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 ابن الشحنة :

حـب الـدين وبـو الوليـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـو  بـن م، قاضي القضـا  هو 
الشــريب بــابن الشــحنة ، حنة جــدا الع ــم محمــو  والشــ، غــا ب بــن ويــول بــن الشــحنة محمــو  

وحفظ القبآن العظيم وعـد  ، ولد سنة تسع ووربعين وسبعمائة ، الح بي الحنفي ، التبكي الصل 
ووفتــم و رو وتــولم قضـــا  ، وال ل ، والنحــو ، والصــو  ، وتفقــو وبــب  فــي الفقــو ، متــون 

اهب ببقـو  فـي سـنة ثـالس وتسـعين إلم ون قبض ع يـو الظـ، ثم  مشق ، قضا  الحنفية بح ب 
فأقــام برــا إلــم ون قــبض ، ثــم وفــبه عنــو ورجــع إلــم ح ــب ، وقــدم بــو إلــم القــاهب  ، وســبعمائة 

ثـم ، لقيامـو مـع جماعـة ع ـم الناصـب ؛ سنة ثالس عشـب  وثماممائـة ، ع يو الم ك الناصب فبه 
مذكور سـنة وربـع عشـب  صحبة الم ك الناصب ال؛ ثم عا  إلم  مشق ، فقدم القاهب  ، وفبه عنو 
؛ ف ــم يــتم ،  والا قضــا  الحنفيــة بالقــاهب ، ف مــا امرســب الناصــب وحوصــب بدمشــق ، وثماممائــة 

عيد ابن العديم لقضا  الديار المصبية واستقب ابـن الشـحنة فـي و  ، لمو لما و ي ت  ولة الناصب 
، ستحضــار كــان كريــب الــدعو  واال: قــا  ابــن ح ــب ، ووعطــم تــداريم بدمشــق ، قضــا  ح ــب 
 :ومن مظمو ، ولو مظم فائق وخط رائق ، وعمل تبيخا لطيفا فيو ووهام عديد  ، عالي الرمة 

 في الناو من وصف المدامة فيكا         سا  المدام    المدام فرل ما 

 اــــفي مق تيك ووجنتيك وفيك            ا ـفعل المدام ولومرا ومذاقر   

 ولو 

 همي ال وعبف كيف الطبيق            وسيب بال بعم وسيبا ومن

 وفو  سفح الخد وا ب العقيق     في منحنم الض ع وو   الغضا 

 امترم . 

ولـو ولفيـة رجـش تشـتمل ع ـم عشـب  : وقـا  القاضـي عـال  الـدين فـي ايـل تـاري  ح ـب  
ولـو تـيليف وخـب  فـي ، وضم إليرا مـذهب وحمـد ، وولفية اختصب فيرا منظومة النسفي ، ع وم 

 .امترم . والصو  والتفسيب ، لفقو ا

 ومن مصنفاتو ويضا : 



 ـ منظومة في الرقيد  .

 ـ منظومة الموافقات العمبية ل قبآن الشبيف ، ثم شبحرا .

 ـ المالي . في الحديث .

 ـ مراية النراية في شبح الرداية . في الفقو الحنفي .

 مطبو  .ـ روض الناظب في ع مالوائل والواخب . في التاري  / 

 البح ةالعشبية بالديار المصبية .ـ 

 ـ ورجو   في ع م البيان . وهي التي بين ويدينا .

