع3(و( ـــدقَي )4(ـــهايوِبالر  

 
  ــه ا ِحكَايووــا ر ــِه ، كَم ــع نطِْق م 

 
 والْعنبــِري وابــن الْمــِديِني بيضــا .575

 
ــا   ضوا عــاد عــاٍل و جــا ِإلع 5(لَه( 

 
ــِب .576 ــذْفَاواجتِن الْحــا و لَه ــز مالر  

 
ــى   ــالَماً تكْفَ س ــالَةً أَو ــا ص ه6(ِمن( 

 
                                                             

  .)) وينبغي ((: يف أ و ب و جـ من منت األلفية ونسخة ن و ص من شرحها) 2(
 ) .علل  ( 1774 / 5الصحاح : انظر  . )) لعلَّ ((: هي لغة يف ) 3(
ينظر توجيه . ي البناء للمعلوم واهول كما أشار إليه البقاع) قيد ( جيوز يف ضبط ) 4(

 .أ  / 284ذلك  يف النكت الوفية 
ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة : ورجعا إىل التعويض ، أي :  أي ((: قال البقاعي ) 5(

النكت الوفية       . ))إىل التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوتاه يف ذلك الوقت 
 .ب  / 284
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 الْمقَابلَةُ
ـ َألا بِ ضرعلْا ِهيلَ ع مثُ .577 ِلص ـ  و  ولَ

 
ـ ا ِلصأَ ِلصأَ )12( و أَ ةًازجِإ  لشأَ ِخيو 

 
ـ لْا ريخ، و ٍلابقَ م ٍعرفَ .578 عـ  ِضر م ع 

 
 عمســـ يذِْإ ِهِســـفْن ِبِهاِذتســـأُ 

 
579. ِقولَي : لْب م ع ـ فْ ن ـ ا و ِهِس شتاطَر 

 
 بــعضه2( م(ــذَا ، وــِف هغُلِّطَــاِهي  

 
580. لْويـ ا ِرظُن اِملسـ  ع ـ طْ ي ني ِح  بلُ

 
ـ حي(قالَ   و ٍةخسي ن ِف  ىي : (ـ ي  بِج

 
581. وجوـ ُألا ز سـ  نْأَ اذُت ي ِورـ ي  ن ِم

 
ــغَ  ِريــقَ م ٍلابلِْل( وــِطخ نِْإ) ِبي 

 
582. بين ا ولنسمِ خ ا ن3(ٍلص( ـ لْ و يزد 

 
ـ ا فَ ٍخاِس ن ِلقْ ن ةُحِص  لشي4( خ(  قَـد  

 
583. شطَرـ  ه ـ تعا م ثُ ـ  رِب ـ ا ذُ  م  ارِك

 
ـ ت الَ )5(ِلصالا ِلصأَي  ِف  ـ  م نكُ هراو 

 

                                                                                                                                                           
،  ) 170(يث أخرجه عبد بن محيد مهّك ، وهذا إشارة إىل حد: أي : تكْفَى ) 6(

 . ، وحسنه الترمذي 421 / 2، واحلاكم  ) 2457( والترمذي 
 .  وال يستقيم الوزن به ))…جازة أوإ كان ((: يف النفائس  )12(
 .بضم امليم ؛ لضرورة الوزن ) 2(
 . للقاء ساكن)  من ( لضرورة الوزن ، وحتركت نون  ؛)صل أ( بوصل مهزة ) 3(
  .)) والشيخ (( ) : ب( يف ) 4(
 .لضرورة الوزن ، وقد حتركت الالم فيها اللتقاء الساكنني) األصل ( بوصل مهزة ) 5(



 80 

 تخِريج الساِقِط
584. وكْيتا بطُاِقلس : ـ و هـ للَّا و حق 

 
 اِشـــحـــِيلْا إىل ةًيمِنيـــلْ يحق 

 
585. ا لَ مم كُ يِخآ نر ٍرطْ س ـ  و  )6( نكُيلْ

 
ـ اق و وفَِل  طُلسوأَ رلـى فَ  عح ـنس 

 
586. وخجرلِ ن مِ ِطقْلس ن ح ـ  ثُي طْقَ س 

 
 منلَ فاًِطع ه  ـ ِق ، و ـ  : لَي ـ  بِ لِْص طْخ 

 
587. وبعدكْا هتـ  ب ص أَ حزِ و د ر ـ ج اع 

 
  لَـم تسـقُطْ معـا      ةَِلملكَا رِر كَ وأَ 

 
588. ــِفو ــِهي ــغِل وسب لَ ــَألا ِري ِلص 

 
 خجبِ ر ـ و ـ  ِطس لْا )7(ِة ِكلْمـ م لِّح 

 
589. ــِعِل(والَ:) اٍضي ــ ترِّخــجِب ضب 

 
ـ  لِ نحح ص وأَ  خـ  ِفو ـ أُ و ٍسب لَ  يِب

 
 بِبيضهو التو ، ضِريموالت حِحيص1(الت( 

590. كَوتبـ (ا  و صح (لْالـى   عـ م عِضر 
 

ـ ِل  لشنِْإ كالًقْــ نو مـى  عانِضــريت 
 

591. ومرضـ ا فَ و ضببـ (ا  و اداًص (ـ ت مْد 
 

ـ   ـ ِيلــذَّا قوفَ ص حو رداًوــفَ وسد 
 

592. وضببـ  و ـ قَلْاي  ا ِف ـ رِإلا و ِعطْ اِلس 
 

 وبــعضهَألاي  ِفــمــعــلْا ِرصخايلو 
 

                                                             

  .)) ولتكن (() : جـ(يف  )6(

 ) .كلم  ( 523 / 12اللسان : بإسكان الالم ؛ لضرورة الوزن ، وانظر ) 7(
 .يع النسخ اخلطية سقطت من النسخ املطبوعة ، وهي من مج)) وهو التضبيب ((: مجلة ) 1(
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593. كْيتب عِ اداً ص ند ـ َألا ِفطْ ع س2(ام( 

 

 تِهو3( م( ـ  ت ِبضـ    باًي ـ  ِإ اكذَ، كَ اذ م 
 

594. يخِصتا رـ لت ِحصيح ـ  ب عـ  ض ي ِهوم 
 

 ِإوــن مــِما ي يز4( ه( ــن م ــم فْهي 
 

بروالض وحطُ والْمالكَش 
595. وـ  يزِ اَم يـ  د ـ ِكلْاي   ِف اِبت ي ـ ب عد 

 
ـ موَ طاًشكَ  واًح ـ ِب و ضـ أَ ٍبر جود 

 
596. ــو ــهلِْص ــ خِفورحلْا ِب   الَوأَ اًطّ

 
 مع ـ طْ ع ـ  كَ وأَ ِهِف تـ ) الَ (ب  إىل مثُ

 
ــ ِنوأَ .597 ــ الَِّإ وٍةار دفصـ  ارفِْصـ

 
ـ  ِف  ـ  ج لِّي كُ ـ ع و ٍباِن ـ  ملِّ طْ سار 

 
598. ـ  إذا راًطْس ـ ا كَ  م ـ  ترثُ طُ سوره 

 
ــنِْإال ووأَ  ح رــأ ف تــِركْى ت يره 

 
 ا مــم ثُــٍرطْ ســلُوأَا  مــِقبأَفَــ .599

 
ــا  ــرِخ ــٍرطْ س ــم ثُ م ــا ت  امدقَ

 
ـ  ي ما لَ  م ِنالَو قَ دِجتسا )5( ِوأَ .600  ِفِض

 
  نحوهمـا فَـأَِلفِ    )6( وا فصو ي وأَ 

 
 العملُ يف اخِتالَِف الرواياِت

                                                             
 . ألجل التصريع هنا؛ ) األمساء ( دود مبقصر امل) 2(

  .)) يوهم (() : جـ ( و ) أ  ( يف) 3(
 . تشديد ؛ لضرورة الوزن بال مييزه) 4(

 .لتقاء الساكنني  الواو ؛ إلتكسر )5(

 .؛ لضرورة الوزن ) أو ( بوصل مهزة ) 6(
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601. ــلْو يأَ )1( ِنبالًوــ ع ــوى ِرلَ ايه 
 

 هايـــنِعلْا ِنِســـحي، وهابـــتِك 
 

ــِريغِب .602 ــكَا ِبه ِبتــاٍو ر س يام 
 

 عتِنيـا  م )4( يكْتبهـا  )3( او )2(اًزم ر وأَ 
 

ـ ح، و ٍةرمحِب .603 ثُي ز ـ َألا اد لُص 
 

 حــو ــح ِبهقَـ ــجي وٍةرمـ  ولُـ
 
 اِإلشارةُ بالرمِز

604
. 

واختصربِ ا فِ وِهي كَتا  (مثَنـدح( 
 

 ثَ(ى  لَعان (َأو) ان (ـ ِقو لَي) : ـ ثَد ان( 
 

605
. 

واختصرأَ(ا  وخبران (ى  لَع)َـ أ ان( 
 

ــرأَ (وأَ  ان (و)ْالبيــه ــبأَ) (يِق ان( 
 

606
. 

 دِها عهفُذْح: خيقالَ الشو) اًافَقَ(  دِري اًادنسِإ) قالَ( زمرو : تلْقُ

607
. 

اًطَّخ الَ وبـ  د ـ  الن ن ِم ـ  ِقطْ  اذَ كَ
 

ـ  لَيِق  ـ بنيو : ه لَ ـ ي الن ِغ ـ  قطْ  اذَ ِب
 

608
. 

كَوتبا عِ وند ـ  ِت ان ـ  نقاٍل ِم س ند 
 

 دقَــا وهــ ِبنقَــِطانو) ح (ِهِريــغِل 
 

                                                             

 . ))، شبه كتابة سطوره ومجع حروفه بالبناء جيعل كما عبر به ابن الصالح :  أي (() 1(
 .أ  / 297النكت الوفية 

 .أ  / 297النكت الوفية :  ، وانظر )) رمٍز ((: يف فتح املغيث ) 2(
 .بالدرج ؛ لضرورة الوزن ) 3(
  .)) بكتبها ((: والنفائس وفتح املغيث ) أ ( يف ) 4(
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609
. 

ـ  ت  الَ نْأَ ب )5(ياِوهى الر رأَ  )6(ارقْ
 

 أَوــن ــه ــ حنا ِم ــ، وٍلاِئ  ىأَ ردقَ
 

610
. 

بعأُ ضالْ يِلو غـ  ِبر ـ  ي نْأَ ِب  الَوقُ
 

 كَمانـ الْ: اه ِدحـ  ثَي ـ  ، و  طْ قَ  الَيِق
 

611
. 

لْب اُء ح ت ِوحٍلي قالَ قَ  وـ  كُ د  بِت
 

 كَمهاان :صفَ ح ا مِ حـ ن ه ا انـ ت  بِخ
 
 ِكتابةُ التسِميِع

612. وكْيتب اس م الش ِخي ب عالْ د ـ ب سلَمه 
 

 ــو ِعاِمالسيقَن ــلَب هكَا مــم  هلَ
 

613. مؤرأَ اًخو ج نـ ب ـ  )1(ا  ه  )2( هرالطُّ ِب
 

ــآ وأَ  ــ الْرِخ جِءزــ ظَالَِّإ و هره  
 

ــِب .614 خطِّ مــو ــ ِبٍقوثُ خــِرطٍّ ع  افَ
 

 ــو ــِهخ ِبولَ ــفْن ِلطِّ ــ كَِهِس  ىفَ
 

ـ  الْ رض ح نِْإ .615 ـ  الَِّإ، و   لُّكُ اس تىلَم 
 

ـ  ثِ نِم  ـ    ٍةقَ ص ،حـ  ح ش يأَ خالَ م  
 

                                                             

 .ب  / 299الوفية النكت : انظر . بالضم أيضاً ) الراء ( وضبطت ) 5(
  .)) يقرأ (() : جـ ( و ) أ ( يف ) 6(
 .أ  / 300النكت الوفية  . ))إىل جنب البسملة من ميينها أو يسارها :  أي (() 1(
هي حاشية : - بضم الطاء املهملة مث راء مهملة مشددة – الطُّرةُ ((: قال البقاعي ) 2(

لثوب الذي ال هدب له ، وشفري النهر وبالضم جانب ا: قال يف القاموس . الكتاب 
 فُهرالتاج   : أ ، وانظر  / 300النكت الوفية  . ))والوادي ، وطرف كل شيء وح

 ).طرر  ( 43 / 12
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616. والْ ِعِرلْي ممـ  س ـ  ي نِْإ )3( ِهى ِب ستِعر 
 

 نِْإوكُــ يــ ِبنخــٍكاِلــطِّ مِط سر 
 

ــفَ .617 ــى حأَ ردقَ ــِإ وصفْ ماِعسلُي 
 

ـ  ذِْإا  هضر فَ يِريبا الز ذَكَ   )4(ا  ولُي ِس

 
 لْ دِها ِبــضــى الرِّلَــ عهطُّــ خذِْإ .618

 
ـ ا ع مكَ  ـ لَ ـ ِداِهى الش م ا تـ ح لْم 

 
619. لْوــي الِْرذَح ــم عارــ ت  نْأَ والًيِوطْ

 
 ِبثْيقَ ت لَب ع ـ ر ـ  ِهِض ـ   م ـ ما لَ ي بن 

 
 ِصفَةُ ِروايِة الْحِديِث وأَداِئِه

620
. 

ــلْويِمــِور ِكن ــت  يِرن عــإِْ وِهاِب
 

ــ  ــفْ ِحنِم ــ فَِهِظ اِئجــكَْأل ِلز  ِرثَ
 

621
. 

ــوعأيب نِن حــي ــم الْةَفَ نــع  اذَ كَ
 

ــ  عنــ م ــال وٍكاِل صيِنالَدياذَِإ و 
 

622
. 

أَر ى سماعه ـ  و ـ  ملَ كُذْ يـ  فَ ر عن 
 

 نعالْ اٍنم منع ـ    و قـالَ ابالْ ن ـ ح سن 
 

623
. 

  عأيب )1(م ي وسـ  ف ـ  م ثُ ِعاِف الشي 
 

 ــكْاَألو ــنيِرثَ ــو الْاِزوجالْ ِب  ِعاِس
 

                                                             

بإسكان السني ، من : الالم فيه لألمر النديب ، والْمسمى به :  ولْيِعِر ((: قال البقاعي ) 3(
مسيت فالناً زيداً ومسيته بزيٍد مبعنى ، وأَسميته : ح مسى ، قال يف الصحا: أمسى مبعىن 

 . ))يندب له أن يعري كتابه ممن كتب امسه   فيه : ظرفية أي ) به ( مثله ، والباء يف 
 ) .مسا  ( 2383 / 6الصحاح : أ ، وانظر  / 301النكت الوفية 

) إمساعيل ( سبة ضرب الشطر األول لكن كتبت بالياء الساكنة ملنا) سئلوا ( صلها أ) 4(
 .أ  / 301النكت الوفية : صوتياً ، وانظر 
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624. نِْإوــ ي ــلَغَ وبِغ بــت الَ سمته 
 

 جاز2(ت( لَد  ى جـ م هم رِ ِهِرووـ اي ته 
 

ـ  .625 ـ كِلذَكَـ  مــي اُأل وريِر الضـ
 

ــفَح يالَ  ــ ياِنظَ ضالْطُب مــر  يِض
 

626. م ِما سع الْا وـ خ ـ  فلْ ـ  ِف ِري الضِري 
 

ـ ى مِ لَوأَى ، و  وقْأَ  نـ  ه ـ بي الْ  ِف  ِريِص
 

الروِمةُاي اَألن ِلص 
627
. 

