


ْراكاتاستْدْ

ْ-رمحهْاهلل-اجلعربيْالعالمة

ْعىل

ْالعقولةْ

ْْ-رمحهْاهلل-الشاطبيْلإلمامْ

 دمريد

 رطماب آل سمن أمحد سمن حمؿود حمؿد 

 غػر اهلل له ولوالديه وعمشاخيه ولؾؿسؾؿني
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 سمسم اهلل الرمحن الرطمقم

 احلؿد هلل وطمده, والصالة والسالم قمغم من ٓ كبي سمعده, وسمعد

 ـظومةاعمقمغم  -رمحه اهلل-العالمة السقوـميفؼد يرس اهلل أن ضمردت اؾمتدراكات 

رمحه -الشاـمبيلإلمام  (ةالشاـمبقالشفػمة سمـ) ()طمرز األماين ووضمه التفاين الالمقة

-اجلعؼمي, وهذا دمريد ٓؾمتدراكات العالمة سمرهان الدين 1من ظمالل رشطمه هلا -اهلل

 -رمحه اهلل-الشاـمبيإلمام ل الرائقة ـظومةاعمؿمقخ الؼراء سمبؾد اخلؾقل قمغم  -رمحه اهلل

 ذم قمؾم الرؾمم )قمؼقؾة أشمراب الؼصائد( الشفػمة سمالعؼقؾة

 , واهلل اعموفق واعمستعاناحلسان وٓ خيػى ما ذم هذا التجريد من اعمـافع والػوائد

, وآؾمتدراكات لعؼقؾة, لتغـم ما فقه من التعؼبات الـبقؾةفلحلؼه سمـسختك من ا

 .اجلؾقؾة

ه رمح-اجلعؼميوقد ذكرت أسمقات العؼقؾة اعمـتؼدة أوٓ صمم قمؼبتفا سملسمقات العالمة هذا, 

 قمغم وفق شمرشمقب األسمقات أوٓ فلو8ٓ -اهلل

*** 

ْوهوْمنشورْعىلْاأللوكة,ْوهللْاحلمد. 1
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 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 هلل موصوٓ كام أمرا***مباركا ـمقبا يستـزل الدررااحلؿد  -1

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ولو قال8

 احلؿد هلل رب العاعمني ضمرى

 لؽؿل.

 *** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 سمام***شماه الؼمية قمن إشمقاكه فُمَفرا واقمؾم سملن كتاب اهلل ظُمص  -11

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ال8, فؾو قالؼرآن 8والؽتاب...

 سمنقمجاز البالغة مْع***فصاطمٍة َكل  قمـفا ألُسُن الظُّفرا 2الؼران ص  ظُم 

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْالقرآن,ْوالصحوحْ:ْاملثبتْبالنقلْعىلْقراءةْابنْكثريْاملكي. 2
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 لنح سماعمؼصود, وأزال العؿوم.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

وسمعد سملس ؿمديد طمان منقمُه***وكان سملؾما قمغم الؼراء مْستعرا-42

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 وذم البقت الثاين8 شمؼديم وشملظمػم, فؾو قال8

 وكان سملؾما قمغم الؼراء مْستعرا***وسمعَد سملٍس ؿمديد طمقـُه طمرضا

 َلَرشم َب.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

ذم رؾمؿفم وأيب***قمبقٍد اخلُْؾف ذم سمعض الذي ُأصمِراوسمني كافعفم -21

مْع طُمْسن الظـون, فطْب***صدرا رطمقبا سمام قمن كؾفم صدرا ضعارُ وٓ شمَ -22

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 
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 ...وقمبارة الـافمم غػم مشعرة سماعمعـى, فؾو قال8