 هـ .815سنة وتوفي بح ب يوم ال معة ثامي عشب ربيع اآلخب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسم هللا البحمن البحيم              



 وبو مستعين          
 

 صطفااع م رسولو الذب ا  و  ـم ال ـوصـ   الحمــد لله 
  وبعد  قد وحببت ومي  َومظ ما مـاـمــد وآلـو  وس   ـمح

 لطيفـة المعامي ورجـو     ان والمعـامي  ـمي البيـفي ع 
 فق ت غيَب آمن  مهْن حسـد لـم تش ه  ائة  ـن مـوبياترـا ع

 ومهن غبابتو مهن َمْفَب   فيو  ب  في سالمتوـة المفـفصاح
 صيح  مهن كالمه الن اوثم  الف القيــاو الهفَ ـو م خـوكوم
  سقيـما ولـم يكن  تأليف و   ب  س يمـاـتناف ان مهْن ـما ك

 م طـابقا  ل حا  نْ ْن يك  فإ خـالي  وهو من الت عقيد ويضا
ف وْ مَ ب وبالفصيحه  من ي عبّه  الب يـغ   واّلذب  يؤلّهف وْ   فرـو  صه

ْد    الف  والرهْذل   يقو    الواقَع ما ي طابقَ   نْ ووالصّه  و  اْعَ ماخه
 قا  ل حا يأتي برـا م طـابه  او وحـوا ه    ال فـظه   وعببي  
بفام   ْ ـما    رـاعه  مانه ثَ   في  البواله  نحصب  م   هو المعامي  عه

  
 وحوا  اإلسنا  الخببب الو  : 

 
رْ إْن قَ   مّه ـوسَ   فسمّه  اا فائــد    مه صَد الم خبهب  مفَم الح 
 وه تبه امْ   امهـول مق  ـارَ مَ ال ه  و َد اإلعـالَم بالعه مه بَص إْن قَ 

ــد    ي ْحَمد    و فيوـوو ط بيا  فر إْن ابتدائّيــا  فال ي ؤك 
يْ الت  َوَحَسبه  اإلمرــاره  به سَ حَ ٌب به وواجه        /   ل 2 ياره    بالغْ   له بده

 ندا  اا عه   لهما لو في ظاهب   ا  دَ نَ سْ إْن وَ  وو معناا   عل  والفه  
 و وّهال  م ا ٌ  م البم   غيبَ  َوَتمْن ٌة وإـٌة عق يـحقيق 

 
 وحوا  المسند إليوالرامي : 

 
 الختبـاره له  ووْ  با ه واالحتـه  مراره  اإل وْ وَ  نه وْ ل ص   الحذف   
 بينةْ قَ وال  والتنبيوه  طه سْ والبَ  ةْ واإلهامَ  ل تعظيمه ب  كْ والذّه  
 فافاعبه   الرالسه  ف  مقاماته  فاْن م عبّه ر  توإْن بإضمار   



 البيّهنه  ومه ــل عم وه ـفي  والت بك    ال ل م َعي نه ـل في الخطـوالص 
ي ــة  ل   م  وو احتقـاره ــتعظي  ده ـوقص ـــاره صـالْخته وَعَ مه
 مه ـوالتفخي  ل شأنه واإليمــا ه  والتعظيــمه  له ــل  ر   ة  وصه  
يبـم  ـار   لذب فرـش  ويا   وو التوّسطه   ده ـالقبله والبع و طه
 ب ْ ـامفبو االستغباَ   وو ما   تفيد   ة  وقـدْ ـيقـد  وو حقلهعر وَوْ   
 وو احتقــــاره  وقصد تعظيم  فالختصـــار   ة  ـافـوباض 
 واإلفـبا   والترريـب  والضـد حقيـــبـبا  ف  تـمنر  وإن 
 والمدحه   والتخصيص والّتعيين نـفه ل تبييـاه والوصدّ ـوض 
 كومو ال َيْشَمـــل   هم  لدفعه و  يحصــل  و   دا  ـوه مؤكـوكوم 
روه    ف هإليضــــــاح  ثم بيامو احه ـّو ه الم بـوالت    والس 

 و3ــا  لهمــا ي ق  بيباـيشيد تق دا ـم  يختــص  واإلبـباس /         
 ع  إلم الصـــوالـور   سام ع اقتبالـوالعطف تفصيٌل مَ  
 تقسيمام  يحصـــل الـالهتمبا والفصل ل تخصيص والتقديم 
 اَص إْن َوليـوقد ي فيد االختص والتمكين والت عّ ـ ل  كالصل 
 ات   ائــبـيأتي كأْوَلم والتف وقد ع م خالف الظاهب  مفيا   