ــلْويِمــ ِورــأَ نالِْوأَ ٍلص ــقَمِلاب 
 

ــ  ــ يالَ وِهِبـ ــالت ِبزوجـ  ِلاهسـ
 

628
. 

ـ  مِم ـ  ِها ِب اس ـ  م ش أَ ِهِخياِخـذَ أُ و 
 

 ــعنلَــه ى الْدجــمهِروــأَ وجا ذَاز 
 

629
. 

ـ رالب و بويأَ 3( اِنس(    ـ أَقَـد جازه 
 

 وــر خــص الش يــخم ــ اِإلع جازه 
 

630
. 

نِْإوــ ي اِلخــفْ ِحف ــت ِكهظُ ابه 
 

 ــو ــ ِمسيلَ نــه ــوأَر فَ ا صوابه:  
 

631
. 

ــاجلَ  نســحاَأل وٍنقُّيظَ مــع تــفْــِحالْ مــع ــ ِمِفالَِخالْ كَ مــن ي ِقتن 

                                                                                                                                                           

 ، وما أثبتناه من مجيع نسخ شروح األلفية ومتنها ، وكذلك )) عن ((: يف ف و ع ) 1(
 .هو يف النفائس وفتح املغيث 

 . صحيح أيضاً ا ، والوزن ))  جاز(() : ب ( يف  )2(

ياء النسب (  بإسقاط )) الربسان (() : فتح املغيث (  و )جـ ( و ) ب ( و ) أ(يف ) 3(
بإثباا ، وال يصح الوزن به ، لذلك وجب حذفها ؛ لضرورة ) النفائس ( ويف ) 

: الربسان  : (  )166 / 2( ) فتح الباقي  ( الوزن؛ لذلك قالَ زكريا األنصاري يف
  ) .لقبيلة من األزدبضم املوحدة وحذف ياء النسبة 
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الروالْ ِبةُايمعىن 

632. لْويـ لْاَأل بِ ِور ـ  اِظفَ م الَ ن  ي ـ ع  ملَ
 

 مظَعمالْ فَـــهريـــغَا وهلَولُدمـــ 
 

ـ  ازجأَ .633 ـ ِقى و نعمالْ ِب الْ الَ : لَي ـ خ بر 
 

 والشيفِ خ  ي التِنصطْ قَ ِفيقَ اًع د ـ  ح  رظَ
 

634. لْوِلقُي  ِب: ياِو الـرمـ ع نأَ،  ىـ  كَ و ام 
 

ــالَ  ــن وق حوــ كَه أُ كٍّشــِهب ام 
 

 ِثيِدح الِْضعى بلَ عراْصِتاالقْ
635. وذْح ب فالْ ِضع مفَ ِنت امِج أَ  او نع13(ز( 

 
ــأُ نِْإ وأَ  ــ ِلوأَ مِتـ ــ وٍماِلعـ  زِمـ

 
ـ  ي نِْإ ِحيِحالصِب اذَ .636 ـ نكُ م ا اخـ ت صره 

 
 مــالًِصــفَني قَــِذ الَّــِن عكَــ ذَدره 

 
637. ــو ــم ــهي تِذا ِل أَ )2( ٍةمفْنْ يعــه  لَ

 
ــ  ــأَ نِْإفَ ــى فَب اجالَنْأَ ز ــِمكْ ي  هلَ

 
ــأَ .638 ا قُذَِإا مــع ــطِّ ــوي األ ِف  اِبب

 
ـ  الْإىل وهــفَ  ـ و اقْ ذُاِزوجـ  اِبرِتـ

 
                                                             

لفية  ونسخ األ ،رةصثبتناه هو الذي اتفقت عليه مجيع النسخ اخلطية لشرح التبأما ) 13(
 )) واجز ((  : ويف مطبوعة ع ومطبوعة ف ، وفتح الباقي ،والنفائس وفتح املغيث

 وبدهي امتناع اجتماع  ،ن يف العطف معىن اجلمع أل ،حص ال ي حمضأٌوهو خط
 ) .املنع واإلجازة ( النقيضني 

 ، وما أثبتناه من مجيع النسخ واأللفية )) من مة ((: ائس وفتح املغيث يف النف) 2(
 . وشروحها
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التِمسيِق ِبعِةاَءرِناْ اللَّحالْ ، ومصِفح 
639. لْوــي ــ اللَِّرذَح انَحالْ وــم صافَح 

 
 لَــعِدى حنْأَ ِبــِهِثــيي فَــحار 

 
 ابذَ كَــنمــ : ِهِلــوي قَِفــ الَخديــفَ .640

 
ــفَ  حقــ الن حوــ ع ــلَ ى مــلَ طَن اب 

 
641. اَألوـ  ذُخ ـ أَ ن ِم ـ كُ الْ  الَ مِهاِهوفْ ِبت 

 
ــدأَ  ــلت ِلعفَ ِحصــا فَِفي سمعو ِبأَاد 

 
 ِأطَخالْ ، وِن اللَّحالَحصِإ

642. أَ نِْإوي األَ ى فِ تلَ ِلص حأَ نو ـ  خ  )3(ا  طَ

 
ـ  : لَيِقفَ  يرـ  كَ ىو يـ  ف ـ لَ غَ اَء ج  اطَ

 
643. ــو ذْمهالْب مــِلح صينــ ي لَصح 

 
 وــي ــو رأُقْ الصابــ و هاَألو ــر جح 

 
ـ تخ ي  الَ ِنحي اللَّ فِ .644 ـ عم الْ فِل ـ  ن  ِهى ِب

 
 ــو صوبا اِإلوــب ــاَءقَ م ِبِه )1( عــِبي ضت 

 
645. ــو كَذْيــر الص وابــاًاِن ج ــب  اذَ كَ

 
 اذَِخــأُ الًقْــ نِخوي الشــِرثَــكْأَ نعــ 

 
646. ــالْو بــ ِبُءد الصأَ اِبوــو ــأَى ولَ سد 

 
 ــأَواص ــِإللَحِح ِمــالَصــنم ٍنتو رد 

 
647. لْوـ  ِتأْي ـ ي األَ  ِف ـ  بِ ِلص ا الَ م ـ كْ ي  رثُ

 
ــ  ــ وٍنابكَ حٍفرــ ح الَثُي ي غــر ي 

 
                                                             

  .)) خطي (() : ب ( يف  )3(

 .بتسكني العني ؛ لضرورة الوزن  )1(
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648. وطُقْالس ي دِمنَّأَ )2( ىر ـ ن ـ أَ ٍقو فَ ىت 
 

ــ  ــِهِب ي زادــ ب عدي ــع ــبثْ ميِن ات 
 

649. ــو صححــو ِتا اسدرــاك م ا دريفس  
 

ــ  ــِهِكتاِب ــ غَن ِم نِْإ ِهِريــ ي ِفِرع 
 

ـ  هتحِص .650 ـ  ب ن ِم ـ  ِضع م أَ ٍنتـ  و س ند 
 

 دمــتع ين مــهتــبا ثَذَإا مــكَ 
 

651. وــح سوا الْنــب الْ كَانَيمســت ِلِكش 
 

ــِلكَ  ــةًم ــأَي  ِف ــأَِل )3( ِهِلص سفَلْي 
 

الَِتاخِظاْفَلْأَ فالش يِخو 
652. وحمِ ثُي ثَكْأَ نـ  ر ـ  ن ِم ش ـ  ٍخي ِم سع 

 
 مــاًت ــعم ِبن ــلَ ِبى الَن ــقَ فٍَظفْ  عِن

 
ـ  و ٍداِح و ِظفْلَبِ .653 سـ ى الْ م ـ : لَّكُ صْح 

 
ـ ِج م دنِع  ِزي ـ ي الن ـ  مِلقْ عىنو  ـحجر 

 
654. بــي انــه م ــالَ ع ــوأَ ق م ــاالَع   ق

 
 ــو ــمـ ــاالَا وذَا و ذَِضعبا ِبـ  :قـ

 
ـ اللَِّفـي   ا  برتاقْ .655 ـ  وأَ ِظفْ ـ  ي م لَ  : ِلقُ

 
ــ  صــ لَح همــكُالْ و تنِْإ بــقَ ت ِلاب 

 
ـ  صأَبِ .656 ِل شـ  ٍخي ـ  ن ِم ش ـ  فَ ِهوِخي لْه  يـلْ     )4(ِميسمتاِنـِه؟ احيب ـعم عاجلَِمي  

                                                             

ومجيع نسخ شرح األلفية ، ويف ) النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) جـ ( كذا يف ) 2(
 .ثبت  ، واألوىل ما أ)) يدري (() : ب ( و ) أ(

 .))  ٍلصأ ((  :)النفائس ( يف  )3(
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الزاْيِفةُد ين ِبسالش ِخي 

657. والشينِْإ خ ـ  ِتأْ ي ـ  ن ِضعب ِب سب 
 

 ــنفَم فَــو ــالَقَــهِز تدو اجِنــتب 
 

ـ ع ي وأَ )14( هو   وح ن ٍلصفَ بِ الَّإِ .658  يِن
 

ــوأَ  ــ ئِْج ــبان ونَّأَِب سالْن مــيع  ِن
 

ــأَ .659 ــإذاا مالش يــأَ خ تمــ الن ساب 
 

ــ  ــ الِْلوأَي ِف جــ فَِءز ــطْقَ  ابهذَ فَ
 

ــكْاَأل .660 ــِل نَورثَ جــنْأَ اِزو ي تم 
 

 م ـ ا ب عده ـ فَالْ و أَ لُصـ و ـ أَى و لَ تم 
 

الراْوِمةُي نالن ِت الَِّخسي إساْندهاِحا ود 
661. وــالن ســ الَّخ ــِإي ِبِت ســاٍدن  طُ قَ

 
 تِدجيدـ  ه ـ   ِف ـ  لِّي كُ م ـ أَ ٍنت حطُو 

 
662. ـ غْاَألو ـ ُءدبــ الْبلَ  ركَذْيــ وِه ِب

 
 م ا بعد15( ه(   و ـعـ  م ـ كْاَأل و ِهِب  رثَ

 
663. جونْ أَ ز ـ  ي ـ  بِ ضـاً ع ب دِرفْ السند 

 
ـ فْاِإل كَذَا و  )16( ٍذِخِآل  صـ أَ اح سد 

 
                                                                                                                                                           

 .بتسكني السني ؛ لضرورة الوزن  )4(

 . ؛ لضرورة الوزن ) هو ( بإسكان الواو يف ) 14(
  . )) مع بعده (() : النفائس ( يف ) 15(
 وال يصح الوزن هكذا ، ))..  ألخذ كذا (() : النفائس ( و ) فتح املغيث ( يف ) 16(

 . فالصحيح ما أثبت 
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664. ومن ِع ييـ  د س الْ ن ـ ِكد ـ  اِبت م ع 
 

ـ  اح ِهِرِخآ  اطَت و ـ لْخ ـ  اًفَ م  ـ ا ر  عفَ
 

ِدقْتياملَم ِنتع لى السِدن 
665. وسبـ  ق م ـ  ٍنت ـ ولَ ـ ِضعب ِب س ِدن 

 
ـ و الْ عنم ي الَ  لَص نْأَ الَ و ي ـ ب يِدت 

 
666. ــاٍور ــا ِبذَ كَ سفٍَدن مِجــته 

 
 قالَ  و :لْخ الن ِلقْف م ـ ع ن ى يـ ت  هِج

 
ـ  ع تمد قَ ِنتم الْ ِضعبا كَ يف ذَ  .667  ىلَ

 
 بـ ِف فَ ٍضع ـ ا الْ  ذَ ِهي ـ  ن فالَِخ  الَِق

 
 

 هوح نوأَ ، هلَثِْم : خي قَالَ الشاإذَ
668. قَولُوـ  ه م ـ  ع ـ  ِفذْ ح م ـ ثْ مِ ٍنت  هلَ

 
ــ نوأَ  حوهــِر ي يدم ــت قَاًن ــب  هلَ

 
ـ  عنم الْ رهظْاَألفَ .669   يكَملَـه  )1( انْ ن ِم

 
ـ ِقالثَّاين و  )2( ِدنسِب  ـ  : لَي ـ  لْب  ه لَ

 
ــنِْإ .670 ع رفــر ــياِو ال  ِظفُّحالت ِب

 
 ــو الضِطبو التــِيم ِلِزي ــت  ِظفُّلَل

 
671. الْومنفِ ع  ي نـ  طْقَ فَ ِوح ـ ِك ح د قَ اي 

 
 ذَوــا ع ــى النلَ ــعِم بِلقْ نــِنى ب اي 

 
672. وِتاخينْأَ ر ـ  ي ـ ِم : لَوقُ ـ  لَثْ م ــقَ  ِنت لُبو مــت نــه ــبي، و اذَ كَ  ىِن

                                                             

 . بالدرج ؛ لضرورة الوزن )1(
 . مصحف )) يسند ((: يف مطبوعة ع ) 2(
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673
. 

قَولُوذِْإ : ه ب عض م ـ  ٍنت ـ  ي م ِل سق 
 

 كَذَوـ  الْ ر ِدحـ  ثَي ـ أَ عنمالْ فَ حْق 
 

674
. 

ِقونِْإ: لَي ي ِرعالَ كِ فـ ه ا الْ مـ خ بر 
 

 يرـ ى الْ ج جواز الْ وـ ب الْ انُي معت ـرب 
 

675
. 