4ين أسمو***قمبقدهم قمن إماٍم, فاقمدد الصدراقمن رؾمم اعمدِ  3ل كافعَ وكؼْ 

...ومعـى8 طمسن الظن هـا8 اقمتؼاد قمدم التعارض, واعمذكور فقفا أقمم من .ألوضح

 اعمختؾػات, واألطمسن شملظمػممها قمن قوله8

 وهاك كظِم الذي ذم )مؼـٍع( قمن أيب***قمؿرو, وفقه زيادات, فطِْب قُمُؿَرا

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

مْع مصقطٍر, وكذا الـ***مصقطرون سمصاٍد مبدل ؾُمطرا هـا ويبصطُ -27

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8

 طِراسمالصاد قد ؾُم  5ناط رصاٍط, صمم يبصط ذي***وسمصطَة اقمراففاكل ال

ْباملنعْمنْالرصفْألجلْالوزن. 3

ْيفْاملطبوع: 4

ْمْفيعددْالصدرا...عنْاإلما

ْاملثبتْأوىل.أرىْأنْو
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 كذا اعمصقطر واعمصقطرون, وقل8***سماحلذف مالك يوم الدين مؼتنا

 لَضم  اعمتػرقات.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ْذففا فمفراوذم اإلمام8 اهبطوا منا سمه ألٌف***وقل8 ومقؽال فقفا طم-35

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ...قؾت8

وقمبارهتام قارصة, ألهنا ٓ شمػفم البدل, وهي فقه سمقاء سمعد الؽاف سمال ألف, وقمغم 

 لػظفا قراءة اسمن حمقصن, وذم سمؼقة الرؾموم كذلك أيضا, فؾو قال8

 ومقؽال قمـفا فقه قد فمفرا 6ويا 

 ألوضح.

*** 

                                                                                                                                                                             

ْيفْاملطبوع:ْأعرافهاْبقطعْاهلمزة,ْوهباْينكرسْالوزن. 5

ْيفْاملطبوع:ْوياءْباملد,ْوبهْينكرسْالوزن. 6
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 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 يرشمدْد مديْن***وقبَؾه ويؼوُل سمالعراق ُيَرىمع اإلمام وؿماٍم -42

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ...وقوله8 يرى8 يـظر غػم داصمر, وقد أظمره لؾوزن, فؾو قال8

 وؿماٍم واعمديِن ُيَرى 7والعطف ذم ويؼوُل سمالعراق ويْر***شمدْد ٓمامٍ 

 لَرشم ب.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

كاَلداُر ؿماٍم, وقل8أوٓدَ -46 اهم رُشَ  سمه مرؾموُمه َكَنَ
ٍ
 ***ِئفم سمقاء

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

ذكرمها ذم اعمؼـع ذم الباب الثاين من اعمتؼدمني, وقمبارشمه ذم األوىل سمالم واطمدة, ...

ام, إلمتإلمؽان اسمالؾػظ قمغم اخلبن, وٓ يؽػي  األوىل قمنوسمالمني, واؾمتغـى الـافمم 

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْإلمامْباهلمز,ْوبهْينكرسْالوزن. 7
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ومع ذلك ٓ شمدل قمغم األظمرى, وقمبارشمه ذم األظمرى سمقاء وواو, ورصح الـافمم سمالقاء 

 لؽن ٓ ُيػفم الواو, فؾو قال8

ا َلدارُ   8ٓ ٓم شمعريٍف, ويا رشكا***ئفم قمن الواو ذم الشاميِّ قد َكَنَ

 .حلرر الؽممجتني

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 وسمصطًة سماشمػاٍق مػسدين, وقا***ل الواُو ؿمامقٌة مشفورٌة أصمرا-51

 ***كرون ياه وأكجاكم هلم ُزسمِراـوطمْذف واو وما وكـا وما يتذك-52

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 وقول الـافمم8

 أكجاكم

                                                           

ْيفْاملطبوع: 8

ْلدارْْٓٓمْتعريفْوياْرشكائهم***عنْالواو...إلخ

ْوهوْغلط,ْوالصحوحْيفْتقسومْالبوتْماْأثبته.
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ػظ قمن الؽممجة, ألكه لػظ سماأللف التي هي ٓم, إذ ألف الضؿػم شمالقة اؾمتغـى سمالؾ

قمن ياء اكؼؾبت أهنا شمرؾمم ياء, وفقه  والقاء ذم ألف كون, وهي صماسمتة, فقػفم من قوله8

 شمعسف, وٓ يػفم األظمرى.

