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 مقدمات العالمة حممد حممد أبوموسى
 

 مدخل إىل كتاىب عبد القاهر
 مقدمة الطبعة الثانية

 
 اللهم اهدان وأعنا وتقبل منا، واغفر لنا وارمحنا.

خيتلففك اتففائ  اإلففل اعع ففار عففت أاثففر اليتففا الففه  فف  أدففددنا مففت  هففة أ  ما تفف  العل يففة 
اسفتنباط واسفتخراج هفامل اةفا   مفت اف   مفت مت استنباط واستخراج مؤلفف ، وأ  مفا عف عل عليف    

 سبق مل اا  االرمز واعمياء، واعشار    خفاء ا ا قال، وأن  هلاا اعت د على أمردت:
األمفر األول: الربفع علفى مرا عففة هفاا الفا  ترامففى دليف  وي  فد  ف  دددفف  مفت اف   أواإللنففا دا 

خيفابب    ف  ببقفتهم، ألنف  افا  ا دفهفم  ه ، وه  شددد اعهبا ، م غل   الغ  ض، واأهنم اان ا
عففنهم دا مففت اففا  مففت هففامل الطبقففة، ودنففص لتففدرك هففاا الربففع، وتففدرك هففاا اليففد، وهففاا ا هفف   
اةباول   اشك اعهبا ، ودرالة الغ  ض، وايك خر ف  اققيقفة الب غيفة، والقاعفد  العا دفة مفت  

وهاا  ليفل  فدا، وهف  ةفالة  ا،فيها شيئ   ال ة دذا مرعت عليص قبل أ  مترع على عقل الشيخ ي تر
فففل    مفففت دردفففد أ  دفففتعلعم علفففم اليشفففك عفففت  قفففاإلم اةعرففففة، وايفففك  ناهفففا مفففت  ناهفففا َع ، وايفففك ل

ارت    أدددنا  قاإلم وق اعد ومناهج، ووراء ال فير  منها ما وراءها مفت رشفج  بف  هفؤاء  َو
 الادت َدق ا ما عاهدوا هللا علي .

فر  ف  دددف  مفت براإلفم العفرئ   اعننفة عفت معانيهفا، ففتذا افا  دفتيلم   األمفر الثفا : مفا تف ا
أ ا  مثفل د  أو زفز  ااسفتفها  أو أ ا  شفرط أو دوففا أو النففى وااسفتثناء أو ا  التعردفك، أو اففا  
دتيلم    ال مت أ  ال الرتايا االتقدمي أو اقاف أو ما شفئ  مفت أ ف ال اللغفة الفه هبفا  الف  

  اففففف   العفففففرئ و  اففففف   هللا، ووةففففف   ففففف  دددففففف  اليثففففف  مفففففت هفففففامل األ وات وهفففففامل  ذلفففففص تتبففففف 
فففاع عقلففف  و رعففف  ليرفففتخرج معفففل األ ا ، أو  الفففة الطردفففم، ورا ففف  الرفففيا   يق فففة  األ ففف ال، َو

 غفزار  اةعفا  وتن عهفا،  ، و فدع  مفا دشفتب  ومفا خيتلفك، ه د  هفامل الف فر  اهلاإللفة اانف  متفد ملشفددد 
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لففص، واانفف  دذا تيففاارت أمامفف  الففداات وتن عفف ، ورابهففا تفففتج لفف  نن تلفف  نئ  وسفف ل اففل ذ
ولففيا الففا  دعففرض أغلففم البففائ  عففد فففيا مففت اةعففا  واأل فف ال، وقففال العبففار  الففه اررهففا اثفف ا  

دففدرك نهل دنففا، وقففت نقتربففر اا  علففى مففا   الففا ىء رففبا هففاا مففت الففدقاإلم واألمفف ر ا فيففة نلشفف
قففففل د  نئ ابخففففر هفففف  فففففرو مففففت هففففاا البففففائ، وامتففففدا  لفففف ،  ففففه دنففففص لففففرت   عففففا ه دنت ذاففففران 

ع ففة استيشفاف الففداات  األ ف ائ األساسففية   علفم اةعففا  لف  ر عفف  هبفا د  سففياق  وهف    م ع   
اانفف  فروعففا َد ت ففدغ  مففت غ هففا، ابففائ الفربففل   ا فيففة لففت وات والرتاايففا، و ففدت هففامل األ فف ائ

ل الا  ه  ام ليرف  خاليفة  تدا  قددث    اجل لة اقاليفة دذا  فاءت نلف او، أل  واو اقفالوالَ 
مففت معفففل العطفففك، ألهنفففا ي لت   اجل لففة اقاليفففة دا  قربفففد الدالفففة ا فيففة علفففى أنفففص ترفففتأنك 
هبفامل الف او معفل، وافأ  اجل لفة اقاليفة الفه فيهفا الف او هفى أقفرئ د  أ  تيف   مرفتقلة عفت اجل لففة 

له  دو  ال او، وق لنا:  فاء ردفد درفعى غ مف   ف  دددف ،  فدو  الف او عففا   معفل هف  أ  اقالية ا
، الففا  هفف  ا ففىء، وأ  افتقففا  الفف او عرالففة معففل أنفف  سففعى غ مفف   فف  دددفف   ففزء مففت ا ففع األول