ــالَ و ــ ينِْإ: ق ــاِإلِب فَزِج جازه 
 

ــِإا ورفَــتاغْى ووا طَــمــِل   هازرفْ
 

 هسكْع ، ويِبالن ِبِلوس الرلُاْدبِإ
676. نِْإوــ ر سِبلٌو ــن ــأُ يٍِّب الَِدب 

 
 الَِعــ فٍُسكْــع كَعنــم الْراِهالظَّــفَ 

 
677. قَود ر ـ  ج ا جوازـ  ه اب ن ح ـ ن ِلب 

 
ــو  ــووالن ي صوبهــ و هوــ ج  يِل

 
الساْمعلَ عى نِمٍعو ن الوأَِنه ، وع نر لَجِني 

 هراكَذَمــالْ ِبِعاِمى الســلَــ عمثُــ .678
 

 بــي انــ كَه نِعوــ و ــٍنه خ امره 
 

679. الْومتن ع ن ش خصِني اِح وـ  د ِر جح 
 

ـ  لَ  لَه فذْح الْ سن يح الَ  ـ  ي نِك  حِص
 

680. ومِلسم ـ  ع نـ  كَ ه ـ ى فَن ـ ملَ ي وف 
 

 الْوذْحف ح ثُي ـ فَ اقَِث و هـ أَ و خف 
 

681. نِْإو كُ يـ  ن ع كُـلِّ  ن  ـ طْ قِ اٍو ر عه 
 

 هعــم جِطلْــخ ِبٍزيــ مالَ ِبــزِجــأَ 
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ــ .682 مالْع ــب ــكَ اِني ِدحــ اإلِِْثي  ِكفْ
 

 ــو جرحــ ب ٍضعــ م ــر ِلٍضتقْ ِكلت 
 

683. ــو ذْحو ــف ــٍداِح ــ اِإلن ِم ساِدن 
 

ــ  ــِف ي الصورتا ِنيــم نِال ِلعــِدز اِدي 
 
 آداْب الْمحدِث

 وصـــحِح النيـــةَ ِيف التحـــِديِث .684
 

ــِديِث  ِللْح ــِرك شــى ن ــِرص علَ احو 
 

ــتعِملِ  .685 اســلْ و ــأْ واغْتِس ضوت ــم  ثُ
 

    ـربزحاً وــِريستبـاً وِلــي)1(ِطيتعالْم  
 

 على الْحِديِث واجِلس ِبـأَدب    )2(صوتاً .686
 

  جِر مــد ــٍة ِبص بيهو ــب هــٍس و  ِل
 

687.  ــم فَع ــب ــةَ طَاِل يــِص الن ــم يخِل  لَ
 

ــالً   ــدِّثْ عِج حالَ ت3(و(ــم   أَو ِإنْ تقُ
 

688.         لَـك جِتـيثُ احيح ِق ثُمِفي الطَِّري أَو 
 

         ـلَكـالٍَّد سخ ـنابِوِه وٍء اريِفي ش 
 

ــينا   .689 ــن ِللْخمِسـ ــه يحسـ  ِبأَنـ
 

ــ  ــا عامـ ــأْس ألَِربِعينـ  اً والَ بـ
 

690.  درـــاِرِع. وـــِر الْبيِبغ خـــيوالش 
 

   ــاِفِعي الشــٍك و ــص الَكَماِل صخ 
 

                                                             

  .)) و ذر (() : جـ(يف ) 1(

  .)) صوناً ((: والنفائس ) جـ (  يف )2(

 .))  عاجال ((: يف ف و ع ) 3(
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  يخشى الْهـرم   )4(وينبِغي اإلِْمساك ِإذْ     .691
 

   مــز ــالٍَّد ج خ ــن اب نــاِني بالْثَمو 
 

ـ         .692  م يبـلْ  فَِإنْ يكُـن ثَاِبـت عقْـٍل لَ
 

ـٍِك ومـــن فَـــعلْ   كَــأَنِس ومالــ
 

693. ــه ــي وِفئَـ ــِوي والْهجيِمـ  والْبغـ
 

     الِْمــائَه ـدعا بثُــودِرِي حكَـالطَّب 
 

694.        ـفخـى إنْ يماالع ـاكسبغي إمينو 
 

  ِبـجـزٍء قَد عـرف    )5(وِإنَّ من ِسيلَ   
 

ـِْه دلَّ فَهــو حــقْرجحــانَ را .695  ٍو ِفيــ
 

      ْـقِة اَألحـرضٍث ِبحِديـحت كـرتو 
 

696. ــهنـْذَ ع ـَِره اَألخــ ـُهم كــ  وبعضــ
 

  ــه ــى ِمنـ ــِه أَولَـ ــٍد وِفيـ  ِببلَـ
 

 والَ تقُـــم َألحـــٍد وأَقِْبـــلِ   .697
 

  ِهملَـــيـــِل)1(عتِث رـــِديِللْحو  
 

 لِّ مــع ســالٍَم ودعــاواحمــد وصــ .698
 

ــا  عــِه م ــٍس وختِم ــدِء مجِل ــي ب  ِف
 

  مجِلساً فَـذَاك ِمـن     )2(واعِقد ِلِالمالَ    .699
 

  ثُـم ِإنْ   )3(أَرفَِع االسـماِع واالَخـِذ       
 

                                                             

 .))  إنْ ((: يف ف و ع  )4(

 .بكسر السني وتسهيل اهلمزة ؛ لضرورة الوزن ) 5(
  .)) بكسر امليم ((: قي يف فتح املغيث وفتح البا) 1(
 .بالقصر هنا ؛ لضرورة الوزن ) 2(
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700.   كْثُرا      )4(تِليمـتسِخـذْ مفَات عــومج  
 

ـ    ــ تســـٍة م ــالً ذَا يقْظَ صحامِوي 
 

701. ــاٍل اومــا)5(ِبع ـــعبتفَقَـاِئمـــاً ي  
 

ــا  ـــلِّغاً أَو مفِْهمـ ــمعه مبـ  يسـ
 

ــالَ  .702 ــارئ ت ــدَء ِبقَ ا الْبوــن سحتواس 
 

 وبعـــده استـــنصت ثُــم بســمالَ 
 

ــلْ   .703 أَقْب ــم ـــالَةُ ثُ فَالص ــد مفَالْح 
 

ـ   : يقُولُ    مأَو ـنلْ  متـهابو تا ذَكَـر 
 

ــاً  .704 ــى راِفع ضرتـــلَّى و صو ـــه  لَ
 

 والشــيخ ترجـــم الشــيوخ ودعــا 
 

705. كِْذور ـ  م عرـ  بِ ٍفو ـ  يٍءش ـ  لَ ن ِم  بقَ
 

ـ  و وأَ ٍردنغكَ  ِفص ـ  ن ـ  ن وأَ ٍصقْ سب 
 

ــِهُأل .706 ــ فَم اِئجــز ــ ا م  نـُكــ ي  م لَ
 

ــ  كْـيرهــا كَه ِنـبــلَ ع ــ فٍَةي صن 
 

707.
 

اواِالي   فِ ِورمِ    )6( الَمِخ قَـدوـيش ـنع 
 

ــالَوأَ  ــتنا و)7( مهـ ــفْأَ وِهِقـ  ِمِهـ
 

                                                                                                                                                           

 .على التوايل ؛ لضرورة الوزن ) األخذ ( و ) اإلمساع ( بدرج مهزة ) 3(
  .)) يكثر (() : أ ( يف  )4(

 .؛ لضرورة الوزن ) أو ( بدرج مهزة ) 5(
 .بدرج اهلمزة األوىل ، وقصر الثانية ؛ لضرورة الوزن ) 6(
ا احلالتني إشباع حركة امليم؛ لضرورة  ت، وجيب يف كل))  أعالهم (() : جـ ( يف ) 7(

 .الوزن 
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708.  ــن ــِه ِم ــا ِفي 1(م(ــِزد الَ تٍة وــد   فَاِئ
 

         ِمـدتاعٍن وـتم قٍخ فَـويكُلِّ ش نع 
 

ــناٍد   .709 ِإس ــاِلي 2(ع(ــي ــتِن قَِص م ر 
 

 واجتِنــِب الْمشــِكلَ خــوف الْفَــتِن 
 

710.    ادشاِإلن ِسنحتاساِخـرِ    )3(وِفـي اَألو  
 

ــواِدرِ    الن ــع ــاِت م الِْحكَاي ــد عب 
 

711. ـــرخِإنْ يوِقنـــتاِة موِللــــر ج 
 

  ــن سح ــو ــالَِء فَه اِإلم ــاِلس جم 
 

712.  ــاإلِْم ــيس ِب ــولَ ــلُكْين يالِء ِح م 
 

  عـِن الْعـرِض ِلزيـٍغ يحصـلُ        ىنِغ 
 

آدلْا طَاِلِب )4( ابِثحِدي 
 اوأَخِلِص الِّنيةَ ِفي طَلَِبكَ .713

 
ــرِ    ِايل ِمصــو أْ ِبعــد ابو ــد  اكَوِج

 
ــا يِهــ  .714 مالَ وحــر ــد ال ش ــم  م ثُ

 
 الَـاهلْ حمـــِلغيـــِرِه والَ تســـ 

 
715. اوعـ  بِ لْم م ـ ا ت سمـ  ع ـ فَلْاي   ِف ِلاِئض 

 
 ــاو ــج بخيلشـ ــثَ تالَ وهلْـ  ِلاقَـ

 
                                                             

  .)) يف ((: يف ف ) 1(
  .)) اإلسناد (() : جـ ( و ) ب ( يف ) 2(

  .)) االسناد (( ) :جـ ( يف ) 3(
 إىل 223 / 2نصاري يف شرحه شار القاضي زكريا األأ و)) أدب ((: يف نسخة ص ) 4(

 . حنو ذلك
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716. ــلَع يــه ت ــح ِبالَويطْ ثُيي ــــضجر 
 

 الَوــ ت ــنم ينكُـ ــ التكَكعـ  ربـ
 

ــ طَعــن )5(ا يــحلْاو أَ .717 ــتجا وٍبلَ  ِبِن
 

ـ ا متكَ  لسـ  فَ اِعم هـ  و ـ كْا و مؤ لُ ِبت 
 

 زالَِانـــ ويـــاًاِل عديفتســـا تمـــ .718
 

ــ كَالَ  ــا ةَرثْ لشيــِخو ــتاًي ِص اطالَ ع 
 

719. ــو منــ ي ــت إذا كَلْقُ بــِش قَت م 
 

 تِشفَــــ فَهتــــيو إذا رمثُــــ 
 

ــفَ .720 ــسيلَ ــلْاا و ذَن ِم كتابــِم ت م 
 

ــ  ــه تِختن ت الَهعاَمسـ ــبـ  ِمدنـ
 

721. نِْإوــ ي ــقِض ــالٌ ح ــا ِن ع سِتيابِهع 
 

ــِل  ــأَ ٍفاِرع جــاد ــِهخِتناي  ِف  اب
 

ــ قَوأَ .722 صــا ر ستــا ِح ذَانَع ــ فٍَظفْ  دقَ
 

ـ   ـ انَكَ ـ حلُفَّــاِظا ن ِم م ـ ن  عــد يه لَ
 

723. وــلَّع مــو ــاَألي ا ِف ــِإ ِلص مــا خ  اطَّ
 

 ا طَـــو أَاٍد ِبصـــو أَِنتيزمـــ هوأَ 
 

724. الَوكُـــ تنقْ منْراً أَِصـــتـــ تسماع 
 

 كَوــت بــه ــن فَو دن ِم هــفَم ن اع 
 

725. ــاو ــت ِكأْرقْ ــاً ِف ــي عاب ــاَأل ِمولُ  ِرثَ
 

ـ ا ِنباكَ  أَ ِحالَلص ـ  و ـ تخملْ ا اذَ كَ ِرص 
 

                                                             

 .ن ز بالقصر ؛ لضرورة الو)5(
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726 ــِبو ِحالصيحــِني اب ــنْأَد ــم ثُ الس نن 
 

 الْوبيــِقــهض يطَبفَاً وــهثُــاًم ثَــم ن 
 

ــِب .727 قْاا مــت ضتهــ ح ــةٌاج ــ من ِم سِدن 
 

ــحأَ  ــومالْ ودمـ ــممِأ الْطَّـ  ِدهـ
 

728. ــِعو ــيخ ، وٍللَـ ــحا ألَِرهـ  ادمـ
 

 والـــدِنطْقُارـــي والتِراويغَـــخ اد 
 

ــ .729 ــِري خنِم ــِبكَا الْه يلْ ِلرجــع  يِف
 

 ـــالْوجرحو ـــالتِدعِللُي اِزلـــري 
 

730. ـــكُوالِْبت مؤالِْفِلـــت ـــمشهِرو 
 

 ـــكْاَألوـــكْإلِْ الُمــِمَأل ِلالُم  ِريـ
 

731. اوفَحــه ــ ِبظْ التِردــِجي ــ ذَم ثُ  ِراِك
 

 ِراِدبــ وحبنصــا )17( انَقَــاالت وِهِبــ 
 

732. أَإذا تلْـــــهـــــال إىل تِلأْتِفي 
 

 تمهر و كَذْتر ـ  و هفِ   )18(وـِنيصيف الت  
 

 ا أبوابــــهعــــم جاِنتــــقَيِرطَ .733
 

ــ موأَ  ــ تاًدنسـ ــهدِرفْـ  اابح ِصـ
 

734. وجـ م ـ ع مهعـ ـ  كَالًلَّـ ـ ا فَمـ  لْعـ
 

 يقُــعوأَب 19(ىلَــع(ر ــتةًبو ــكَاملْم 
 

735. وجــم عــاً و ــواا أبواب ش يااً وخ20(و( 

 
 ترـــاجاً أَمطُو قَـــرقَـــاً ودأَ راو 

 
                                                             

 . لضرورة الوزن ) اإلتقان ( بدرج مهزة  )17(
  . )) وهي (() : أ ( يف  )18(
  . )) أعال (() : ـج(و ) ب(يف  )19(
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ــكَ .736 الْةَراه ــج ــِعم ــقْي تِذ ِل  ِريِص
 

ــ  ــاكذَكَ االخ رــالَ)5(اج ــِرح ت ِب ِري 
 

  لُاِزالني واِلعالْ

737. ــطَو ــع الْبلَ ــولُ س ةٌنــ و  دقَ
 

ــفَ  لَضــ ب عــل اض نزلَوــ و هور ْد 
 

738. ــقَو سموهخ ــم ــةًس  لُواَأل فَ
 

ـ  و ِلوس  الر  ن مِ برقُ  هـ فْ األَ و لُض 
 

 وِقسم القُـربِ  )1(ادن االس ح ص نِْإ .739
 

ــِإ إىل  ــع واٍممـ ــو ِنلُـ  يِبسـ
 

ــسِنِب .740 ــكُلْ ِلٍةـَب ــِبت ـ السذْ ِإِةت 
 

 ــيــلُِزنم تِمــن ِر طَنــِقيذِْخــأُا ه 
 

ـ   فِ نكُ ي نِْإفَ .741 ي شـ  ِهِخي ـ افَ و د قَ  هقَ
 

ــ  معــ ع ــ فَوٍّلُ هالْ)2( و مــافَو  هقَ
 

ـ  ِخي ش وأَ .742 ش ـ  ِهِخي ـ الْ فَ اكذَ كَ بلْد 
 

 نِْإو كُ ين س اوـ  اه عاًد    قَـدـ ح لْص 
 

ـ  و اةُاوسم الْ وهفَ .743 ي3(ثُح( ر ـ اج حه 
 

ــاَأل  لْ بِالُصــو ــمالْ فَِداِح فَاَصحه 
 

ــأَ  اِةفَــوالْ ِمد ِقــولُــ عمثُــ .744 ا الْمــع ــ الَولُ م ــِت الْع  )4( اِتفَ

                                                                                                                                                           
 .يف هذا الشطر ؛ لضرورة الوزن ) أو ( بدرج مهزيت ) 20(
 .؛ لضرورة الوزن ) اإلخراج ( بدرج مهزة  )5(
 .رة الوزن ؛ لضرو) اإلسناد ( بدرج مهزة ) 1(
 .كان حق اهلاء هنا أن تسكن، لكنها حركت ؛ لضرورة الوزن ) 2(
  .)) فحيث ((: يف النفائس ) 3(
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 انيِســـمخلْ ِللَيـــِق فٍَرآلخـــ .745