من  وٓ كون أكثر شمعسػا, وكذا قوله8 سمالقاء والـون غػم ياء نموقول األصل8 سمللف 

 غػم ألف أي8 من غػم ألف مبدلة, فؾو قال8

 ***كرون ؿماٍم, وما كـا هلم زسمراـوسمصطة كؾفا, وياء ما يتذك

 صمراأُ  9سمغػم واٍو ومػسدين قال هبا***أكجاكُم القا سملكجقـاكمُ 

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 كم سمالشام قد ُكِشاودون واو الذين الشام واعمدين***وطمرف يـُشُ -56

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ..فاخلالف إذن من كوع التؼديم والتلظمػم, فؾو قال8

 ويـش الشام شمؼديم الطويل أرى

                                                           

ْ.أعالهْيفْاملطبوع:ْباىجوناكمْمنْغريْمهز,ْوالصحوحْاملثبت 9
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 ألوضح.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ***وقمـه سمقِّـٍَت ذم فاـمٍر ُقِناهُ , وآيٌت معَ كافعٌ  غقاسمٌت -65

 الـ***إمام طماؿما سمحذٍف َصح  ُمْشتفرا 10وفقه ظُمْؾٌف وآياٌت سمه ألُف -61

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ...فؾو قال8

ا***11ال غقاسمٌت َمَعفاوآيٌت, وكِ   سمػاـمٍر سمقـاٍت كافٌع َقَنَ

 طماش طمْذف أظمػميه, وقد َكَشا ***ـهـوالطَرَفان سمنصمبات اإلمام, وفق

ب.  لرشمب وَهذ 

*** 

                                                           

ْحدة.يفْاملطبوع:ْألٌفْمنوىة,ْوالصحوحْبضمةْوا 10

ْيفْاملطبوع: 11

ْوآيات,ْوكالْغواباتْمعها...إلخْ

ْوالصحوحْاملثبتْأعاله.
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 8-رمحه اهلل-شاـمبيالقال اإلمام 

 *وها هـا ألٌِف قمن كؾفم هبراويا لدى غافٍر قمن سمعضفم ألٌِف**-64

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ...فؾو قال8

 قد هبرا 13***ويا لدى غافٍر هاوْيهِ قمن ضمؾفم ألٌِف  12ويا لدى يوؾمٍف 

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 فاطمذْف, وظُمْؾٌف سمعَد قال هـا***وقال مكٍّ وؿماٍم قْبَؾه ظمؼما ؾمبحان -65

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8...

 ومكٍّ قبَؾه ظمؼما 14آمِ وظمْؾٌف سمعد قال وقل8 قال الش   اًل كؾمبحاَن 

                                                           

ْبالرصفْألجلْالوزن. 12

ْاملطبوع:ْهاوّيُه,ْواملثبتْأعالهْهوْالضبطْالصحوح.يفْ 13

ْيفْاملطبوع:ْالشام,ْوالصحوحْاملثبتْأعاله. 14
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*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

75- 
ٍ
, ومـفا قمراٍق  15اشموين كلٌّ سمال ياء  سمعَد ظمػما أرى 16ومؽــي***مكٍّ

 8-هللرمحه ا-اجلعؼميقال العالمة 

 ...وقمؽَس الؽمشمقَب, فؾو قال8

 هاٍو قبَل شماه يرى 17ونِ اشمُ  مـفا قمراٌق سمال مقٍم ومؽــي***مكٍّ سمَل 

 هلذب ورشمب.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ؾِمحران قل8 كافٌع سمػارغا َقناـافمرٌة***ا هبادي قمغم ظُمْؾٍف فمع-151

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

                                                           

ْبالنقلْألجلْالوزن,ْويفْاملطبوع:ْآتوين,ْوينكرسْبهْالوزن. 15

ْراِقْبكرسةْواحدة,ْوالصحوحْماْهوْمثبتْأعاله.يفْاملطبوع:ْع 16

ْالبوت.ْهبالنقل,ْويفْاملطبوع:ْآتون,ْوينكرسْب 17
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 ...فؾو قال الـافمم8

 ***سماخلُْؾف قل8 كافٌع سمػارغا َقَنا18معا هبادي وؾمحران فـافمرةٌ 

 لنح سمُخؾف8 فـافمرة, وؾمحران اعمزيدشمني فقه, أو قال8

 وظُمْؾُف كافمرٌة هبادْي مْع وكذا***ؾمحران قل8 كافٌع سمػارغا قنا

 فارغا لؾوفاق. هلذب ورشمب, وأظمر

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 قمـه أؾماورٌة والريح واعمدين***قمـه سمام كسبت وسمالشآم ضمرى-115

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 8 رؾمم, وقدم وأظمر لؾـظم, فؾو قال8"ضمرى"ومعـى 

 ٓ فا سمام كسبت لؾشام واعمدين***والريح أؾمورٌة قمن كافٍع ؾُمطرا

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْ 18

ْمعاْهباديْوساحرانْفناطرة

ْوهوْغلطْبّّي.