خففع ، ، فففتذا قلفف :  ففاء وغ مفف  درففعى  فف  دددفف ،  لفف  الفف او علففى مزدففد عنادتففص  عففل اجل لففة 
تففر ا اجل لففة  –الفف او   أ - ففه اأهنففا ت شففص أ  تيفف   خففعا مرففتأنفا، وهففاا معففل أهنففا  اليففة،اق

عبارتفف  الففه  اقاليففة نلففه قبلهففا، وأوشففص اليفف   معهففا أ  ديفف   عطفففا جل لففة علففى  لففة، ولمففل
والعلففم  رففت،  ق لففص: ردففد منطلففم، وع ففرو ذاهففا. ء هبففا  ىء نلفف او ا ففا  ففىف فف دقفف ل فيهففا 
   اإلفل لفى  لفةع لفة  قبيج. وتر يتنا هلا واو اقال ا خير ها عت أ  تي   جمتلبة لضمواجلهل 

. وهاا درهاص واةج   ىء نئ الفربل  عد اجل لة اقالية، وافأ  واو اقفال 214اعع ار ص
ففففك معاانتفففف   ففففل، وأان أ تهففففد   َو هففففى اجلرففففر ال اَففففل  فففف  هففففاا اةب ففففأ ونئ الفربففففل والَ 

يا الفه  ف  دددف ، وأ تهففد    يفا  تاوقف  البفالو لل عفل ود راك الففرو  ا فيففة،   األسفال وتغلغلف 
ففعمل اةفففرط، وانقطاعفف  اةنقطفف  الن فف ، واسففرتفا مل مففت خعتفف  الن  دففة الع يقففة، أقفف ل أ تهففد    َو

، ففتذا ر عفف  د   يفا  افل هفاا ولينفل أقربفر، أل  العبفار  ا ترففاعد ، ألنف  فف   افل مفا ذافرت
تبفف  ايففك انتقففل د  اجل لففة اقاليففة و دتفف  قففد انتقففل دليهففا مففت مع عففة ارففك وسففع غفف ر الفف راء أل

، فيتفففا فربففف  عن انففف   فربفففل     الفففة ال فففة  الفففا   الفففه هبفففرمل قفففدرفا علفففى اعالفففاء  عفففل خففففىع
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فففا  ه ففففتج اليففف   فيهفففا  ق لففف    عل فففا  اثففف ا ، وأسفففرارا   فففة،   الفففا اعلفففم أ  لفففص  الفففا  خربَ 
 فص ى علفى ف اإلفد تفؤنا الفنفا، وتفثلج الربفدر،  فا دفضف ا حبث  عنها وتربف رفا بلعف وخفااي دذ

  . رت التبي  دلي  مت اليق ، ودؤ د  دليص مت
وهففف  دثففف   أل  را فف  الفففا  رابمل   ال فففة  الففا   مفففت العلفففم اليثفف ، واألسفففرار اجل فففة ا فيففة، 

، وا ف اإلفد  عفة، وا خففااي عل فا اثف ا هامل اليل ة متر  نا ا ا متر غ ها مت اليل فات وي نفر فيهفا
تدفففؤناا الفففنفا، ودوفففا تغلغفففل ففففأ رك، ولفففيا   اففف   عبفففد القفففاهر ال فففة راإلفففد ، وي نعفففرف عنففف  أنففف  

فففك  قفففاإلم البيفففا  فففك منففف  هلفففامل  دبفففالو   َو و قاإلقففف ، ه د  القفففارئ ا خيطئففف  َفففدور هفففاا الَ 
ففففع ة معرفففففة نلففففا   تبففففدع  لفففف  مففففت معانيهففففا ودمياءافففففا األ ا  عففففت وفففففر  معففففا  وعففففت َففففد  ر دففففة وس 

ودشففففارافا، وقففففد ألاففففك عبففففد القففففاهر اسففففتخراج خفففففااي اةعففففا  و ب فففففا مففففت اللغففففة الففففه هففففى اففففالرمز 
واعميففاء، ألنفف  اففا  مشففغ فا  عرفففة أسففرار البيففا ، واففا  هففاا دشففب   قففل الرمفف ر واعشففارات، واأنفف  

 ختربعص   قراء  اةغيعا الا  وراء اليل ات.
يت أ  دي   قد اهتفد  د  العلفم اليثف ، واألسفرار اجل فة، وا ففااي الفه تفؤنا الفنفا، وا مي

ففا، أل  ا مهففم   الفا  اةطف     ةفف   ال فة الففا  مففت  هفة قففراء  مفا اتبفف  العل ففاء    خربَ 
فففك اةعفففارف نجل فففل،   فيهفففا شفففددد ااختربفففار، وف ففف امل فففلة د  َو أ   الفففا   ا تدلفففا لييففف   َو

فففك س،فففاء األ نفففا ، ودوففففا الفففا  ففففتج لففف  نئ علففففم ا فففا ا تلفففا  ذو   ففففلة د  الَ  لييففف   َو
بففف ل التأمفففل   األسفففاليا اليثففف   الفففه وةفففعها  ففف  دددففف ، وأخفففا دقلبهفففا ودرا ففف   يق فففة  الفففا   