 
 وحوا  الم سندالرالث : 

 
م ا مضم التبك مع القبينةــلهم  كــب وو يفيد   ا تعيينوــوالذّه
 ديدـا   الت ـبالوقت مـع إف ال  ف  تقييــــدــوكومو فع 
 ـدافيو ق صه   حكملن  مفم ال واسما  فال معدام اا وم فــب ا 
 داـإْن بد  ـف يقي  ومحـــوا والفعــل  بالمفعو  إن تقي دا 
 مهن  بالشبط العتبار ما ي ي  وتبكـو لمامـع منــو وإنْ  
 قصدا  ذاكلال قدال إْن ولـو  و اتهو  وال ـشم  وصل في إاا 
 ـيبالتنرـو   ب ف  ـعي  وعكسو بيف  والتأخيبوالوصف والتع 

 
 
 

 متع قات الفعل البابع : 



 
 كحالو مـع فـاعل من وجـل  ثم مع المفعو  حـا  الفعـل  
 إْن ي َب  إْن لم يكن قـد ا كهباف ت ّبم ال كون ااك قد جــبا 
 فذاك مرل ال م  في المنشلــة لــو اإلثبات   وم ط قا  و النفي   
مايان فيما ـل ب  ذفـوالح يب  وإاّل َلشهمـــا دـمن غيب تق   و بره
ْكـــب وو ل  امـع غيَب القصـده  ب ّه ـوو لم ي  الذّه  َتوه ـمه الس 
 وو هو الستر امك المقـاب ـة  ـةصفال يم وو ـهو ل تعمو  
م المف  هْ  وو شبيرو  عـو َ ـوقـدّه ََ ْب َتْعيهيَن ا  ع م من لم  ي صه  َر  
 وو  لصل  ع  همــاإاا اهتماٌم  مالبعض  وبعض  معمو   ع م  

 
 القصــب
 

 موعان والرامي اإلضافي  كذا  القصــب  موعــان حقيقيٌّ واا 
 وعكسو من  موعو المعبوف فقصبك الوصف ع م الموصوف 
 ثم  إم مــا  والعطف والتقديم طْبق و  النفي  واالسترنا ه مـــا 
 ما  ا بالوضع وويضا مرلَ عدا  اللة  التقديم بالفحو  ومـــا 
 بـدا  فاعـل وما  يكون بين القصــب بين خبب   وم بتــدا 
    دَ ي بْـ   اا  منشَ  الم رو ه وو منو فمع ــوٌم وقــد ي نـش     

 
 اإلمشا 
 

 ما هو غيب حاصـل  والم نتَخْب  يستْدعي االمشا   إاا كان طاْل  
 ن الوقــو يك  ليَت وإْن لـم و الموضـو ـفيو التمني ول 
اخ ــة   لو  فيو واالستفرام والموضو  ولو وهل مرل لعل  الد 
 متم وم  وّمم  كـْم كيـَف وْيان هل همشٌ  ما َمْن  ووّب وْينـا 
ٌر وهي همـا  عداا فرل برا ي ط ب تصديٌق ومـا   همشٌ  تصو 
 والتحـقيب ترــون  وغيب اا  بيبـوالتق وقد لالستبطـا   

 و4  جـا ه   يكـون   وقـد لمـوا    مب  وهو طالب  استعال ه وال /        
 ي و  والنّهـدا بعدها   والشبط والنري مر و بال بــــدا 



 ثم  موقَع اإلمشـــا    ي ي  وقد لالختصاص  واإلغبا  
ـله   والحبصه  قد يقــع الخبب ل تفـاؤ ه    وبعكم اا  تأم 