 
 انيِن ِســـتضـــ منيِثـــالَ الثَّوأَ 

 
ــ .746 ــ عمثُ ــولُ ــِمد ِق الس اِعم 

 
 ــو ــدِض ـه النزــلُو  اِعوناَأل كَ

 
747. وحذُ ثُي ـ  فَ م هـ  و ـ   م ـ ج ي ما لَ ِرب 

 
 وــح الْةُالص ــع ــ ِعولُ ندــ الن  ِرظَ

 
 روهشمالْو،  زيِزعالْو،  بيِرغال

748. وـ  م ـ ناي  اِوالـر مطْلَقـاً    ِها ِب  درفَ
 

  فَحـد  )5( منـدةَ    نبا و بيِرغالْ وهفَ 
 

ــ .749 ــاِدرِفنإلِْاِب ع ــِإ ن اٍممي ــج مع 
 

 ِدحثُــينِْإ فَــهــلَ عِهيــ يبتع 
 

ـ  .750 ـ  ونِم ـ اثْ وٍداِح نـ ِني   أَوزيِزعالْ فَ
 

ــ  ــمق فَوفَ شهورــ و ــلٌّكُ  اوأَ رد قَ
 

ـ  يِعالضح و يِح الص هنِم .751 ـ  مف ثُ  د قَ
 

 غيب1(ر(  َطْلَقاً أا ِو مساداًن)2(  فَقَـد )3( 

 ج

                                                                                                                                                           
  .))مع الثقات  ((: يف النفائس ) 4(
)5 ( عدالوزن باملنع من الصرف وإن كان صحيحاُ عند صرفه إالّ أن هذا ال ي يصح

ذ هو موزون على أصله فال  إ30 / 3اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح املغيث 
 .ضرورة لإلعراض عنه 
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ـ م الْ كِلذَكَ .752 شهوأَ رـ  قَ ضـاً ي سماو 
 

 الْمســِلم(( ـ كَــٍةقَــلَطْ مٍةِرهشــِل 
 

753. من ِل سالْ م ِدحثَي (( الْوـ قْم صِرو 
 

 ــع ــدِثى الْلَ حميــن ــ من ِم شهِرو 
 

754.  ))  الر دعب هوتـ قُن ـ  ِعوكُ ش ها  ر(( 
 

 ــِمو ــو ذُهنـ ــ مٍراتو تـ  ارقْتسـ
 

 ))من كَـذَب     (( ِنتم كَ ِهاِتقَبي طَ ِف .755
 

ــفَ  ــقوفَ ــعالْ وهوو رنيت ِس جب 
 

ــ .756 ــنَّأَِب ــو رن ِم ــعلْ لَِهاِت شره  

 
 وــص ــخ ــي ِفِنيرماَأل ِب ــا ذَم  هركَ

 
757. الشيخ ع ن ب ِهِضعـ  ، قُ  م ـ ب: تلْ  ىلَ

 
ـ  )4(ندٍة م نابو)) مسح اِخلفَافِ ((   ىإلَ

 
758. عشِهِترِن     (( ميـدالي فْعا )) رـبسن 

 
 ونفُيو ا عـ  مِ ن  ))مـن كَـذَبا      (( ٍةائَ

 
  ِثيِداْح اَألِظاْفَلْأَ بِيرغَ

                                                                                                                                                           

 سواء  كان –كذا – بالضم الراء ((: من منت األلفية تعليقة نصها ) ب( ورد يف نسخة )1(
(( :            وذيلها بقوله ))ماضيه بالضم أو الفتح ، والغريب الغامض من الكالم 

 . )) بقاعي 
 ) .غرب  ( 456 / 3اج العروس  ، وت429 / 1لسان العرب : انظر : قلنا 

 .؛ لضرورة الوزن ) إسناداً ( بإدراج مهزة ) 2(
  .)) فقط (() : ب ( يف  )3(

 .بالصرف ؛ لضرورة الوزن ) 4(
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759. والنضأَ رو م عم5(ر(    لْـفأَ خلُو 
 

 مالْ  ن فصن ـ ِرغ يفِ ب ـ ي ام ـ قَ ن  اولُ
 

760. ثُــم أبــوى لَــتع ــب ٍدياقْ وىفَــت 
 

ــتالقُ  ــم حيِب ــ ثُ مفَادــن   ص
 

ـ  ِناعفَ .761 ـ  ت الَ و ِه ِب خ1( ض(  بـالظَّن  
 

 الَوقَ تــد ــ غَلِّ يــأَ ر ــ الِْله  نفَ
 

762. وــخ يــر ــا فَ م سرتــه  ِداِروالْ ِب
 

ـ  الِ اِنخالـد خ بِ الدكَ  ـ ِنب 2( ِداِئ ص( 

 
ـ  عِ اكذَكَ .763 ند رـ  الت  ماِكحالْي،وِذِم

 
ــ  الْفَس هِجرــاع مــ و هوــ و  ماِه

 
  لُسلْسمالْ

764. مــلْس ِث لُســِدي ــالْح ــ م ا تواراد 
 

ــِف  ِهيــر ــ واةُو ال ــو فَداًاِح  اداِح
 

ــ .765 ــ لَاالًحـ ــأو و)3(مهـ  فاًصـ
4(او(ــف ــند)5(وصـــ  ســـ
 

ـ  كُ ِلوقَكَ  ـ   :ملِِّه ِم سعا فَ تـ ت حد 
 

766. ــقَو ــاٍنإىل همسـ ــلُ ثَمـ ــلَّقَو   مثُـ مــا ي لَســم ض فاًعي ــح لُص 
                                                             

 .مبنعه من الصرف ؛ لضرورة الوزن ) 5(
  .)) وال ختص (() : أ ( يف  )1(
 . ، وهو خطأ )) البن مالك (() : ب ( يف ) 2(
 .وهو حتريف  ))مل (( :  يف مطبوعة ع )3(
 .؛ لضرورة الوزن ) أو ( بدرج مهزة ) 4(
  .حمرفوهو  )) صف ((: يف مطبوعة ف ) 5(
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767. ِمونذُ ه و ـ  ن ـ قَ بِ ٍصقْ ـ  السلْ ِعطْ  هلَِس

 
ــكَ  ــب وٍةأوِليـ ــ وضعـ  هلَصـ

 
اِسالنخ، الْ ومنسوخ 

768. اَولنسخ فْ رـ  ع ـ  ال ِعاِر الش ابسـ  ق  ن ِم
 

 )6( نِمــ قَوهــ وٍقِحــالَ ِبِهاِمــكَحأَ 
 

ــتع ينْأَ .769 ــن ــ وِهى ِب ــانَكَ يِعاِف الش 
 

ــلْا ِعذَ  ــمِهِم ــ ثُ ــن ِب الش ِعاِرص 
 

ــوأَ .770 أٍَباِح ص ــو ِر عــف اِر التيخأَو  
 

ـ  كـاً ر ت عِمجأُ  انَ ب ـ  ن سخ و أَر7(ا  و( 

 
771. ــالَد ــج اِإلةَلَ الَاِعم ــ الن ســخ  ِه ِب

 

ــقَالْكَ  ــِلت ــاِبي ر ِف ٍةعــر ِهِب ِبش 
 

 فيِحصلتا

772. الْوعِركَسي و الـدـ  ار ص قُطِْنيافَن 
 

 افَح صــاِةو الــرضعــ بها لَــمــيِف 
 

 غَيـرِ )) ِستاً((ي  ِلوالص كَ ِنتمي الْ ِف .773
 

ـ  اِدنس اإلِ ، أوِ )) شيئاً((  ـ  ِناب كَ الن ِرد 
 

ــ ِففحصــ .774 ــ الطَِّهيِربقــاالَي : 
 

 )) ــذَّرب (( ــاِء وبالباالَ ذٍَطقْـــن 
 

775. قُلَطْأَوو ا التِحصيفِ ف ـ ي ـ ا ظَ م هقَكَ  ارــو ــتجم: ((ِهِل كَــانَ )) احم
                                                             

)6 ( 2184 / 6الصحاح : انظر . أي جدير : قَِمن.  
  .)) ورووا (() : أ ( يف  )7(
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 ))احتجرا(( 
776. وــو ــع ِبلٌاِص ــاَأل وٍماِص حدب 

 
  تصـِحيف سـمٍع لَقَّبـوا      )1(ٍلوحأَِب 

 
777. وصحالْ ف مـ ع ـ ِإى  ن مام ع  ـزنه 

 
ـ ِبقَ الْ نظَ  2(لَي(    ِثـِديحب )) هـزنالْع(( 

 
778. وبــعضهظَــم ــنكُ سنَون ِنــوه 

 
ـ : قالَ  فَ  ـ  ةٌاَش خ ـ  اب  ِنـه وني ظُ  ِف

 
 مختِلف الْحِديِث

779. ِإنْ ن نتالْمورآخ نتم افَاه 
 

 افُرنفَالَ ت عمالْج كَنأَمو 
 

 ))الَ عدوى ((مع  )) الَ يوِرد ((كَمتِن   .780
 

 فْيا    )3(فَالنوـدع ِفرـِْع و ـَّب ـِلط  )4( ل

 
  فَِإنْ نسخ بدا فَاعمـلْ ِبـهِ       )5(أَوالَ   .781

 
ــن ِباَأل  ـّح واعملَ ــ ــبِهأَو الَ فَرِج ش 

 
                                                             

 .بالصرف ؛ لضرورة الوزن ) 1(
  .300 / 2فتح الباقي . مرخم القبيلة ) 2(
  .)) النفي (( ) :أ ( يف ) 3(
  .)) عدوى (() : جـ ( و ) أ ( يف ) 4(
) أوال ) ( فاعملْ به ( ظهر : أي ) فإن نسخ بدا ( وإن مل ميكن اجلمع بينهما : أي ) 5(

أحد املتنني بوجه من وجوه الترجيحات املتعلقة باملنت ) فرجح ( أو مل يبد نسخ : أي 
. باألرجح منها : أي ) باألشبه ( ت بعد النظر يف املرجحا) واعملن ( أو بإسناده 

  .303 / 2فتح الباقي : انظر 
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 خِفي اِإلرساِل ، والْمِزيد ِفي اِإلسناِد

 وعـــدم الســـماِع واِللِّقَـــاِء .782
 

 يبــدو ِبــِه اِإلرســالُ ذُو الْخفَــاِء 
 

783.        دـناٍو ِفـي السِم رةُ اسادكَذَا ِزي 
 

 درــِه وِفي ــنِبع ذْفُــهِإنْ كَــانَ ح 
 

784.  حِإنْ ِبتو      لَـه كْمـى فَـالْحٍث أَتِدي 
 

      لَـهمح ِنـِه قَـدـاِل كَوِتماح ـعم 
 

  حيثُ ما ِزيد وقَـع     )1(عن كُلٍّ االَّ   .785
 

       ـعمج قَد بِطيِن الْخِفي ذَيماً وهو 
 
 معِرفَةُ الصحابِة

786
. 

 رائي النِبي مسـِلماً ذُو صـحبةِ      
 

ــلَ   ــتِ إنْ : وِقي ثَبي ــم ــت ولَ  طَالَ
 

787
. 

 )2(من أقَام عامـاً أو غَـزا      : وِقيلَ  

 
   هع3(م(         اـزِب عـيـِن املُسوذَا الب )4( 

 
788

. 
  )5(وتعرف الصـحبةُ باشـِتهاٍر او     

 
   ــو ــاِحٍب ولَ ِل صــو ــواتٍر أو قَ ت 

 

                                                             

 .؛ لضرورة الوزن ) إالَّ ( بدرج مهزة ) 1(
    )) وغزا (() : فتح املغيث ( و ) النفائس ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )2(

 .والوزن صحيح بالروايتني 
 .بسكون العني لضرورة الوزن العروضي ) 3(
 .، وهو خطأ ، وصوابه ما أُثِْبت  )) عزى ((  :)أ ( يف ) 4(
 .بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن ) 5(
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789
. 

 قَِد ادعاهـا وهـو عـدلٌ قُـِبالَ        
 

 مهولٌ ِقيـلَ      وـدـالَ    :  عخد ـنال م 
 
 

790
. 

ــتةُ   ــرونَ ِس ــٍة ، واملُكِْث نيف ِفت 
 

    وابـن ، سيقَةُ      )6(أَنـدوالص ، ـرمع  
 

791
. 

ــرِة   يرــو ه أَب ــاِبر ج ، ــر حالب 
 

 أَكْثَـــرهم والبحـــر يف احلَِقيقَـــِة 
 

 
792

. 
    وابـن وهى ووفَت 1(أَكْثَر(  ـرما ع)2( 

 
 )3( وابن الزبِري وابن عمٍرو قَـد جـرى        

 
793

. 
ِهمــي ــه )4(علَ ــهرِة العباِدل ِبالش  

 
         ـاكَلَهش ـنوٍد وال مـعسم ناب سلَي 

 
794

. 
  ـديوز وه5(و(      ـمـاٍس لَهبع ـنواب  

 
  ملَهــو ــرونَ قَ ي ــاع بــِه أَت  يف الِفقْ

 

                                                             

فتح  املغيث ( و ) النفائس ( من غري واو ، ويف ) ابن ) ( جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )6(
بالواو العاطفة ، والوزنُ صحيح بالروايتني ، واألسلم إثبات الواو ) وابن ) : ( 

 . ، على صحة حذفها هنا ، واهللا أعلم لإلشعار باملغايرة
 بإسقاط الواو ، وهو خطأ ، وإن صح وزناً مزة القطع ، )) إبن (() : ب (  يف )1(

 .بال مهزة ) وابن ) : ( فتح املغيث(و ) النفائس(و ) جـ(و ) أ(والصواب ما ورد يف 
 .؛ لتصريع شطري البيت ) عمر (  باإلطالق يف )2(
 . ، وهو خطأ )) جرا (() : جـ (  يف )3(
 . بإشباع الضمة على امليم ؛ لضرورة الوزن )4(



 106 

  إىل )6(انتهى الِعلْـم    : مسروقوقَالَ   .795
 

ــبال     ــاٍر ن اٍب ِكبــح ِة أَصــت  ِس
 

796.         ـعاِء مدرٍد أَِبـي الـدي7(ز(   ـيأُب  
 

   ــع ــِد اِهللا م بع ، ــر م8(ع(ــي   عل
 

 ثُم انتهـى ِلـذَيِن والـبعض جعـلْ          .797
 

 لْ بـد  )9(اَألشعِري عن أَِبـي الـدردا      
 

798.  ــرظَه ــد ــرهم فَقَ صحالَ ي ــدالعو 
 

  ــرضحــوٍك وبونَ أَلْفــاً ِبتعــب10(س(  
 

799.  ــِبض ــاً وقُ ــونَ أَلْف عبأَر ــج  احلَ
 

   عِن مذَي ن1(ع( ِعبأَر )2(   ْـِنضآالٍَف ت  
 

800. ِديــدعت دــرِإنْ ي ــاق ِطب ــمهِقيـلَ    و : ـا عتاثْن   ِزيـدت ةَ أَوـر3(ش( 

                                                                                                                                                           
، ونسخ الشرح ، وهو صحيح  ) النفائس ( ، و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  هكذا يف )5(