ْ
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 لرشمب

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 وقمـفام شمشتفقه يا قمبادَي ٓ***وهم قمباُد سمحذف الؽل قد ُذكِرا-111

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

, وهي مؼدمة لؾوزن, وأما شملظمػمهم (تفقهشمش)فؾو أفمفره ألطمسن, وأظمرها قمن  ...

 فؾو قال8, فؾؾؿخالػة وشمصحقح الضؿػم, (قمباد)

 ويا قمبادَي ٓ, وشمشتفقه مُها

 لرشمب وهذب 

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 وكافٌع قماهد اذكْر ظماؿمعا سمِِخال***ففم, وذا العصف ؿماٍم ذو اجلالل قرا-111

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 
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 وإـمالق الـافمم يؼتيض شمـزيؾه قمغم الوؾمط, ورسمام اقمتؿد قمغم قريـة اخلالف, فؾو قال8

 ذا العصف ؿماٍم واو ذو طمدراوقمـه8 قماهَد ظماؿمعا سمُخْؾػفُم***وهاِو 

 هلذب ورشمب.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 واعمدين***والضاد ذم سمضـنٍي دمؿع البشا 19فال خياف سمػا الشآم-145

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 وقدم وأظمر لؾوزن, فؾو قال8...

 والضاد ذم سمضـنٍي جمؿعا ُرؾمؿْت***فال خياف سمػا الشامْي اعمديِن أرى

 لرشمب.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

                                                           

ْالشام.ْيفْاملطبوع:ْبفاءِْ 19
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 مفادا كافٌع طمشا مجقعا 8وذم أريت الذي أريتم اظمتؾػوا***وقل-141

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8

 مجقعا كافٌع طمشا 20وذم أرايت أريت اخلُْؾُف أو مجعوا***ومفد آرض

 ألضماد.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 طمزاب سماأللػات ذم اإلمام شُمَرىأوالسبقل لدى الـ***ؾموَل رمع الظـوَن ال-144

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

)ؾمبقال( قمغم حمؾفا, ومرادمها8 )فلضؾوكا ألفم مستػعؾن الثاكقة لـبه سمنصمبات ...ولو أشم

 السبقال( الثاين, قمؾم ذلك من ذكرمها إياه سمعدمها, ولو أراد األول لؼال8

 مع السبقل الظـون والرؾمول

                                                           

ْبالنقلْللوزن. 20
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 رادمها لؼال8ولو أ

 سماأللػات ذم اإلمام شُمَرى 21مع الظـون الرؾمول والسبقل معا***ٓطمزاِب 

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ـا طمال ظَمرِضاؿْ وسمعد كون ضؿػم الػاقمؾني كآ***شمقـا وِزدكا وقمؾ  -113

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 , فؾو قال8وكالم الـافمم حمتؿل, إذ اعمعطوف ٓ يتحتم شمـاوله رشط اعمعطوف قمؾقه

 وسمعد كون ضؿػم الػاقمؾني إذا***شموؾمطت كفديـاهم طمال ظمرِضا

 لـص.

 

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْألحزابْبالقطع,ْوبهْينكرسْالوزن. 21
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, وقل8***ـمالوت ضمالوت سماإلصمبات  يُّ ؿواألقمج-125 ذو آؾمتعامل ظُمص 

 22مؼتػرا

 يلضموج ملضموج ذم هاروت شمثبت مْع***ماروت قارون مْع هامان ُمْشتفرا

 واٌو سمه طَمَذفوا***واحلذُف َقل  سمنرسائقل خمتؼما 23داود مثبٌت اذ

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ...فؾو قال8

 تؼراقد اف ملضموٌج  , يلضموُج واألقمجؿْي ؿمائعا, ـمالوت ُمثبتٌة***ضمالوُت 

 24لؾقا, وهاروت مْع ماروت مشتفرا***داود لؾواو, إرسائقل أكثرهمْ 

 اقارون, هامان, واألظمرى هبا طمذفوا***ومالٌك صالح األقمالِم قد ُقِن 

 لورّم سمالؽل.