 
 الفصل والوصل

 
 اريةــكنفسرا وو مشلْت كالع ة ـاضين مـإْن مشَلْت تالية م 
 ح  ثم الفصـلــب امع  َورجَ  َوفصل وإن توّسطت فالوصل 
ح   تحت ماــَوص ل حا ه حيث  َوص  رـا قد َس هما   ْل وإن م َبجّه

 
 اإلي ـا  واإلطنال

 
َية  المقصو ه بالناقص مهن   لفظ  لو اإلي ا   واإلطنال إن توفه
َمله وحذف  جم ة    قصبٌ  بشائـد  عنو وضـبل  الو     وو ج 
 ع يو ومواٌ  ومنرـا العقـل   وو جــش   جم ة  ومـا َيد     
يعه بالتفصيل   ثان   ولإلعـباض والتذييل وجــا  ل توشه

 
 ع م البيان

 
فـي ع  ما بو م البيان ــعه                ق  ـإيبا   مــا ط    ب   و تخت ـفـب 

 وْ ـل  فما بو ال م  مــوضو     ةــواضحة  الدالل  في كومرا  
 ةـالتشبيو  وو كناي  ت بنم ع م   ْ ار ــمنو  استع  إما م ـا ا    
ي   وطـبفا   سّه ـــانـو خيالي  ـول  انــالتشبيو  حه  ان وعق ي 
 ل4وو فيرمـا  يخت ـف ال ش ان    دانــوالو ج  ومنو ما بالوهم / 
 اــا  وخارهجفي حقيقترم  اا  اــووجرو ما اشتبكا فيو وج  
 كذا  وو في حكمو وْو ال  واحدا    واا  يٌّ ــوعق   وصفا  فحسيٌّ   
 ب فعلــد بذكْ ــو وقــو ات  لــكمر أن  وو ـوالراف وو ك  
 و بوــو  وو ع م م شب  ــيع  و ــع م المشب وغبٌض منو   

ك  فافرمه   ا ـو ثم الم ــومواع  ـمه بأْقسه   ن  ــفباعتبار كلّه ر 
 استعار ْ   ون مبسال  ووــيك  ٌب  وتار ْ ــ وو مبكّ ــب ٌ مف



عا   ل اا ااكــب ع  وهي إْن بسم جنم  است عيب لو  وّوَلو  ا  
مي ـةدا  ــْن ضـوإْن تر  ةـابعي  ـفت  ة وو الـ يــصو  ترك 

 يمتنــع كنايــة  فاقسْم إلم  و الـمعنم وه  ا بو ال م  ـوم
فة إرا     وو غيب هذين اجترد وْن تعبَفوْ   التشبيو وو مفمه الصّه

 
 ع م البديع

 
 بعد رعاية الوضوح والمقـام  ع م  البديع وهو تحسين الرالم
 ق ب  وتشبيع   ور ْ  عه وووس ْ   ضببـان لفظي  كت نيم  ور ْ 
 وال معه والتفبيقه والتقسيـمه  والمعنوب  وهــو كالتسريم
ـدّه والط  والقو ه بالموجبه والت ـبيد  بـا ه والتأكيـدوال ه
 وال ـفّه والن شبه واالستخدامه  والعكمه  والبجو ه واإليرام 
و ه والتوجيو والتوفيق  والبحث ه والتع يل  والتع يق  والس 

 
 5                        السبقات الشعبية               /

   
بهقا       ي َذم  ال إْن است طيَب الَمسْ   ظاهٌب فالنْس   ت  ــالس 
 كوضع معنم في محلّه آخب    مر و وغيب ظاهبـوالس   
 ل  ـومنو ق ٌب واقتباٌو ينقَ   ل  ــمشْ وَ وو يتشابرا وْو اا   
 ومنو  عقٌد والتأم ق إْن َتَسلْ   وَحلْ ومنو تضمين وت ميح   
تامه امترم المقا     ــة  استرال ه وامتقا   بباع    ح سن  الخه

 
 وص م هللا ع م سيدما محمد

  م آلو وصحبووع
 وس م
 