شفددد  مففا أسففين  العففرئ   هففامل اليل ففة، وايفك اانفف    لرففاهنم وعففاء للعلففم اليثفف ، واألسففرار 
تيشففك دا  يثفف  مففت اةرا عففة، و يثفف  مففت  قففة الفهففم ومففت  قففة الطبفف ، اجل ففة، وا فففااي الففه ا ت

ففتذا مففا استيشفف   ابنرفف  الفنفا، وأال فف  الربفدر، وأفضفف  د   فر  اليقفف . واةشفيلة أ  علففم 
هفاا الشفيخ اتفاج د  ر فال مفت ببقتف ، عبفد القففاهر دفدلنا علفى أ  اةي فت الفا  دي فت فيف  علففم 

ها، مفف  أزيتهففا، واألهففم واألوسفف  الب ففأ عففت سففر ال افففا  فف  العر يففة لففيا متفف   العل ففاء و ففد
 ف  هفامل ى و قف والا  استخر   العل اء دوا استخر  مل مت    ألرنة هفؤاء، ألرنة أَ اهبا،

األلرنة أةعاف ما استخر   العل اء، ف ت أرا  اليشك عت سفر  ددفد فلفيا لف  دا هفاا الفا  
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ت عل اإلنا مت لغة الق   مفا درفتخرج، ه دقتربفر علفى مفا نطق ا   ، ودوا اا  درتخرج ال وا د م
، ودق ل ةفت تتفى  عفدمل: د  الفدقاإلم وا ففااي   هفاا البفائ ا تفدرك استخرج ودرتك البائ مفت  ا

نهل دنففا، واأنفف  ةففا تففرك البففائ مفت  ففا اتففا عليفف  هففامل اجل لففة الرفيعففة، وهففى أ  الففا  هنففا ا دنففال 
 او النفا، واتباو أول خابر.دا  عد ميا د ، فا ار مت خد

وا  فففد أ  نرفففتيقت أ  العفففرئ افففان ا دعل ففف   افففل علفففم مضففف ر   لغفففتهم، ألهنفففم افففان ا  روهنفففا 
فففر، وا  علففى ألرفففنتهم علففى وففففم هففاا العلفففم، ففففم دضفف  الففف او ميففا  الففففاء، وا اةعففرعف ميفففا  اةنيع

در سففل، د  ابخفففرمل، وهفف  ا  فففر  لرففان  علفففى ذلففص دا
ففد ميفففا  اة وهففف  دعلففم الففففر   فف  الففف او  اةؤاع

والفففاء، والفففر   فف  اةقففدع  واةففؤخر، واةعففرف واةنيففر، د  ابخففرمل. ودرففت يل أ  ديفف   امففر  القففيا 
مفففث   هفففل واو رئ الفففه اانففف  معقفففد اثففف  مفففت شفففعرمل، ا فففا أنففف  درفففت يل أ   هفففل الففففر   ففف  

ى ذلفففص، ا معفففل لففف  وافففأ  وهففف  ا دضففف  د اهفففا م ةففف  األخفففر ، وق لنفففا دهنفففم ببعففف ا علفففاليفففاف 
مطلقفففا دا أ  ديففف   علفففم ذلفففص َفففار عنفففدهم ببعفففا، دعفففل عل فففا ا دنفففارو فيففف ، وا  َفففة هففف  أ  

العففرئ األعاردففا، الففادت  معففد  علفف   العر يففة ومن  هففا اقضففيا هفف  مففا اففا   فف  ألرففنة هففؤاء
أدةفف ر  قففت مففنهم. ه د  عبففد القففاهر ةففا بففال ن ففرمل    الففا   واشففك اقد ففا  ينفف  و فف  الففا 

فيهفففا مفففت علففف   اثففف ، وأسفففرار  فففة، وخففففااي تدفففثلج الربفففدر، را ففف  اففف   الن فففا  فيهفففا، وس فففع  مل ا فففا 
سفعها، وتفقفدمل  عف  أاثفر نفف ذا، فأةفاءمل دةففاء   ددفد ، وو فد فيف  هف  ااخفر خففااي  تففاج د   

ذلففص  ، واففأ  عبففد القففاهر اففا  شففددد ال لفف  ن بففااي، وقففراء  الرمفف ر، واشففك األغطيففة، اففلاشفك
  اللغفففة، فقفففد نقلففف  اقفففددأ عفففت خففففااي  الفففا   الفففه تفففؤنا الفففنفا وتفففثلج الربفففدر، وهفففى و اإلففف  

ال ففافم، د  خفففااي اف   الن ففا     الففا   وقففال  عفدما  ففص افف   الن ففا    العفرئ األعاردففا  
فففك اةعفففارف نجل فففل، قفففال   فففلة لَ  فهفففامل  لفففة مفه مفففة دا أ   تهفففا الفففا  دفففدور  ففف ل أهنفففا َو

  وأهفففم مفففا ذافففرمل   ذلفففص أ   لفففة الربفففلة ا  فففد أ  تيففف    لفففة اليشفففك عنهفففا   تفففاج د خبفففااي
معروفة عند اةخابا، وأ  تي   قربفتها معل مفة عنفدمل، ودا ةفا  قفم الغفرض هبفا، ألهنفا هفى الفه 