                                                           

ْنْقفرتهْ:ْقفوتهْوقفرته:ْتبعته.نْاقتفر:ْافتعلْمِْقالْالشارح:ْمِْ 22

ْيفْاملطبوع:ْإذ,ْبالقطع,ْوالصحوح:ْاملثبتْأعاله. 23

ْيفْاملطبوع: 24

ْوهاروتْمْعْماروتْمشتهراْ***ْللواْداودْللواو,ْإرسائولْأكثرهمْْ

ْوهوْغلطْيفْتقسومْالبوت.
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*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 وزد سمـوا ألػا ذم يوكٍس, ولدى***فِْعل اجلؿقِع وواو الػرد كقف ضمرى-137

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ألظمرج, ويصػم البقت8 25...لؽـه داظمل ذم قمبارة الـافمم, فؾو قال8 وواو الػعل

 وزد سمـوا ألػا وكحوه, ولدى***واو اجلؿقع وواو الػعل مؼتنا

 أي8 قمؾقه, ومل يؾػظ سمعده سممء لقؼقد الطرف.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ؿمجرا 26باػان احلذُف كاهلام***ذم صاد والشعراء ـمقِّ ولقؽة األلِ -143

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 وقدم صاد قمغم الشعراء لؾوزن, ولو قال8...

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْألفعل!. 25

ْيفْاملطبوع:طِوِّبًا,ْوكرسْالطاءْغلط. 26
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 صمم صاٍد ـمقبا ؿمجرا 27سمالشعرا

 .لرشمب

*** 

 8-رمحه اهلل-يالشاـمبقال اإلمام 

 عمتعال فاقْمُل معتؿرا.لقعبدون ويطـ***قمؿون وا 28يكـوديِن متد-157

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8

 ومعتؿرا 29طمذف ييطعؿون لقْعـ***سمدون صمم متدوكـزم دين واعمتعال 

 لؼقد رصحيا

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

                                                           

ْرسْالوزن.كيفْاملطبوع:ْبالشعراء,ْوباملدْين 27

ْيفْاملطبوع:ْمتدىن. 28

ْيفْىسخة:ْجزء. 29
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 وظمص ذم آل قمؿراٍن من اشمبعْن***وظمص ذم اشمبعوين غػمها ؾمورا-165

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8....

 وقل8 من اشمبعْن قمؿراَن, واشمبعو***ين غػمها مَع ـمه اؾمتْثن مممترا

 .َلَعني  

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ْف, ألهْب, سمْدُر اإلمام رسىويومئْذ ولئال طمقـئْذ ولئْن***وٓم لِ -454

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8...

 كالـظرا 30إلمامِصْل يا هاوي, أهْب, ويومئْذ ولئال طمقـئْذ ولئْن***

 ألوضح.

                                                           

ْيفْىسخة:ْٓم. 30
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*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ذم الـور واألكبقا وحتت صاٍد معا*** وذم إذا وقعت والروم والشعرا-426

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8

 ذم الـور واألكبقا وذم إذا وقعْت***وموضعي زمٍر والروم والشعرا

 لنح, وأـمؾق البواقي لتوطمدها.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 وذم ؾموى الشعرا سمالوصل سمعضفُم***وإن  ما شموقمدون األول اقمُتؿرا-427

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8
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 31ام شموقمدون األول اقمُتؿراإك  ـع ***وقْطـ ,ققلوذم ؾموى الشعرا سمالوصل 

 لنح سماعمؼصود.

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

 ظمرارْه***والطور والـحل ذم صمالصمٍة أمعا وكعؿُت ذم لؼامن والبؼ-442

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 فؾو قال8

 ظمرااأل صمؾِِّث  كحلٍ صماٍن وـموٍر ورْه***معا وكعؿُت ذم لؼامن والبؼ

 لؼق د

*** 

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقال اإلمام 

                                                           

ْيفْاملطبوع: 31

ْامْتوعدونْاألولْاعُتمراعْإىْ وقطْْْ***ْ,قولويفْسوىْالشعراْبالوصلْ

ْوالصحوح:ْماْأثبتهْأعاله.