:  وهذا خطأ بين إذ املقصود )) وهو ابن زيد (() : فتح املغيث ( خبالف ما ورد يف 
 .ه زيد بن ثابت كما صرح الناظم يف شرح

 . وخيتلُّ الوزن ذه الزيادة )) العلم به إىل (() : ب (  يف )6(
 .  العني ساكنة لضرورة الوزن )7(
 .  كذلك )8(
 . بقصر املمدود لضرورة الوزن )9(
:    بالضاد ال بالصاد ، وهو الصحيح ، ويف ف و ع )) وحضر ((:  يف مجيع النسخ )10(

 . بالصاد املهملة ))وحصر  ((
 .كان العني لضرورة الوزن  بإس)1(
 . ، وقد أسقطت اهلاء لضرورة الوزن )) أربعة ((:  القياس )2(
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801.       ـرمع ثُـم يقـدلُ الصاَألفْضو 

 
  وهـو اَألكْثَـر    )4(وبعده عثْمـانُ     

 
802.        ِكـيح لْـفخ لَـهقَب ِليفَع أَو 

 
 ا  :قُلْتقِْف جلُ الوقَواِلـكِ  )5(وم نع 

 
803.  ــه ِريدــاقُونَ ، فالب ةُ البــت فَالس 

 
 هِضـــيـــةُ املَرعيفَالب ، ـــدفَأُح 

 
 وفَضلُ الساِبِقني قَـد ورد    : قَالَ   .804

 
 بـدِري وقَـد   : هم ، وِقيلَ    : فَِقيلَ   

 
 الِقبلَتيِن ،واختلَـف  )6(بلْ اهلُ :ِقيلَ .805

 
  مـن سـلَف     –أَيهم أَسلَم قَبلُ ؟   - 

 
 بلْ عِلـي  :  ، وِقيلَ    أبو بكْرٍ : ِقيلَ   .806

 
ــلِ    قْبي ــم ــه لَ اعِعي إمجــد مو 

 
ــلَ  .807 ــا : وِقي ــد وادعــى ِوفَاق يز 

 
ــا    ــةَ اتفَاق ِدجيــى خ ــض علَ عب 

 
ــةِ  .808 ــِر ِمري يــراً ِبغ ــات آِخ مو 

 
ــِل مــات عــام ِمائَــِة  ــو الطُّفَيأب 

 
                                                                                                                                                           

 ((:         بالتاء ، ويف ف و ع )) تزيد ((:  يف مجيع النسخ ويف النفائس وفتح املغيث )3(
 . بالياء ))يزيد 

 . ، وهو خطأ )) العثمان ((:  يف النفائس )4(
 بتحقيق اهلمز ، وال يصح الوزن به ) فتح املغيث ( جاء يف  بالقصر لضرورة الوزن ، و)5(
 . بدرج اهلمزة ووصلها لضرورة الوزن )6(
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 وقَبلَــه الســاِئب باملَِدينــِة    .809
 

   لٌ اوهس 7(أَو(  او اِبرج )8(  ِكَّـةِبم )9( 
 

 ابن عمـرا  :  ِبها )1(االِخر  : وِقيلَ   .810
 

  أبو الطُّفَيـِل ِفيهـا قُِبـرا       )2(إنْ ال    
 

ــرِة .811 صــٍك بالب ــن ماِل ــس ب وأَن 
 

 وابــن أيب أوفَــى قَضــى بالكُوفَــِة 
 

812.    ٍر اوسب ناِم فَاب3(والش(  ذُو باِهلَـه 
 

 ِبِدمشـٍق واِثلَـه   : خلْف ، وِقيـلَ      
 

 وأنَّ يف ِحمٍص ابن بسـٍر قُِبضـا        .813
 

ــى    قَض ســر ــاجلزيرِة الع  وأنَّ ب
 

814.  ــي ــو أُبـ ــِطني أبـ  وِبفَلَسـ
 

  يزاحلاِرِث بِن ج فابن ر4(وِمص(  
 

ــةِ  .815 اممبالي ــاس ماِهلر ــِبض  وقُ
 

ــ  ــِة وقَبلَـ ــع ببرقـ  )5(ه رويِفـ
 

                                                             
 . بدرج اهلمزة لضرورة الوزن )7(
 . كذلك )8(
 .وهي ممنوعة من الصرف ؛ لضرورة الوزن ) مكة (  بصرف )9(
 .لضرورة الوزن ) اآلخر (  بدرج ووصل )1(
  .))  إال(() : ب ( و ) أ (  يف )2(
 .؛ لضرورة الوزن ) أو (  بدرج مهزة )3(
 .أُبدلت اهلمزة ياًء وأُشبعت لضرورة الوزن والتصريع ) ابن جزء : (  األصل )4(
 .وهي ممنوعة من الصرف ؛ للتصريع بني شطري البيت ) برقة (  بصرف )5(
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ــلَ  .816 ــٍة : وِقي 6(إفِْريِقي(هــلَم وس  
 

  7(باِديــاً او( ــهمــةَ املُكَر ِبِطيب  
 

اِبِعنيِرفَةُ التعم 
817
. 

ابِعيا    )8(والتـِحبص قَد نالالَِّقي ِلم 
 

  هــد ــِب ح ــحبا: وِللْخِطي صأنْ ي 
 

818
. 

 خمـس عشـره   : لَوهم ِطباق ِقي  
 

 ــملُهأَو : هــرشاةُ كــلِّ العور 
 

819
. 

ــِف  صــذا الوِبه دالفَــر سقَــيو 
 

 لَم يسمع ِمِن ابـِن عـوفِ      : وِقيلَ   
 

820
. 

 وقَولُ مـن عـد سـِعيداً فَغلَـطْ         
 

 لَم يسمع ِسوى سعٍد فَقَـطْ     : بلْ ِقيلَ  
 

821
. 

ــه ا الَِكنــد مأَح ــد ــلُ ِعن َألفْض 
 

 وعنـــه قَـــيس وِســـواه وردا 
 

822
. 

 وفَضــلَ احلَســن أَهــلُ البصــرِة
 

  الكُوفَـةِ  )1(والقَرِني أُويسـاً اهـلُ       
 

823
. 

ــاِء  ا)2(ويف ِنســد اَألب ــاِبِعني ا            التدرالـد ةَ أُمـرمع ـعةُ مفْص3(ح( 

                                                             
 .لضرورة الوزن ) إفريقية (  بصرف )6(
 . بدرج اهلمزة لضرورة الوزن )7(
 ، والوزن صحيح بالروايتني  )) والتابع ((: والنفائس وفتح املغيث ) جـ ( و ) أ ( يف  )8(

 .والسابع ، وهو خطأ ) : ب ( ويف 
 .لضرورة الوزن ) أهل (  بدرج مهزة )1(
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 الِكبــاِر الفُقَهــاِء الســبعهوِفــي  .824

 
   هوــر ع ــم ــم ثُ ــةُ القَاِس اِرجخ 

 
ــد اهللاِ  .825 ــلَيمانُ عبيـ ــم سـ  ثُـ

 
 ســِعيد والســاِبع ذُو اشــِتباهِ   

 
ــلَمٍة  .826 ــو س ــا أَب 4(إم(ــاِلم س أَو  

 
  ــاِئم ــالَف قَ ــٍر ِخ ــأَبو بكْ  أَو فَ

 
ــدِركُونَ  .827 ــم )5(واملُ ــةً فَس اِهِليج 

 
   ــم ٍد يف أُميــو كَس ِمنيــر ضخم 

 
828.        ـاِبعـاِق التيف الطِّب ـدعي قَد6(و( 

 
  ــاِئع ــونُ الش ــاِبِعيِهم إذْ يكُ  يف ت

 
ــاِد   .829 نــأَِبي الز ــنهم ك ــلَ ع احلَم 

 
 والعكْــس جــاَء وهــو ذُو فَســاِد 

 
ــد تاِب .830 عي ــد ــاِحبوقَ ــاً ص ِعي 

 
  يقَـاِرب  )8( مقَرٍن ومـن     )7(كَابني   

 
                                                                                                                                                           

  .)) النساء ((:  يف النفائس )2(
 . بالقصر لضرورة الوزن والتصريع )3(
 . بالصرف لضرورة الوزن )3(
 . بالذال املعجمة )) املذركون ((: طبوعة ف إىل  تصحف يف م)4(
 .السابع ، وهو خطأ ، والصواب ما أثِبت ) : ب (  يف )5(
 . ، وما أثبتناه من مجيع النسخ )) كابن ((: يف ع و ف ) 6(
 . ، وما أثبتناه من مجيع النسخ اخلطية )) ما ((: يف ع و ف ) 7(
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   اَألكَاِبِر عِن اَألصاِغِر)1(ِروايةُ 

831
. 

 وقَد روى الكَِبري عن ِذي الصـغرِ      
 

   اً اوــن ــةً وِس ــدِر)2(طَبقَ   يف القَ
 

832
. 

 أَو فيِهما وِمنـه أَخـذُ الصـحبِ       
 

  تــابٍع كَِعــد ــِبعـنكَع ــنِة ع 
 

 ِروايةُ اَألقْراِن
  مِن استووا يف السـندِ     )3(والقُرنا   .833

 
 والسن غَاِلبـاً وِقسـمِني اعـددِ       

 
  وهـو ِإذَا كُـلٌّ أخـذْ   )4(مدبجاً   .834

 
  وغريه انِفـراد فَـذْ     )5(عن آخٍر    

 
اتوةُ واَألخواُألخ 

835
. 

دأَفْرـِنيِف      وصةَ بالتـو6(وا األخ(  
 

ــفِ     ينــو ح نــٍة ب ــذُو ثَالَثَ  فَ
 

                                                             
 . من ن و ص  فقط )1(
 .رورة الوزن  بدرج اهلمزة لض)2(
بإثبات اهلمزة ، ) ب ( بالقصر لضرورة الوزن ، وجاء يف ) جـ ( و ) أ (  كذا يف )3(

 .وهو خطأٌ عروضي ، وإنْ كانَ األصل 
 وهو الصواب ، وهو كذلك جمود الضبط )) مدبجاً (() : جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )4(

  .))  مدحياً((: يف نسخ الشرح ، وقد تصحف يف ف و ع إىل 
 . بالصرف لضرورة الوزن )5(
 .بالتضعيف ، وهو خطأ ) : ب ( ، وجاء يف ) جـ ( و ) أ (  كذا يف )6(
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836
. 

 أَربعـــةٌ أَبـــوهم الســـمانُ 
 

 وخمســـةٌ أَجلُّهـــم ســـفْيانُ 
 

837
. 

 )7(وِســتةٌ نحــو بِنــي ِســيِرينا 
 

 واجتمعـــوا ثَالَثَـــةً يروونـــا 
 

838
. 

ــرٍن  ــو مقَ نةٌ بعــب سوــم هو ، 
 

 مهــدع ِفــيِهم سونَ لَــيــاِجرهم 
 

839
. 

ــةِ   بتــةٌ كَع ــواِن جملَ اَألخو 
 

 )1(أَِخي ابِن مسعوٍد هما ذُو صـحبةِ       
 

هكْسعاِء ونِن األباِء عةُ اآلبايِرو 
 وصنفُوا ِفيما عـِن ابـٍن أَخـذَا         .840

 
 ِل كَــذَاأب كَعبــاٍس عــِن الفَضــ 

 
 والتيمـي )4(ابِنِه)3(عن بكْرِ )2(واِئلُ .841

 
ــومِ    ــٍر يف قَ ــِه معتِم ــِن ابِن ع 

 
 أَما أَبـو بكْـٍر عـِن احلَمـراءِ         .842

 
  السـوداءِ  )6( يف احلَبـِة     )5(عاِئشٍة   

 
ــقِ  .843 ــِن أيب عِتيـ ــه البـ ــديقِ    فإنـ بالص ــف ــطَ الواِص  وغُلِّ

                                                             

 . خطأ كذلك )) سيدينا ((:  وهو خطأ ، ويف ع )) سرينا ((: يف النفائس ) 7(
 . هذا البيت امنزج مع الشرح يف الطبعة العلمية )1(
 . بغري تنوين لضرورة الوزن )2(
 .تنوين لضرورة الوزن  بغري )3(
 . وهو خطأ )) أبيه (() : ب (  يف )4(
 . بالصرف هنا لضرورة الوزن )5(
 . ، وهو خطأ )) يف اجلنة (() : ب (  يف )6(



 113 

  
 وعكْسه صـنف ِفيـِه الـواِئلي       .844

 
ــلِ   ــِد الناِق ــاٍل ِللْحِفي عم ــو  وه

 
ــا  .845 ِهمــا أُب ــِه إذا م مأَه ــن  وِم

 
ــما   ــد وذَاك قُِسـ  األب أَو جـ

 
 ِقسمِني عن أٍَب فَقَطْ نحـو أَِبـي        .846

 
  عـن أَِبـِه عـِن النِبـي        )7(العشرا   

 
  على الشهِري فـاعلَمِ    )8(سمهما  وا .847

 
 أُســامةُ بــن ماِلــِك بــِن ِقهطَــِم 

 
  فيـِه بعـده    )2( أنْ يِزيد    )1(والثَّاِن   .848

 
    ٍز اوه3(كَب(      هـدج ٍرو أبـاً أَومع  

 
 واَألكْثَر احتجـوا بعمـٍرو حمـالَ       .849

 
 لَه على اجلَـد الكَـِبِري اَألعلَـى        

 
 . هو أبو العشراء ، قُِصر ؛ لضرورة الوزن )7(                                                             

 ،  العشراِء عن أبيِه عـِن الـنيب      ) : فتح املغيث   ( و  ) جـ  ( و  ) أ(وجاء هذا الشطر يف     
العشراِء عن أِبـِه عـِن الـنيب ، وال          ) : النفائس  ( وجاء يف   . وال يستقيم الوزن هكذا     

 بسـكون  –العشرا عن أبِه عِن الـنيب  : فقد جاء ) ب ( أما يف . يصح الوزن ذا أيضاً  
       وال يصح الوزن ذا أيضاً ، وإن كانَ هذا هو األقرب ؛ إذ الصحيح ما أثبتنـاه           -الشني  

 . من أبيه – بالقصر وفتح الشني وحذف الياء –
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) وامسها (() : ب (  يف )8(
( و    ) جـ ( و ) ب (  ، وال يصح عروضياً ، وما أثبت من )) والثاين (() : أ (  يف )1(

 ) .النفائس ( و ) فتح املغيث 
 .وابه ما أثبت  ، وهو خطأ ، ص)) يريد (() : ب (  يف )2(
 .لضرورة الوزن ) أو (  بدرج اهلمزة  من )3(
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  التِميِمـي فَعـدْ    )4(وسلْسلَ اآلبا    .850
 

     ٍة قُلْتعِتس نع :   درذَا و قفَـوو 
 
والالَِّحق اِبقالس 

ــِق   .851 ــاِبٍق والَِح فُوا يف ســن صو 
 

 وهــو اشــِتراك راِويــيِن ســاِبِق 
 

 موتاً كَزهِري وِذي تدارِك .852
 

  رويـا عـن ماِلـكِ      كَابِن دويـدٍ   
 

853.   عبٍن واِفـي      )5(سقَـرثَالَثُـونَ و  
 

ــافِ    ــاجلُعِفي واخلَفَّ ــر كَ أُخ 
 

  واِحد)6(من لَم يرِو عنه ِإالَّ راٍو 
854

. 
 ومسِلم صنف ِفي الوحداِن

 
ــانِ   ــد الَ ث ــه راٍو واِح نع ــن م 

 
855

. 
  كَوهـبِ  )7( او كَعاِمِر بِن شـهرٍ   

 
 هو ابن خنـبٍش وعنـه الشـعِبي        

 
856

. 
 وغُلِّـطَ احلَــاِكم حيـثُ زعمــا   

 
 بأنَّ هـذَا النـوع لَـيس ِفيِهمـا         

 
857

. 
  للمسـيبا  )8(فَِفي الصِحيِح أخرجا  

 
ــا  ِلبغــِن ت الب ــي ــرج اجلُعِف وأخ 

 

                                                             
 .اآلباء ، وقُِصر لضرورة الوزن :  األصل )4(
 . وهوخطأ عروِضي )) سبع وثالثون (() : فتح املغيث (  يف )5(
 . سقط من ف و ع )6(
 .لضرورة الوزن ) أو (  بوصل مهزة )7(
 .)) أخرجا ((: ويف فتح املغيث والنفائس ، ))  أخرج (() : جـ(و ) ب(و ) أ( يف )8(
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 متعددٍةمن ذُِكر ِبنعوٍت 
858
. 