ففففف ل،  ففففف لة مففففت اةعفففففارف هبففففامل اجل ففففل الفففففه هففففى َفففففلة تعففففرعف ااسففففم اةَ  ففففارت األ،ففففاء اةَ  َو
 الة أ  تي   معل مة عند اةخابا.ف  ااةَ  ل، 
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ذلففص أ  دقففال: دنفف  دوففا ا تلففا،  ففه دذا اففا  قففد عففرف ر ففل  والقفف ل البفف   قففال الشففيخ  
 ففر  لفف ، فتخربففص  تلففص القربففة، و ففالص األمففر عنففد الرففام . ه أردففد القربففد دليفف    قربففة وأمففر

 .200ص   الا ذار
يف   مفت الفا  د  اجل لفة اقاليفة، ففت  ودذا أر ان أ  نعرف م ة  الشبية اله انتقفل منهفا ال

هامل الشبية هى أ   لة الربلة ا ترتقل س اء معفل الرفت الرفي ت عليف ، ألهنفا تربف  مي لفة 
ففلها نجل لففة اقاليففة، الففه هففى  فف ل  ربففلت   ففزء  لففة، وهففاا هفف  َو فف ل، ومعرفففة لفف ، واةَ  لل َ 

ف لة  غ هفا، ومي لفة هلفا، وهبفاا انتقفل الشفيخ  فا األخفر  مَ  د  اجل لفة اقاليفة، مفت الفا  خربَ 
 وهاا اانتقال ليا مثفر   ف  مفا   عل يفة وتربفنيفها، أل  افل هفامل اةفا   ي تيفت ميت  فة   اتفا
ودوفا ااتشففها عبفد القفاهر، وأفضففى  ف  دليهفا التغلغفل   الفا  سففيت  ف  ألرفنة األعاردفا، وقففد 

سففا  الشففيخ د  اقففددأ عففت الفففا  دروعففص أاثففر دذا ن ففرت ن ففر  سففردعة لتففدرك التغلغففل الففا  
ا، وه  نختربار شددد ا م    فرو  ا ع، وفرو  ا فع نئ مفت األ ف ائ الفه تنطف    خربَ 
على أسرار و قاإلم ا مييت العلم هبا دا  عد أ  دقدع   لة مت الق ل   الن م، وقفد سفبق  ا مف  

ود  اانففف     لتهفففا  يفففاان مفربففف  وهفففى أ ففف ائ  رأسفففها،   التقفففدمي، واقفففاف، ه ففففرو  ا فففع، 
، وقفد ذاففر   هفاا البفائ الفففر   ف  اعخبفار نلفعفل واعخبففار ناسفم، وأشفار د  أنفف  ةعفل الفن م

وشففرىف   ذلففص الفففر   فف : ردففد دنطلففم، وردففد منطلففم. ه فففر  متففاع اقا ففة   علففم الب غففة دليفف ، 
خلففف  هفففاا د  تفربفففيل القففف ل   األلفففك أر ف ذلفففص نلففففر   ففف : ردفففد منطلفففم، وردفففد اةنطلفففم. وأ 

فففف   ق لففف    واعلفففم أ  للخفففع اةعفففرف والففف  ، وهففف  اففف   معفففروف، ه انتهفففى اةعفففل الرا ففف  الفففا  َو
افا لا ديف   اةتأمفل عنفدمل،    نأللك وال   معل غ  ما ذارت لص، ولف  مرفلص ه  قيفم، و فة

را   فالص أ  األلفك والف   تديرفا وأ ى ا ا دقال دعرف ودنير، وذلص ق لص: هف  البطفل ا فام
 ما  خل   علي  أن  اققيقة الياملة   اةعل الا  وة  ل ، واأنص تق ل مفت خف ل هفامل األلفك
ففد  لل قيقففة الياملففة دذا أر ت أ  تففر  الربفف ر  الففه هففى  قيقففة،  والفف   الففه َففارت مربفف عار  وجمرعا

فتنف  ددردفص هفاا اةعفل الفا  لفيا لف  و ف   س  دقال لربا بها دن  البطل ا امى، ففان ر د  فف   
الفف هم فقففا، وهففاا ا ففا تقفف ل: هفف  الر ففل، وهفف  الفف  ، وهفف   دا   القليففل، ور ففا اففا  و فف  مل  
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ه دذا تفف فرت اقفامى. وأنف  تردففد  يفل ذلففص أنف  هف  الففا  ا تفار اففل الربففات والشعفيم واةعففا  الف
لربفففددم َفففج أ  دقفففال فيففف  هففف  الربفففددم،   ر فففل َفففجع أ  دقفففال هففف  الر فففل، أو دذا تففف فرت   ا

 ى.هاا اةعل نقيا   الفطر ، ودععع عن  النا   ثل ق هلم: ه  األخ اققيق وا دزال ،وهياا
ه عففا  عبففد القففاهر د  التنبيفف  د  خفففاء هففاا اةعففل اةرففتيت   هففامل األلففك والفف  ، والففا  

    اقتناَففف  ألنففف   فففة افففا لا، وقفففال دقففف     نففففا الرفففام  علفففى سفففبيل التففف هم أ يفففاان، ودفففرت ع 
تقربفففر   الشففأ ، ولفف  ميفففا  مففت الفخامففة والنبفففل، وهفف  مففت سففف ر البيففا  الففا وهففاا فففت ع يفففا 