ْ
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 هاٌء سمالعراق ُيرى ـثاين سمقوكَس ***ـوذم الثذم غافٍر كؾامت اخلُْؾُف فقه -452

 فُجْد كظرا 32***كصػمهم, واسمن آكبارْي ؾمؼطهُ وأ ,والتاء ؿمام مديـيٌّ -453

 وفقفام التاء أوىل صمم كؾفُم***سمالتا سمقوكُس ذم األوىل ذكا قمطرا-454

 قمن كلٍّ وٓ ألٌف***فقفن, والتاء ذم مرضات قد ظُمؼما 33والتا ذم آكعام-455

 كصػٌم قمـفُم ُكنا مـاةَ  ْع يا أسمْت وٓت طمني وقل***سماهلاوذات م-456

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ؾخقصفا قمغم الشطر, فلمعن كظرك فقفا8رسة الؽمكقب مع ـموهلا, وهذا شم...قم

 وأول يو***كس وصماكقه هاٌء سمالعراق ُيرى 34وشماء كؾؿت آكعام

 ***والتاء ذم كؾؿت غافٍر كثرا.أؾمؼطهُ  35كصػمهم واسمن آكباريُّ 

 37, وٓت طمني, وقل....36, أسمْت ذات ,مرضات

                                                           

ْيفْاملطبوع:ْاألىباريْبالقطع,ْوبهْينكرسْالوزن. 32

ْْ.بالقطع,ْوبهْينكرسْالوزنْيفْاملطبوع:ْاألىعام 33

ْ.بالقطع,ْوبهْينكرسْالوزنْيفْاملطبوع:ْاألىعام 34

ْ.بالقطع,ْوبهْينكرسْالوزنْيفْاملطبوع:ْاألىباري 35

ْ:ْآيت!يفْاملطبوع 36
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 شمـبقه

دون إصالح هلا, ومثال  -رمحه اهلل-اجلعؼميهـاك سمعض األسمقات اكتؼدها العالمة 

 ذلك8

 8-رمحه اهلل-الشاـمبيقول اإلمام 

 وذم لقسوؤا, وذم اعموؤدة اسمُتدراري قل***داود شمئويه مسئوٓ ووُ -176

 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

 ومتثقل الـافمم سمـ)مسئوٓ( فقه كظر...إلخ

 آظمر شمـبقه

قمغم الـؼد فؼط, سمل كان يستحسن صـقع  -رمحه اهلل-اجلعؼميمل يؼتن قمؿل العالمة 

رمحه -الشاـمبيويشقد سمه, ومن ذلك قمـد قول اإلمام  -رمحه اهلل-الشاـمبياإلمام 

 8-اهلل

 أن يعػو احلذف...البقت -141

                                                                                                                                                                             

رمحهْ-اجلعربيأثبتها,ْوهذاْاملرادْبقولْالعالمةْْالتياخلمسةْاألبواتْهذانْبوتانْوىصفْبوت,ْوهيْىصفْ 37

ْ:-اهلل

ْْلخوصهاْعىلْالشطر,ْفيمعنْىظركْفوهاوهذاْت
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 8-رمحه اهلل-اجلعؼميقال العالمة 

38العام صمم ختصقصه أطمسن من قمؽس األصلوِذْكُر الـافمم 

*** 

 ا سمـظؿه8ف, وأصؾح-رمحه اهلل-اجلعؼميؼقؾة التي اكتؼدها العالمة مجؾة أسمقات الع

 الـسخ اعمشفورة. ما قمغمسمقتا  (476)سمقتا, وجمؿل أسمقات العؼقؾة8 (17)

 يرادهإ شمقرسوإقمداده, حتصل ما هذا 

واحلؿد هلل رب العاعمني, والصالة والسالم قمغم كبقـا حمؿد األمني, وقمغم آله وصحبه 

, وأؾمتغػر اهلل زم ولوالدي وعمشاخيي ومجقع التاسمعني سمنطمسان إىل يوم الدينومجقع 

 , آمني.اعمسؾؿني

ْ.-رمحهْاهلل-,ْويقصدْباألصل:ْاملقنعْلإلمامْالداين305مجولةْأربابْاملراصدْص38
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