        ـِبسلْتـا يم ـِرفعِن ِبـأَنْ تاعو 
 

  يعنـى ِبهـا املُـدلِّس      )1(ِمن خلٍَّة    
 

859
. 

 ِمن نعِت راٍو ِبنعـوٍت نحـو مـا        
 

     ـا    )2(فُِعلَ يف الكَلِْبيِهمـى أُبتح  
 

860
. 

ــهالَّمــاِئِب العالس ــن ب ــدمحم 
 

 )3(داً أبــو أُســامه ســماه حمــا 
 

861
. 

       ذَكَـر قـحِر بـِن إسضوِبأِبي الن 
 

       ِفيـوـِعيٍد الع4(وِبأيب س(  رـهش  
 
 أَفْراد العلَِم

  أو لَقَبـا   )5(واعِن باَألفْراِد سـماً      .862
 

 )6(أو كُنيةً نحـو لُبـي بـِن لَبـا            
 

  حفْـص  )8(يف اِمليِم أو أَِبي معيـٍد          نصـوا   )7(أو ِمندٍل عمرو وكَسراً    .863

                                                                                                                                                           
:  أي )) الصحيح ((:  ، ومن ثنى راعى املعىن يف )) الصحيح ((: فمن أفرد راعى لفظ 

 .يف الصحيح للبخاري ومسلم ؛ لذلك يصح الوجهاِن 
 . ، وما أثبت من بقية النسخ ، وهو ما صرح به املصنف الحقاً )) خلَّة (() : ب(يف ) 1(
 .أفعل بالكليب ، والصواب ما أثبت ) : ب (  يف )2(
 . خطأ حمض )) أمامة ((:  يف نسخة ق )3(
 . بالسكون لضرورة الوزن )4(
و       ) أ (  خطأ ، وما أثبتناه من مجيع نسخ الشرح ، ومن )) مسي ((:  يف ف و ع )5(

 ) .النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) جـ ( و ) ب ( 
 .ما أُثِبت :  ، والصواب )) لىب (() : ب (  يف )6(
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 اَألسماُء والكُنى
864
. 

  والكُنـى وقَـد قَسـم      )1(واعِن باالسما 
 

  عشـٍر قَسـم    )3(او)2(الشيخ ذَا ِلِتسـعٍ    
 

865
. 

ــرادا   ــه انِفـ ــمه كُنيتـ ــِن اسـ  مـ
 

   ــالٍَل او ــي ِب ــو أُِب ح4(ن( ــد  زادا قَ
 

866
. 

 نحو أِبي بكْـٍر بـِن حـزٍم قَـد كُِنـي           
 

ــافْطُِن     ــٍف فَ ــٍد ِبخلْ محــا م 5(أب( 
 

867
. 

 )9( نـدِري  )8( يكْنى والاسماً  )7(من)6(والثَّاِن

 
ــدِري   ــو اخلُ هةَ وبــي أيب ش ــو ح10(ن( 

 
                                                                                                                                                           

) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  ، والصواب ما أثبت كما يف )) كسر ((:  يف ف و ع )7(
 .وفتح املغيث والنفائس 

( و       ) أ (  خطأ ، وما أثبتناه من مجيع نسخ الشرح ومن )) معني ((:  يف ف و ع )8(
 ) .النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) جـ ( و ) ب 

 . دِرجِت اهلمزة يف البدء ، مثَّ قصر االسم لضرورة الوزن )) األمساء ((:  األصل )1(
 .ذا التسع ) : النفائس ( و ) فتح املغيث (  يف )2(
 .؛ لضرورة الوزن ) أو (  بدرج مهزة )3(
 .لضرورة الوزن ) أو (  بدرج مهزة )4(
 .ما أثبت  والصواب )) فافطين (() : النفائس ( و ) أ (  يف )5(
 ، وال يصح به الوزن ،  والصـواب          )) والثاين   (() : فتح املغيث   ( و  ) ب  ( و  ) أ  (  يف   )6(

 ) .النفائس ( و ) جـ (  كما يف )) والثاِن ((: 
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868
. 

 ثُــم كُنــى اَأللْقَــاِب والتعــدِد    
 

ــو أ  ــِد نحـ ــيِخ أيب محمـ  يب الشـ
 

869
. 

 وابـــن جـــريٍج بـــأيب الوِليـــِد
 

ــِد  ــي للتعِديــ ــد كُنــ  وخاِلــ
 

870
. 

ــا   ِلمــى وع ــِف كُن ــم ذَوو اخلُلْ  ثُ
 

ــا   ــه وِفيِهمـ ــماؤهم وعكْسـ  أسـ
 

871
. 

ــِم   ــِتهاٍر ِبسـ ــه وذُو اشـ  وعكْسـ
 

ــِلمِ    سى ِلمــح ــو الض ــه أب كْسوع 
 

اَأللْقَاب 
  فَربمـا جِعـلْ    )1(واعِن ِبااللْقَاِب    .872

 
 الواِحد اثْنـيِن الـِذي ِمنهـا عِطـلْ          

 
873.        ـنمـِمِه وِبِجس ِعيِف أيالض وحن 

 
 لَــنــِم فَاِعــٍل وِباس ــقــلَّ الطَِّريض 

 
874.  ــب ــه املُلَقَّ هكْرــا ي م ــوز جي 

 
ـ   ــا كَـ مبرو بــب ٍض سعــب  انَ ِل

 
                                                                                                                                                           

  .)) قد (() : فتح املغيث (  يف )7(
 .صواب  وهوال)) امساً ((:  ، ويف البقية)) وال اسم ((): أ( ، ويف )) أمساء (() : ب( يف )8(
 . بالتاء )) تدري ((:  ، ويف ف و ع )) ندري ((:  يف مجيع النسخ )9(
، وجاء حمله الشـطر    ) ب  (  هذا الشطر والشطر األول من البيت الذي يليه ساقط من            )10(

 .الثاين من البيت الذي يليه بعد سقوط شطره األول 
 بدرج اهلمزة ؛ ما أثبت وهو: باألعقاب ، وهو خطأ ، والصواب ) : ب (  يف )1(

 .لضرورة الوزن 
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ــِر   .875 ــِن جعفَ ــِد ب محٍر مــد نكَغ 
 

ــتهرِ    ــزرةَ املُشـ ــاِلٍح جـ  وصـ
 
ِلفتواملُخ ِلفتؤالْم 

876.  ــف ــورته مؤتِل ــا ص ــِن ِبم اعو 
 

 ِلفتخم لَفْظُه لَِكنطّاً وخ 
 

ــلِ    .877 ــه فَثَقِّ ــو ســالٍَم كلُّ حن 
 

ـ    س ـنالَ اب  ـرـِزيل )2(الَِم اِحلبتواملُع  
 

878.     اجلَــد ِخـف ــوفَه ِلـيـا ع3(أَب( 
 

   ـحاَألص وهـِدي    )4(ويف أِبـي الِبيكَن 
 

 وابن أَِبي الْحقَيـِق وابـن ِمشـكَمِ        .879
 

ــاعلَمِ   ــِه فَ ــِديد ِفي شالت رــه واَألش 
 

880.        ـاِهٍض فَِخـفِد بـِن نمحم نواب 
 

 ــف ــِه اختِل ــذا ِفي ــاًء فَكَ ه هِزد أَو 
 

881.   فِّـفِ     : قُلْتـٍت خِن أُخِر ابوِللِْحب 
 

 )5(كَذَاك جـد السـيدي والنسـِفي       
 

 ويف خزاعةَ كَِريز كَبِر  عين أُبي بِن ِعمارةَ اكِْسِر .882

                                                             
 . ، وهو خطأ ، وصوابه ما أُثِْبت )) اخلرب (() : ب (  يف )2(
 . ، وهو خطأ ، وصوابه ما أثبت )) اجلدي (() : النفائس (  يف )3(
يف ) األصح (  ، وهو خطأ ، والعجيب أنه كتب )) األصم (() : فتح املغيث (  يف )4(

 .، وهكذا هو يف النسخ كلها ) فتح املغيث ( الشرح يف 
 . ، والصواب ما أثبت )) والنسِف (() : جـ (  يف )5(
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883. امداً ِحزٍش أَبيِفي قُرو 

 
  حـرام  )2( ِبـرا  )1(تح ِفي االنصارِ  وافْ 

 
884

. 
 )3(ِفـي الشــاِم عنِســي ِبنــوٍن ، وِببــا  

 
  غَلَبـا  )5( والشيِن واليـا   )4(ِفي كُوفَةٍ  

 
885

. 
  ومـا لَهـم مـِن اكْتنـى    )6(ِفي بصـرٍة    

 
ــى    ٍح والكُنــت ــدٍة ِبفَ ِبيــا ع 7(أَب( 

 
886

. 
 فَتِح ومـا لَهـم عسـلْ    بـال )8(ِفي السفْرِ 

 
 )10(وِعسلٌ فَجمـلْ  )9(إالَّ ابن ذَكْوانٍ   

 

                                                             
 .لضرورة الوزن ) االنصار (  بدرج اهلمزة يف )1(
 .لضرورة الوزن ) براء (  بقصر مهزة )2(
) النفائس (  ، وهو خطأ ، ويف )) وبنا (() : ب (  بقصر اهلمزة لضرورة الوزن ، ويف )3(

:        (  ، أي )) ببا ((:  ، وهذا خطأ أيضاً ، والصواب )) وبيا (() : ث فتح املغي( و 
مذكورة يف تتمة البيت ) الياء ( كما صرح احلافظ نفسه يف شرحه ؛ وألنَّ ) عبسي 

 ) .جـ ( و ) أ ( وهو كهذا ورد يف 
 . بالصرف ؛ لضرورة الوزن )4(
 . بالقصر ؛ لضرورة الوزن )5(
 .ة الوزن  بالصرف ؛ لضرور)6(
 . ، والصواب ما أثبت )) والكنا (() : ب (  يف )7(
، وال ) فتح املغيث ( و ) النفائس ( و ) ب ( بفتح الفاء يف ) السفر (  ضبطت )8(

يستقيم الوزن ذا الضبط ، والصواب بالسكون ، وهو املراد من البيت كما يف شرح 
 .الناظم 



 120 

887.  ثَّـــامع ِلـــيع ـــنب ـــاِمِريالعو 
 

ــالنونُ   ــره فَ غَي11(و(ــام جواإلع  
 

 وزوج مسروٍق قَِمير صغروا  .888
 

  ملَهاً ومض اه1(ِسو(روسم  
 

 ن يِزيد وابن عبِد املَِلِكاب .889
 

  فَِمسور حِكي)2(وما ِسوى ذَيِن  
 

ــرواِة    .890 ــالَ يف ال ــفُوا احلم صوو 
 

ــايت    ــيٍم ي ــر ِبِج يونَ والغــار ه 
 

891.  ــاً او ــفُوا حناط صوــا)3(و   خباط
 

 
 

ــا  ــذَا خياطَ ــِلماً كَ ــى ومس ِعيس 
 

892.   لَِميـارِ   والسصيف االن ح4(افْت( ـنمو 
 

 
 

  ــن ــِلِه لَح كأَص ــه الم ــر  يكِْس
 

                                                                                                                                                           
 .ي ، وهو خطأ ، صوابه ما أُثِْبت  بالزا)) زكوان (() : النفائس (  يف )9(
 . وهو خطأ ، صوابه ما أُثِْبت )) فحمل (() : ب (  يف )10(
 ، ويف )) فالنون (() : النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )11(

 . خطأ )) بالنون ((: ف و ع 
 ، وهو الصواب ، ويف ))وهلم  (() : النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) ب ( و ) أ (  يف )1(

  .)) وله (() : ع ( و ) ف ( و ) جـ( 
 ، وهو )) ذين (() : النفائس ( و ) فتح املغيث ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )2(

 . وليس بشيء )) ذي ((: الصواب ، ويف ف و ع 
 . بالدرج لضرورة الوزن )3(
 . بدرج اهلمزة لضرورة الوزن )4(
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ــا    .893 ملَهــٍك و ــا ِلماِل نه ــن  وِم
 

 
 

 ــِرد ــا)5(بشــاراً افْ ماِر هــد نب أَب  
 

894. و احلَكَمأَب أي اريا سملَهو 
 

 
 

  قَبـلُ جـم  )7( وِبالْيـا )6(وابن سالَمٍة   
 

895.      ـرسِعيٍد بس نابِمثْـلُ املَـاِزينْ    )8(و  
 

 
 

ــنِ  جِمح ــن ابــِد اِهللا و يبع ــن واب 
 

896. ــف ــِه خلْ ــِم. وِفي ــيراً اعِج شبو 
 

 
 

 يف ابِن يساٍر وابـِن كَعـٍب واضـممِ        
 

897.  ــٍرو او مع ــن ب رــي س9(ي(رــي أُس  
 

 
 

 سـير  ن )11( أيب قَطَـن     )10(والنونُ يف   
 

 
898.           ـدِرياِشـٍم ببـِن ه ِلـيع د1(ج( 

 
 
 

        ـديرب ريـعِد اَألشِفيح ناب2(و( 
 

 . لضرورة الوزن  بدرج اهلمزة)5(                                                             
 . بالصرف لضرورة الوزن )6(
 . بالقصر لضرورة الوزن )7(
 . منع من الصرف لضرورة الوزن )8(
 . بدرج اهلمزة لضرورة الوزن )9(
 .وال يستقيم الوزن دوا ) فتح املغيث (  ساقطة يف )10(
 ).قطن(؛ لضرورة الوزن ، بعد تسكني نون ) نسري ( ونون ) قطن( بإدغام نون )11(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أُثِبت )) يزيد (() : ب (  يف )1(
 . كذلك )2(
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899.   هــر عرع ــن ــد ب محــا م ملَهو 
 

 
 