  وهففاا الففنص دبفف  أاففر  قفف ، واةعفف ل فيفف  علففى مرا عففة الففنفا واستقربففاء التأمففل العبففار  عففر ل دففة
واةعف ل فيف  علفى مرا عفة الفنفا وق لف   هامل األلك وال     أ اء اةعل، وعل  ببقتهفا   البيفا ، 

  مفففت اليففف   الفففا  أزلنفففا مفففا فيففف ، ألنففف   عفففل مرا عفففة اةفففرء لنفرففف  عنفففد ،فففاو واستقربفففاء التأمفففل
اليفف  ، واستقربففاء هففامل األ فف ال وا طففرات الففه دث هففا البيففا    نفففا مففت درفف ع  ودقففر مل أَفف  

  اللغففففة  هنففففاك أ وات ووسففففاإلل واأنفففف  قاعففففد  مففففت ق اعففففدها، وأ مففففت أَفففف ل الففففدر  الب غففففى، 
نففةمل مففت وانففات اةعففا  اللطيفففة الرففاقة الففه هففى اففا لا،  نتخطاهففا مففت غفف  مرا عففة، وهففى وادي 

َعففدها الففنفا اقيففة، وده هلففا أهنففا ا ترففيطر عليهففا الرففيطر  الياملففة،  فتيفف   منهففا ا ففت والففه ترت
مفت أ  أ ا  عبفد القفاهر الفه أراىف هبفا دعرف ودنير، وهفاا الف  دؤافد مفا أردفد  يانف    هفامل اةقدمفة 

الغ ف ض عفت و فف مل  قفاإلم هففاا العلفم هفى بفف ل التأمفل، وبفف ل اةرا عفة، وبف ل اةداخلففة ةفا اففا  
   ألرنة األعاردا، والا  اا  مت ان ر قل هبم وعق هلم، والا  أو عف مل عفت علفم رفاهر  ف    

ال  اإلف  الفه ابلف  د  اللغفة وبراإلفم ، والا  عفا  عل فا ان  في   عفد  يفل ليرفتخر  ا هفامل لغتهم
ففارت براإلقهفففا، اعننففة هبففا،  والفففه اانفف   فففزءا مففت فطفففرفم ه ابلفف  د  اللغفففة، وسففين  فيهفففا، َو

أرا  أ  اليلنففا  واةهفم أ  الشفيخ  عفدما ا تهفد   اعننفة عفت هففاا اةعفل ونبلف  وميانف  مفت الفخامفة
لك وال  ، وهى ال ة  الا   وأهنفا تربف عرمل لفص د  أ ا  مت أ وات اللغة هى أقرئ أ وافا د  األ

ولففيا شففىء أغلففا علففى هففاا الضففرئ   افف   األعاردففا تربفف درا ددنيفف  منففص أاثففر، قففال الشففيخ  
 ءىفتن      الا اة ه   مت 
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  وذافر شف اهدمل، وافا  هفاا درهاَفا وزص، ه تعع عنف  نلفا  اث ا  على أنص تقدر شيئا   
فففا، وافففأ  قفففدر  هفففامل اليل فففة  الفففا   علفففى اعننفففة عفففت هفففاا نلفربفففل الفففا  عقفففدمل للفففا   خربَ 

الففا  هفف  اففا لا أو اففالل ج هفف  الففا  فففتج لفف  نهبففا الففا  رأ  فيفف  العلففم اليثفف ، اةعففل ا فففى 
واألسففرار اجل ففة، وا فففااي الففه تففؤنا، وهيففاا تففر  الشففيخ ا دغلففم نئ مرففألة دا  عففد أ  دنتهففى 

ألة أخفر ، تدطفل عليف  مفت َفلا اةرفألة األو ،  فه دنفص لفرت     الي   فيها د  فتج نئ مرف
 لففففة مففففت األ فففف ائ   اليتففففا الب غيففففة اةتففففأخر  هففففى    قيقتهففففا نئ وا ففففد   اتففففائ  اإلففففل 

 اعع ار.
وأخففتم اليفف     هففاا اة ةفف و  بيففا  َففلة نئ القربففر  ففا قبلفف ، وأ  القربففر لففيا نن  رأسفف  

، وي نففدراها دا  را عفففة  ابخففر، وقفففد أغفلنففا هففامل الربفففلة و هلناهففا ودوففا هفف  امتفففدا  للن ففر   نئ
اتفائ  اإلففل اعع فار، وأَففل هفاا البففائ الففا  ت لفد منفف  نئ القربفر، هفف   فددأ عبففد القففاهر 
عفففت َفففع  ة هفففاا العلفففم، الفففا  هففف  علفففم الب غفففة، وأ  هفففامل الربفففع  ة را عفففة د  أَفففل وا فففد هففف  

ستشفففهد لبيفففا  ه اعلفففم الب غفففة علفففى اسفففتخرا ها،  خففففاء اةعفففا ، والف اإلفففد الفففه دقففف   الب فففأ  
خفففاء هففامل اةعففا   ففا اففا  مففت الفيلرفف ف الينففد ، واةعففدو  مففت خاَففة العل ففاء، وأنفف  راففا د  
أىب العبففففا  درففففأل  عففففت اقشفففف  الففففا  دففففرامل   افففف   العففففرئ، والقربففففة معروفففففة، واففففا   فففف ائ أىب 

فف ان، ود  اففا  عبففد القففاهر قففد أفففاض   م اةفف   د ع  وأار  هففا   العبففا   فف ان سففردعا ومفف  زا َو
   نفففاء اةعفففا ، واسفففتدرك علفففى  عفففا اففف   أىب العبفففا ، والفففا   فففر    اتفففا الب غفففة   اةرفففألة
افففف  د أىب العبففففا ، وسففففيت   أاثففففر اليتففففا، وأدغ فالفففف  اة اقفففف  والففففداات الففففه تفيففففدها  د ع    

 الي  .
اففأ  الي مفف   وأزهفا أهنففا تففر ا اجل لفة الففه  خلفف  عليهففا نليف   قبلهففا، و يلفف   فزءا منفف ، و 

فففتذا أسففقطتها رأدفف  اليفف   دتنففافر، وا دلتففئم دا دذا وةففع  الفففاء مياهنففا، ودبقففى  افف   وا ففد،
 اعتعمل  شعار فرقا    ا   اة لددت وا   األعرائ، ةا سأل  خلك عت ق ل :  الفر  الا

 د ع ذاك الن اىف   التبي    يرا َا ىبع قبل اهل  
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ا فالن فففاىف  ليفففا  أشفففب   يففف   اة لفففددت، ومفففت م اقعهفففا أ  ةففف   قفففال  شفففار: لففف  قلففف د   يفففر 
ولفف  م اقفف  ا  ففىء فيهففا دا معهففا، ومففت م اقعهففا أهنففا فيفف  النيففر  أل   ا الرففت دا معهففا،الشففأ  

تقفف  مبتفففدأ، ولففف  سفففقط  لفرففد اليففف  ، ومنهفففا أهنفففا فيففف  اليفف   قفففاف ا فففع، واستشفففهد عبفففد 
رمل    يففا  فاإلففد   د ع    اليفف  ، وهففاا الففا  ذاففرمل عبففد القففاهر القففاهر لففالص الفف  ولغفف مل َففا ذافف

وةففاذا ا دربففلج    عففا اة اةفف  دا  اتففاج الفف  د  شففرىف دبفف  ةففاذا الرففت ةفف   الشففأ  معهففا 
معها  وايك في  النير  ل  تفداء  وايفك فيف  قفاف ا فع  د  ابخفر مفا قفال، أل  عبفد القفاهر 

وسففي  عففت و فف   الففة  د ع    هففامل اة اقفف  علففى هففامل الف اإلففد ا ففا  ذاففر اة اقفف ، وذاففر الفاإلففد 
  د ع  ه دن   عفدما أففاض    يفا  الفا  أشفرت دليف  وغف مل، رأ  أ  دغلفم نئ اقفددأ   ع  ان،

مفف  أنفف  ي درففت ف ف اإلففدها، وأ  دبففدأ اقففددأ فيهففا دذا  خلفف  عليهففا  مففا  وهبففاا انتقففل د  نئ 
نئ القربر قر ا مت أقرا  اقددأ عفت  د ع ، وتيف   قربفة الينفد  وهباا أدضا دي    القربر،

وأىب العبفففا  وخففففاء  الفففة اليل فففات   هفففاا البففففائ افففل ذلفففص هففف  الفففا  هفففد  د  حبففففأ نئ 
فففف  دليفففف ، أل  أَفففففل  هفففف   د ع  دذا  خلفففف  عليهففففا  مفففففا  ه الفففففر   ينهففففا و فففف  النففففففى  القربففففر، وو ع

قفففت نفففدر  نئ القربفففر  عفففزل عفففت هفففاا د  ابخفففرمل، و  وااسفففتثناء، ه م اقففف  اةقربففف ر عليففف    افففل
ل  هباا األَل مين   رو ا أخفر ، ونيهفة أخفر ، وافل هفاا قفاب     اجلار الا  ا شص أ  َو
فففف ت  عضففففها  ففففبعا   اتففففاىب عبففففد القففففاهر، ختتلففففك عففففت أ فففف ائ الب غففففة  أ  أ فففف ائ الب غففففة َو

دا الفا  قلنفامل مفت الففر   ف  َو ت  عضها  بعا   اتا مت  ا وا  عدمل، وليا هلاا سفبا 
مت دي   جمه  مل   الب أ والدر  م  ها د  اشفك  قفاإلم   غفة اليف   مفت بف ل الن فر   
وفففر  أسفففاليا العفففرئ وتتبعهفففا، ومفففت ديففف   جمهففف  مل   الفففدر  والب فففأ م  هفففا د  مرا عفففة اففف   

 أهل العلم   البائ الا  ديتا في .
  اثفف  ، ودفدلنا علففى أ  هفاا الطردففم هف  الففا  ففتج لفف  وعبفد القفاهر دربففك لنفا بردقفف    م اقف

نئ العلففم الففا  أسرفف ، وذلففص   مثففل ق لفف    تعليقفف  علففى سففؤال الينففد   فلفف  أ ع الفيلرفف ف 
قفد افا  تف تف بعف  هفامل اة اةف  ةففا رفتع الفا  رفتع  وهفاا هف  بردففم العلفم  ب غفة اللرفا  عنفد الشففيخ، 