هركَس رِد فَاَألِميِن الِبِرنب 
 

900. ـــهاِليالعـــٍر وشعـــٍة ِبميكُن ذُو 
 

ــيٍم  ــدد وِبِج اَء أُشــر بــه اِريج  
 

ــٍة  .901 امقُد ــن 3(اب(ــد ــذَاك واِل   كَ
 

 
 

دــو اَألس وكَــذَاك ــت ــد قُلْ ِزيي 
 

  وابـن أِبـي سـفْيانِ      )4(ابن العـالَ     .902
 

 
 

ــيانِ  ــد ذَا وذَا ِس و ، فَجــر مع 
 

ــلِ  .903 ــاِزٍم ال تهِم خ ــن ب ــد محم 
 

 
 

ــلِ  ــرِاٍش اهِم ــي ِح ــد ِربِع  واِل
 

904.  ــزِري5(كَــذَا ح( ــهيِبــي وكُنحالر  
 

 
 

        هٍر ِعـديـدح ـنابو لِّقَـتع قَد 
 

905. نيض6(ح(  ـهِجماع )ا    )7ـاناسـو سأَب  
  

 
 

  عثْمانـا  )8(وافْتح أَبا حِصـيٍن اي      
 

                                                             

 .بالصرف ؛ لضرورة الوزن ) 3(
 .بالقصر ؛ لضرورة الوزن ) 4(
 . مبنعه من الصرف ؛ لضرورة الوزن )5(
 . بالصاد ، وهو خطأ صوابه ما أثبت )) حصني (() : أ (  يف )6(
 . بدرج اهلمزة لضرورة الوزن )7(
 .لضرورة الوزن ) أي (  بدرج مهزة )8(
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906. ــنمــٍذ و ــذَاك حبــانُ بــن منِق  كَ
 

 
 

 ٍل واكِْسـرنْ  ولَده ، وابـن ِهـالَ     
 

ــى   .907 وســِن م اب ــع ــةَ م ِطيع ــن  اب
 

 
 

 ومن رمـى سـعداً فَنـالَ بؤسـا        
 

908.  ِجمباً اعيب9(خ(     نمحـِد الـربِن عيف اب 
 

 
 

 وابِن عـِدي وهـو كُنيـةً كَـانْ        
 

 )1(البِن الزبيِر وِريـاح اكِْسـر ِبيـا      .909
 

 
 

ــا ِز ــا أَب ِكيــالٍَف ح ــاٍد ِبِخ 2(ي( 
 

910
. 

       ِد اِهللا قَـدبِن عماً يف ابكَيح مماضو 
 

 
 

       دفَـرانكَـيٍم وح ـنب قيزكَذَا ر 
 

911
. 

 زبيد بن الصلِْت واضـمم واكِْسـرِ      
 

 
 

ــرِ  كَب ــِليم ــانَ س يــِن ح يف ابو 
 

912. إئْت ــدمٍج احيــر أَيب س ــن ابــاو س 
 

 
 

ــا  سونــِن ي ابــاِن و معــِد الن  بولَ
 

913.         هـِلمس ـنالقَِبيلَـِة اب ـعو مرمع 
 

 
 

       هـلَمـِن سِد اخلَـاِلِق ببِبع رتاخو 
 

                                                             

 .بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن ) 9(
 .بالقصر ، لضرورة الوزن )1(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) حكما (() : ب (  يف )2(
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914
. 

 واِلد عاِمٍر كَذَا السلْماِني
 

 
 

  ناب3(و(     لَـدوٍد ويمح )انِ  )4ـفْيس  
 

915
. 

  مكَبركُلُّهم عِبيدةٌ
 

 
 

 رــغ صم مهــد ِعن ــد يبع ــن  لَِك
 

ــدِ   .916 محــا م ةَ أبــاد بع حــت  وافْ
 

 
 

 )5(واضمم أَبا قَيٍس عبـاداً أَفْـِرِد        
 

ــةُ  .917 ــاِمر بجال 6(وع( هــد بع ــن   ب
 

 
 

هــدــكُوِن قَيِبالس ــضعبكُــلٌّ و 
 

ــلُ وا  .918 ــلٌ القَِبي قَيــدِ ع ــن خاِل ب 
 

 
 

 كَذَا أبو يحيى وقَاِف واِقِد
 

ــي  .919 ــي الَ اُألبلِّ ــذَا اَأليل ــم كَ لَه 
 

 
 

 فَاجعـلِ )7(سوى شيبانَ والرا  : قَالَ
 

920.        ـنساٍح حـبص ـناب بساراً انزب 
 

 
 

        نـبسان لَفـاً ، ثُـماٍم خِهش نابو 
 

ــاِل .921 وِن ســالن ــدب ــد الواِح بعماً و 
 

 
 

       ـِرداً يـِريصِس ناَألو بـن اِلكوم 
 

                                                             
 . من غري واٍو )) ابن (() : النفائس (  يف )3(
 . بسكون الدال بنية الوقف ؛ لضرورة الوزن )4(
 . ، وهو األوىل هنا )) وافِرِد (( ) :النفائس (  يف )5(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) حباله (() : النفائس (  يف )6(
 . بالقصر ؛ لضرورة الوزن )7(



 125 

922
. 

ِزيوالتـلْتِ      )1(والص بـن ـدمحم  
 

 
 

 وِفي اجلُريـِري ضـم ِجـيٍم يـأِْتي        
 

923
. 

 )2(عباٍس سـِعيٍد وِبحـا    : ِفي اثْنيِن   
 

 
 

 حـا احلَِريـري فُتِ  )3(يحيى بِن ِبشِر بنِ   
 

 وانسب ِحزاِمياً ِسوى من أُبِهما .924
 

 
 

 فَـــاختلَفُوا والْحـــاِرِثي لَهمـــا
 

 النسب)4(وسعد الْجاِري فَقَطْ وِفي .925
 

 
 

       ماً غَلَـبطْلَقـاً ِقـدم ـوهانُ ودمه 
 
ِرقفْتالْمو ِفقتالْم 

ـ   .926 ــق الْمفْتـ ــم الْمتِف لَهو 5(ِرق( 
 

 
 

ِفقتم طُّهخو ا لَفْظُهم 
 

ــدةِ   .927 ــمياته ِلِعـ ــن مسـ  لَِكـ
 

 
 

 نحــو ابــِن أحمــد الْخِليــِل ِســتِة
 

                                                             

 .بالسكون ، وبالضبط الذي ذُِكر ؛ ليستقيم الوزن ) 1(
 .بالقصر ؛ لضرورة الوزن ) 2(
ف و ع ، وهـي موجـودة يف   ساقطة من متون األلفية وشـروحها و   : )) بن (( كلمة  )3(

 .النفائس وفتح املغيث ، وال يصح الوزن إال ا 
  .)) يف ((:  يف ع و ف )4(
 ؛ لـذلك سـكِّنِت القـاف يف                    )) واملفتـرق    (() : فتح املغيـث    ( و  ) النفائس  (  يف   )5(

 )  لِّهـا       ؛ لضرورة الوزن ، وبإسقاط الواو كمـا يف النسـخ ك           ) النفائس  ( يف  ) املتفق
) فـتح املغيـث     ( يف  ) القاف  ( ال حاجة إىل هذا التسكني الستقامة الوزن ، وحتريك          

 .خطأ ال يستقيم الوزن معه 
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928.   هــد جــٍر و ــن جعفَ ب ــد مأَحو 
 

 
 

   هــد عــةٌ ت عبأَر ــم انُ هــد مح 
 

ــا   .929 رانِعم ــو ينْ أَبــو ــم اجلَ لَهو 
 

 
 

ــدانا     غب ــن ــر ِم ــاِن واآلِخ اثْن 
 

ــِد اهللاِ   .930 بع ــن ب ــد محــذَا م  كَ
 

 
 

ــِتباهِ  اش ــاِر ذُو صاَألن ــن ــا ِم مه 
 

931.           ـمـاٍش لَهيـِن عكْـِر بب ـوأَب ثُم 
 

 
 

   ــملَّهحــوا منيب ثَالَثَــةٌ قَــد 
 

932.   ــم ــةٌ كُلُّهـ ــاِلح أَربعـ  وصـ
 

 
 

ــن أيب اب  مهــاع بــاِلٍح أت 1( ص( 
 

  ِفي اسٍم فَقَـطْ ويشـِكلُ      )2(وِمنه ما  .933
 

 
 

ــلُ مهــا ي ــاٍد إذَا م مــِو ح حكَن 
 

934.   ٍب اورح ناب ك3(فَِإنْ ي(  قَـد ـاِرمع  
 

 
 

        درو ـٍد أَويز ـناب ـوفَه أَأطْلَقَه 
 

 ِنعـــِن التبـــوذَِكي أَو عفَّـــا .935
 

 
 

ــاِني ــذَاك الثَّ ــاٍل فَ هــِن ِمن اب أَو 
 

                                                             
 بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن ، وما أثبتناه )) اتباعهم (() : النفائس (  يف ف و ع و )1(

 .وهو األوىل وشروح األلفية ، ) فتح املغيث ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ ( من 
 . ، وهي خطأ ؛ إذ ال يستقيم الوزن معها )) وما (() : فتح املغيث (  يف )2(
 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )3(
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 وِمنه مـا ِفـي نسـٍب كـالْحنِفي         .936
 

 
 

الً او4(قَِبي(باً اوذْهم)ِصِف)6(باليا)5 

 تلِْخيص املُتشاِبِه
ــوعينِ  .937 الن ــن ــم ِم ِقس ــم لَهو 

 
 
 

 مركَّـــب متِفـــق الَّلَفظَـــيِن
 

  لَِكـن أَبـاه اختلَفَـا      ِفي االسـمِ   .938
 

 
 

ــنفَا  صو هــو حن أو ــه كْسع أَو 
 

939.       ى بِن علـيوسم وحن ِطيبِه الْخِفي 
 

 
 

 )8( اَألسـِدي    )7(وابِن علَي وحنانَ    
 
املَقْلُوب هبتاملُش 

940.  باملَقْلُـــو هبـــتاملُش ـــملَهو 
 

 
 

 ِفظُ اخلَِطيــبصــنف ِفيــِه احلَــا
 

    
941
. 

  الربـاِني  )1(كابِن يِزيد االسـوِد     
 

 
 

  اثْنـانِ  )3( يِزيد   )2(وكَابِن االسوِد   
 

                                                             
 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )4(
 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )5(
 . بالقصر  ؛ لضرورة الوزن )6(
 . ممنوع من الصرف ؛ لضرورة الوزن )7(
 . ، والصواب ما أثبت )) األسِد ((: من منت األلفية ) ب ( و ) أ  (   يف)8(
 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )1(
 . بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن )2(
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 من نِسب ِإلَى غَيِر أَِبيِه
942

. 
 ونســبوا ِإلَــى ِســوى اآلبــاِء 

 
 
 

ــراِء    ــي عفْ ــا ُألم كَبِن 4(إم( 
 

943
. 

 وحٍة ندجو       ـدجـٍة ، وينابِن م  
 

 
 

  وقَـد  )5(كَابِن جريٍج وجماعـٍة     
 

944
. 

ينباِد بالتكَاِملقْد بسني 
 

 
 

ــابِن ــالً ِب ِد أَصــو لَألس ســي  فَلَ
 

 املَنسوبونَ ِإلَى ِخالَِف الظَّاِهِر
945

. 
    ِريـدـاِرٍض كَالْبوا ِلعبسن6(و( 

 
 
 

   راً عـدلَ بزـِرو     نمع ـنـةُ بقْب 
 

946
. 

 كَذَِلك التيِمي سـلَيمانُ نـزلْ     
 

 
 

 تيمــاً ، وخاِلــد ِبحــذَّاٍء جِعــلْ
 

947
. 

       ـا لَـِزملَم ـمِمقْسو ، هسلُوج 
 

 
 

       ِسـمو الَهـوـِد اِهللا مبع ِلسجم 
 

                                                                                                                                                           
 . ، وهذا خطأ ، صوابه ما أثبت )) ين يد (() : ب (  يف )3(
 .بالصرف ؛ ليستقيم روي البيت ) 4(
 (() :         ص ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ ( و ) فتح املغيث ( و ) النفائس (  يف )5(

 .وال يستقيم الوزن معها  . ))مجاعات 
 ، وما أثبتناه من مجيع نسخ الشرح واملنت ، وهو كذلك يف )) كالبدر ((:  يف ف و ع )6(

 ) .النفائس ( و ) فتح املغيث ( 



 129 

اتمهاملُب 
948
. 

 )7(ومبهم الْرواِة ما لَـم يسـمى        
 

 كَامرأٍَة ِفي الْحيِض وهـي أَسـما       
 

949
. 

احلَــي ذَاك دــيقَــى سر ــنمو 
 

 
 

ــي  ــدِري)1(راٍق أَِب ــِعيٍد اخلُ س  
 

950
. 

 وِمنه نحو ابـِن فُـالٍَن ، عمـهِ        
 

 
 

ــهِ  ــِن أُم ــِه ، اب ــِه ، زوجِت  عمِت
 

 تواِريخ الرواِة والوفَياِت
 ووضـعوا التـاِريخ لَمـا كَـذَبا     .951

 
ــبا   ــا حِس ــانَ لَم ــى ب تح هوذَو 

 
  النِبـي والصـديق    )2(فَاستكْملَ   .952

 
 
 

 قوــار ــذَا الفَ ــي وكَ ــذَا عِل  كَ
 

ــةَ اَألعــواِم والســتينا    .953  ثَالَثَ
 

 
 

ـ      )3(وِفي رِبيٍع    نِقيـى يقَض ا قَـد 
 

 سنةَ ِإحـدى عشـرٍة ، وقُِبضـا        .954
 

 
 

 )4(عام ثَالَثَ عشرةَ التاِلي الرضـى     
 

                                                             
  .)) يسما (() : جـ ( و ) ب ( و ) أ (  يف )7(
 . ، وكالمها صحيح )) أبو (() : فتح املغيث ( و ) النفائس (  يف )1(
( و         ) ب ( و ) أ (  ، وما أثبتناه من النسخ ومن )) واستكمل ((:  يف ف و ع )2(

 ) .فتح املغيث ( و ) النفائس ( من منت األلفية ، وهو كذلك يف ) جـ 
( و         ) ب ( و )  أ ( ، وما أثبتناه من مجيع النسخ ومن )) الربيع ((:  يف ف و ع )3(

 ) .فتح املغيث ( و ) النفائس ( ومن منت األلفية ، وهو كذلك يف ) جـ 
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955.     ـرمع نـِريِعش ـدعِلـثَالٍَث بو 
 

  رــد ــين غَ ــد ثَالَِث عــٍة ب سمخو 
 

956.  ِلــيِبع ــانَ ، كَــذَاكثْمـاٍد ِبعع 
 

 
 