وم اةففف  الطبفففا ، وم اةففف  الينادفففة، د  ابخفففرمل، هففف   هففف  تتبففف  م اةففف  اقفففاف، وم اةففف  التنيففف ،
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ففففا القلففففم   الففففا   فففف  لرففففا  أَفففف ائ اللغففففة، ه  ااسففففتعانة  يفففف   العل ففففاء ومتفففف هنم ومففففا غ   
اسففتخر  مل، وقبففل ذلففص و عففدمل دع ففال العقففل سقربففى  ر اتفف ، وترايففز اقففا، واعَففغاء د   الففة 

 الي  ، ومرا عة النفا، د  ابخر ما  يعنامل.
وةع  اتفائ  اإلفل اعع فار ءراء اتفائ سفيب د  ا ألفاةفل  ف  اليتفا  ، أل  اتفائ ودذا 

سففيب د  ا دزامحفف  اتففائ اتففا  عففدمل، وا ألفاةففل  فف  الففر ل  أل  سففيب د  ا دفف ر   فف  أ ففد  ففاء 
 عدمل   اللغة دا ر    سفيب د ، ودوفا ألتبف ع مفا ددنرفا د  افل وا فد منه فا مفت مفا   اتا ف ، وا 

ا دشفففص غفف   أ  الفففا  در ففف  د  عبففد القفففاهر مففت مفففت اتا ففف  أةففعاف الفففا  در ففف  د  أشففص و 
َفا اسفتنبط  عبفد القفاهر سيب د  مت اتا  ، أل  أاثر ما   اتفائ  اإلفل اعع فار د  ي  تيفت الهفا 

فففف   علفففم ببقفففات الن فففا    َ وأةفففاف  د  تفففرا  األمفففة وعليففف  ميرففف  ، والفففا    اتفففائ سفففيب د  هففف  
قفد انتهفى عل هفم د  ا ليفل، وانتهفى علفم ا ليفل د  سفيب د ، فضف  عفت مفت ،ف  الادت سفبق مل، و 

، فقففد ،فف  مففت محعففا   ففت سففل ة، واففا  جمففائ الففدع  ، ولفف  ألفففا،   اللغففة تفففر   رفف اعها، مففنهم
و،فف  مففت دعقفف ئ  ففت دسفف ا  الففا   عففج الن فف  ومففدع القيففا  وشففرىف العلففل، و،فف  مففت دفف نا  ففت 

م ع ففرو  ففت العفف ء، واانفف  لفف  مففااها وأقيرففة تفففر  هبففا، اففل هففؤاء  بيففا الففا  انتهففى دليفف  علفف
َناعة اتائ سيب د ، وهم شرااء   ما ت  العل ية، و راعة سفيب د  أنف  و ع فى ذلفص الف ،  شارا ا  

ففتف ن با ورا عفف ر عج، وي ديففت مففا اسففتخر   أقففل  ومتثلفف ، ون ع فف ، و وعنفف    اتا فف ، ه دنفف  أةففاف واس 
 َا أفا مل.
تج لعبففد القففاهر أ  درف   علففم  اإلففل اعع ففار مفت ا ابففة اتلففص الفه ،فف  منهففا سففيب د ، وي ددف

فاتيففأ علففى نفرفف ، ه دنفف  ي تيففت هنففاك مففا     غيففة متفف فر ، وهلففا ر ففال، وهلففا ببقففات، ا ففا اففا  
اقال   الن  ، وهاا مفت فضفل هللا علفى عبفد القفاهر وعلينفا، ألنف  ي  فد أمامف  دا اف   العفرئ، 

هففف  الطبففف د والعقفففلد  ع فففا مفففت اففف   العل فففاء، فأ خفففل نفرففف    مع عفففة  ر فففة عل يفففة ها دففف  فيهفففا ولد 
 واليق ةد والربعد، وال ذلص مت عطاء هللا لنا دذا ررقنا  رت اانتفاو.

وا مييففففت أ  ديفففف   وا ففففد مففففت العل ففففاء مه ففففا اففففا  قففففدرمل َففففانعا ةففففا   اتففففائ سففففيب د ، أل  
   دا نسففففتقراء افففف   العففففرئ، ففففف   ففففد مففففت باإلفففففة مففففت أهففففل اسففففتخراج القاعففففد  الن  دففففة ا ديفففف
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والروادفففة،  ففه دقفففرر الن ففف  ةففا طا وا فففدا، دقففف ل فيفف  هفففاا َفففا أ عفف  عليففف  العفففرئ، أو الرفف او، 
خالك في   عضهم، وذلص خب ف اةرألة الب غيفة ألهنفا ا  تفاج د  ،فاو، ودوفا  تفاج د  الفا  

، وه  َعا  دا، ولينف  لفيا منتشفرا انتشفار ةف ا ا اععفرائ،  يعنامل َا اا  عبد القاهر درلي 
أل  الضفا ا الن ف   ا دففتم دا نستقربفاء الرف او مففت هفامل العفرئ اةنتشففر    بف ل  ف   العففرئ 

 وعرةها.
* * * 
 أمرا  ا خيتلك فيه ا مت قر وا الرتا  الب غى:

ولف  را عف  اتفائ اعدضفاىف  ه  أ  عبد القاهر وة  ق اعد الب غفة وأقرفامها،األمر األول: 
، الا  ميثل رأ  الدراسة الب غية عند اةتأخردت، ل  دت ال ما في  را عفا د  اتفاىب عبفد القفاهر