  األزِلـي  ِفي األربِعين ذُو الشـقَاءِ    
 

  مـع الزبيـِر جِمعـا      )5(وطَلْحةٌ   .957
 

ــا    عم نــي ــت وثَالَِث ــنةَ ِس س 
 

 )6(وعام خمسٍة وخمِسين قَضـى     .958
 

 ســعد ، وقَبلَــه ســِعيد فَمضــى  
 

 سنةَ إحدى بعد خمِسـين وِفـي       .959
 

  نــي ــيِن وثَالَِث تــاِم اثْن ــيع   تِف
 

960.       قَهـبس نٍف، واَألِمـيوع نقَضى اب 
 

  محقَّقَـه  )2( عشـرٍة    )1(عام ثَماِني    
 

961. مــي ــذَا حِك ــانُ كَ سح ــاش عو 
 

     مــو ــٍة تقُ ــد ِمائَ عب نــِري ِعش 
 

962.       تـرضح الَِم ثُـمنَ ِفي اِإلسوِست 
 

   نــي ــٍع وخمِس بةَ أرــن ســت  خلَ
 

                                                                                                                                                           
  .)) رضا (() : ب (  ، ويف )) الرضا (() : النفائس ( و ) أ (  يف )4(
 .بالصرف ؛ لضرورة الوزن ) 5(
 . ، والصواب ما أُثِْبت )) قضا (() : ب ( يف ) 6(
:    ، ويف ف و ع )) مثاين ((: النفائس وفتح املغيث ونسخ الشرح و) جـ(و ) أ( يف )1(

 . )) مثان ((
 . بالتنوين ؛ لضرورة الوزن )2(
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ــذَا .963 ــةٌ ، كَ ــانَ ثَالَثَ سح قــو  وفَ
 

 عاشوا ، ومـا ِلغيـِرِهم يعـرف ذَا         
 

964.   ى     : قُلْتـزـِد العبع نب ِطبيوح 
 

 مــع ابــِن يربــوٍع ســِعيٍد يعــزى 
 

965.     ننمح عذَاِن مفَـلِ    )3(هون ـنواب  
 

ـ       )4(يٍم فَاحِمـلِ كُلٌّ إىل وصـٍف حِك
 

 وِفي الصحاِب ِستةٌ قَـد عمـروا        .966
 

  ــذَاك ــروا )5(كَ ــِريِن ذُِك ميف املُع  
 

ــدى .967 إح ــامع ِريــو  وقُــِبض الثَّ
 

 )6(ِمن بعـِد ِسـتين وقَـرٍن عـدا           
 

ــبِعينا  .968 ــي س ــٍع تِل يف ِتس ــد عبو 
 

ــاةُ   ــ)7(وفَ  ٍك ، ويف اخلَمِســينا ماِل
 

ــى   .969 ــٍة قَض ــو حِنيفَ ــٍة أَب  وِمائَ
 

ــى  ضِن مينــر ــد قَ عب ــاِفِعي والش 
 

ــا   .970 نوأمــى م قَض ــم ــٍع ثُ بــا    َألرنِعيبى وأَرــديف إح ــدمأح 

                                                             
( من منت األلفية ، ومن مجيع الشروح و      ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  ما أثبتناه من )3(

ويف ف و ع  ، بال تنوين ؛ لضرورة الوزن ، )) محنن (() : فتح املغيث ( و ) النفائس 
  .)) محنان ((: 

  .)) فامجِل (() : فتح املغيث ( و ) النفائس ( و ) ب ( و ) أ (  يف )4(
  .)) لذاك (() : فتح املغيث (  يف )5(
 .  ، والصواب ما أُثِْبت )) غدا (() : ب (  يف )6(
 . ، والصواب ما أُثِْبت )) وفات (() : ب (  يف )7(
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971
. 

 )1(ثُم البخاِري لَيلَةَ الِفطْـِر لَـدى        
 

ــين ِب  ــت وخمِس ــك ردىِس نترخ 
 

972
. 

       ـبجى يف رـدةَ إحـنس ِلمسمو 
 

         ـبذَه نيِسـتِن وينـِد قَـرعب ِمن 
 

973
. 

 ثُــم ِلخمــٍس بعــد ســبِعين أبــو
 

  ــب ــِذي يعقُ ــم الترِم  )2(داود ، ثُ
 

974
. 

ــا  سذُو نا وهــد عــٍع ب ةَ ِتســن س 
 

  ــع ــرٍن)3(راِب ــا قَ ِفســثَالٍَث ر   ِل
 

975
. 

ــي   ــاِنين تِف ثَمــٍس و مِلخ ــم  ثُ
 

 ِفــي احلَــاِكم ــتثُم ، قُطِْنيارالــد 
 

976
. 

  قَرٍن عـام خمسـٍة فَِنـي       )4(خاِمِس
 

    ــي ــد الغِن بٍع عبــأر ــده ِب عبو 
 

977
. 

ــي ــين )5(فَِف ــيِم:  الثَّالَِث عن ــو أب 
 

 يــاٍن ب ــومِ وِلثَمـ ــي القَـ  هِقـ
 

                                                             
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) لذا (() : ب (  يف )1(
  .)) نعقب (() : جـ (  يف )2(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) ثالث (() : أ (  يف )3(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) رابع قرن (() : أ (  يف )4(
  .)) ويف (() : ب ( و ) أ (  يف )5(
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978
. 

 ِمن بعِد خمِسـين وبعـد خمسـةِ       
 

 خِطيــبهم والنمـــِري يف ســـنةِ  
 

 معِرفَةُ الثِّقَاِت والضعفَاِء
ــِديِل  .979 عالتِح وــر ــِم اجلَ ــِن ِبِعلْ اعو 

 
ــيِل    ــاةُ ِللتفِْضـ ــه اِملرقَـ  )6(فَِإنـ

 
980.   ـِحيالص نيـذَرِ    باحِم وـِقيالسِح و 

 
ــرٍض ، فَــاجلَرح أَي خطَــِر   ِمــن غَ

 
981.  ــد ــق ولَقَ ح ــح صذَا فَالن ــع مو 

 
         ـدساِبـِه ووـى ِفـي جيحي نسأَح 

 
982.        ـباَء ِلـي أَحـمصوا خكُونَألنْ ي 

 
       أَذُب طَفَى إذْ لَمِمي املُصصِن خكَو ِمن 

 
983. راجلَـــاِرِحو كَـــالَم دـــا رمب 

 
 كَالنســِئي ِفــي أَحمــد بــِن صــاِلِح 

 
  كَــانَ ِلجــرٍح مخــرج)1(فَربمــا  .984

 
         جـرحي نطُ ِحـيـخـِه السلَيغَطَّى ع 

 
  ِمن الثِّقَاِت)2(معِرفَةُ مِن اختلَطَ 

                                                             
بشيء ، وما أثبت أوىل ؛ لتضمن  بالصاد املهملة ، وليس )) للتفصيل ((:  يف ف و ع )6(

 .معىن التفصيل ، وزيادة صحيحة 
( و ) النفائس ( و ) جـ ( و ) ب ( و ) أ (  ، وما أثبت من )) ورمبا ((:  يف ف و ع )1(

 .، وهو الصحيح ) فتح املغيث 
 ، وملْ ترد يف ن و ص ، وهو األوىل ؛ )) أخرياً ((:  بعد هذا يف ف و ع و ق و س )2(

 . من يكون اختالطه مبكراً ملرض أو علة أو ما أشبه ذلك ألن منهم
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985
. 

 )3(وِفي الثِّقَاِت من أِخيـراً اخـتلَطْ        
 

         ـمهـِه أَِو ابى ِفيوا رـقَطْ  )4(فَمس  
 

986
. 

 نحو عطَـاٍء وهـو ابـن السـائِب         
 

ــي    ــِعيٍد ، وأَِب ِري سِريــالْج  وكَ
 

987
. 

 )5(ِإسحاق ، ثُم ابِن أِبـي عروبـِة         
 

ــم الرقَاِشــي أَِبــي ِقالَبــةِ      ثُ
 

988
. 

 لكُــوِفيكَـذَا حصـين السـلَِمي ا   
 

 )6(وعــاِرم محمـــد والثَّقَِفـــي  
 

989
. 

  إذْ عِمـي   )7(كَذَا ابن هماٍم ِبصـنعا    
 

 والــرأي ِفيمــا زعمــوا والتــوأِمي 
 

990
. 

ــعوِدي  املَس ــع ــةَ م نييع ــن ابو 
 

ــِد   ــي احلَِفي ــوه ِف  )8(وآِخــراً حكَ
 

991
. 

 )9(ِريِفــي ابــن خزيمــةَ مــع الِغطْ
 

ــروِف  املَع ــد مــي أَح ــع القَِطيِع م 
 

                                                             
 ، وما أثبتناه من مجيع الشروح )) ويف الثقات آخراً من اختلط ((:  الشطر يف ف و ع )3(

 ) .فتح املغيث(و ) النفائس(من منت األلفية ، و ) جـ(و ) ب(و ) أ(، ومن 
 .بدرج اهلمزة ؛ لضرورة الوزن ) 4(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ماأُثِْبت ))عربة  (() : جـ ( يف ) 5(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) والسقفي (() : النفائس (  يف )6(
 .بالقصر ؛ لضرورة الوزن ) 7(
 . ، وكالمها خطأ )) احلفيدة ((:  ، ويف نسخة ق )) احلفيدي ((:  يف ف و ع )8(
 . ، والصواب ما أثبت )) الغطريف (() : جـ ( يف ) 9(
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 طَبقَات الرواِة
992.  فــر عت ــات ــرواِة طَبقَ  وِلل

 
        فـنصم كَـمـِذ ، واَألخو نِبالس 

 
 يغلَطُ ِفيها ، وابن سعٍد صـنفَا       .993

 
 ِفيها ولَِكن كَم روى عـن ضـعفَا        

 
 واِلي ِمن العلَماِء والرواِةاملَ

994.     ــبسنـِل يـا إلَـى القَِبيمبرو 
 

  ــب ــذَا األغْلَ هــٍة و ــولَى عتاقَ م 
 

  اِحللْـِف كَـالتيِمي    )1(أَو ِلوالَِء    .995
 

    اِلٍك او2(م(    ِنيِللـد )3(   ِفيعكَـالْج  
 

996.       لَى املَـوـوم ـبسنا يمبرلَىو 
 

 نحــو ســِعيِد بــِن يســاٍر أَصــالَ 
 

مهانلْدباِة ووطَانُ الرأَو 
  البلْـدانِ  )4(وضاعِت اَألنساب يف   .997

 
ــانِ    ــر ِلَألوطَ ــب اَألكْثَ  فَنِس

 
998.    كُنإنْ يا     )5(وـكَنِن سيتلْـديف ب  

 
 ا حسـن  )7( وِبثُم   )6(فَابدأْ ِباالولَى    

 

                                                             
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) أو لواء (() : ب (  يف )1(
 .بالدرج ؛ لضرورة الوزن ) 2(
 . ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت )) للدين (() : فتح املغيث (  يف )3(
 . ، وكالمها صحيح )) بالبلدان (() : ب (  يف )4(
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  يكُن ِمن قَريٍة ِمن بلْـدةِ      )8(وإنْ   .999
 

ــِة  اِحيــى الن ــلٍّ وإلَ  ينســب ِلكُ
 

1000.  ــه نومــةَ املَي بِبِطي ــت  وكَملَ
 

 هنــو صا مِرهــد ــن ِخ ــرزت ِم فَب 
 

1001. رــكُو املَشو ــودمــا املَحنبفَر 
 

ـ     ــع اُألمـ ــا ترِج ــِه ِمن ِإلَي رو 
 

 وأَفْضــلُ الصــالَِة والســالَِم .1002
 

ــامِ     ِد اَألنــي س ــي ــى النِب  علَ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
 . ، والصواب ما أثبت )) تكن (() : ب (  يف )5(
 .رة الوزن بالدرج ؛ لضرو) 6(
 . ، واُألوىل أوىل )) أو (() : فتح املغيث ( و ) النفائس (  يف )7(
 ، وكالمها )) ومن (() : فتح املغيث ( و ) النفائس ( و ) جـ ( و ) ب ( يف ) 8(

 .صحيح 
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 فهرس املوضوعات
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 املوضوع
 املقدمة

 أقسام احلديث
 أصح كتب احلديث

 حنيالصحيح الزائد على الصحي
 املستخرجات

 مراتب الصحيح
 حكم الصحيحني والتعليق

 نقل احلديث من الكتب املعتمدة
 احلسن: القسم الثاين 

 الضعيف: القسم الثالث 
 املرفوع
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 املسند
 املتصل واملوصول

 املوقوف
 املقطوع
 فروع
 املرسل

 املنقطع واملعضل
 العنعنة

 وقفتعارض الوصل واإلرسال ، أو الرفع وال
 التدليس
 الشاذ
 املنكر

 االعتبار واملتابعات والشواهد
 زيادة الثقات

 األفراد
 املعلل

 املضطرب
 املدرج
 املوضوع
 املقلوب
 تنبيهات
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 معرفة من تقبل روايته ومن ترد
 مراتب التعديل
 مراتب التجريح

 مىت يصح حتمل احلديث أو يستحب ؟
  لفظ الشيخ مساع: أقسام التحمل ، وأوهلا 

 القراءة على الشيخ: الثاين 
 تفريعات
 اإلجازة: الثالث 

 لفظ اإلجازة وشرطها
 املناولة: الرابع 

 كيف يقول من روى باملناولة واإلجازة ؟
 املكاتبة: اخلامس 
 إعالم الشيخ: السادس 
 الوصية بالكتاب: السابع 
 الوجادة: الثامن 

 كتابة احلديث وضبطه
 ةاملقابل

 ختريج الساقط
 التصحيح والتمريض ، وهو التضبيب

 الكشط واحملو والضرب
 العمل يف اختالف الروايات
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 اإلشارة بالرمز
 كتابة التسميع

 صفة رواية احلديث وأدائه
 الرواية من األصل
 الرواية باملعىن

 االقتصار على بعض احلديث
 التسميع بقراءة اللَّحان والْمصحف

 ح اللحن ، واخلطأإصال
 اختالف ألفاظ الشيوخ
 الزيادة يف نسب الشيخ

 الرواية من النسخ اليت إسنادها واحد
 تقدمي املنت على السند

 مثله أو حنوه: إذا قال الشيخ 
 إبدال الرسول بالنيب ، وعكسه

 السماع على نوع من الوهن ، أو عن رجلني
 آداب احملدث

 آداب طالب احلديث
 والنازلالعايل 

 الغريب والعزيز واملشهور
 غريب ألفاظ احلديث

 املسلسل
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 الناسخ واملنسوخ
 التصحيف

 خمتلف احلديث
 خفي اإلرسال ، واملزيد يف اإلسناد

 معرفة الصحابة
 معرفة التابعني

 رواية األكابر عن األصاغر
 رواية األقران

 األخوة واألخوات
 رواية اآلباء عن األبناء وعكسه

 السابق والالحق
 من مل يرو عنه إال راٍو واحد

 من ذكر بنعوت متعددة
 أفراد العلم

 األمساء والكىن
 األلقاب

 املؤتلف واملختلف
 املتِفق واملفترق
 تلخيص املتشابه
 املشتبه املقلوب

 من نسب إىل غري أبيه
 املنسوبون إىل خالف الظاهر

 املبهمات
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 تواريخ الرواة والوفيات
 معرفة الثقات والضعفاء

 معرفة من اختلط من الثقات
 طبقات الرواة

 املوايل من العلماء والرواة
 أوطان الرواة وبلدام

 
 
 