ا تفداء  مفت مقدمفة الفربفا ة والب غفة، ولف ا خشففية اعبالفة لر عف  لفص  يفل فيفر  عنفد ا طيففا 
فففا   عل فففى اةعفففا  والبيفففا ،  قفففد  يعنففف  هفففاا   اليتفففائ، و د  أَفففلها عنفففد عبفففد القفففاهر، وخربَ 

شفروىف التلخفيص أَفلها   اتفاىب عبفد القفاهر، وااخفت ف اخفت ف    وقلف  د  الب غفة الفه  
وا طيففففففا القففففففزودل، مفففففف  أ  ا طيففففففا ملخففففففص ى ببففففففاإل  اةففففففؤلف ، االففففففا  تففففففرامل  فففففف  الرففففففياا

  منه فا شفارىف للريااى، واالا  ترامل    سفعد الفددت التفتفارا  وا فت دعقف ئ اةغفرىب، مف  أ  اف
 للتلخيص، وقل  د  الثناء على   غة عبد القاهر والقدىف     غة التلخيص تناقا.

وا رلفف  أقفففرأ اتفففانت تقففف ل د  عبفففد القفففاهر ي ددعففت نلقاعفففد  ودوفففا افففا  دعفففل نلت ليفففل، وأ  
مل، الا  وة  الق اعد والتقري ات ه  الريااى، وهاا اف   مفت ديتبف     العلفم قبفل أ  دقفر و 

ولففيا هففاا  غردففا عنففدان، فقففد أ لافنففا ر دففة مففت دتفلرففف   قبففل أ  دتعل فف ا الفلرفففة، ومففت دنتقففدو  
قبففل أ  دتعل فف ا النقففد، واألَففل   شففي و الففالص أننففا در سففنا مففت ا دعرففف   الرياسففة، فففتذا اففا  

 هاا شأ  رئ البي  ف    ر أ  ننير على الضار   نلدعف.
لب غفة الفه وةف  عبفد القفاهر أَف هلا وفروعهفا علفى أمفر وا فد هف  هف  أ  هفامل ااألمر الثفا : 

 راسففة الففت    والت افففم  فف  العبففار   يففل مي انفففا واةعففا  القاإل ففة   الففنفا  يففل خفاايهففا، وأ  
   هففففاا الففففر ا  فففف  رففففاهر اليفففف   اةت ثففففل   الربففففياغة والنرففففج والتربفففف در، و فففف  اةعففففا  القاإل ففففة
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ر رأ  تعردك الفن م، أل  الفن م عنفدمل مؤسفا علفى شفقع ، الشفم األول  عل  عبد القاه الربدور
الربففدور، والفدر  الب غففى الفف  قففاإلم  القاإل ففة   هف  تفف خى معففا  الن ف ، والشففم الثففا  هفف  اةعفا 

علفففى مفففد  اعَفففا ة   التففف خى الفففا  لفففيا لففف  رسفففالة دا رسفففالة وا فففد  هففف  اعننفففة عفففت اةعفففا  
ك والت ددد للن م هف  الفا  َفاغ  الب غيف    عفد عبفد القفاهر   القاإل ة   النف  ، وها ال  َ

مطا قة الي   ةقتضى اقال، أل  اةطا قة هى الت خى، واقال ه  األمفر الفداعى لل فتيلم، دعفل 
، وهفاا الباعأ أو الغرض أو اةأ ع الفا  أ ع اةفتيلم أ  تنقلف  عبارتف  مفت َفدرمل د  َفدور ااخفردت

أول  ر  مت  رو  الب غفة، أل  أول شفىء نتعل ف    العلفم هف  تعردفك العلفم، الر ا تعل نامل   
وقد وة  عل ا ان هفامل اققيقفة   رأ  التعردفك  فه ت فل الب غفة عنفد ب هبفا قاإل فة  ف  هفادت 

 األَل : اللفظ اةنط  ، واةعل اةض ر   الربدور.
مففت أ  اهبففا، ودوففا ذارتفف  أل ففل  قلفف  هففاا وهفف  افف   معففروف ألهففل العلففم الففادت  خلفف ا العلفف  

عليففف  شفففيئا، هففف  أ   ارمفففا القربفففا ل قفففال ا مفففا د شفففص أ  ديففف   انقضفففا هلفففامل اققيقفففة الفففه ا 
 هلها اةبتد و ، وذلص ق ل   ففت  رأدف  النفا  ي دتيل ف ا دا    عفا رف اهر مفا اشفت ل  عليف  

مقنعفة َفا تعلفم هبفا د  الفتيلم     تلص الربناعة، فت اورت أان تلص ال  اهر  عفد الفتيلم عفت  فل
. ومعفل هفاا أ  اليتفانت د  هنادفة 18منهفاج البلغفاء ص اث  مت خفااي هامل الربنعة و قاإلقهفا 

القفر  الرففا   اانف    رففاهر هفامل الربففناعة، وي تلففج هفاا ال ففاهر د  ا ففىع، ه دهنففا ي ترففت عا 
مففت هففاا ال ففاهر ه  ففاورمل د  ا فففااي. ولعلفف  هففاا ال ففاهر، ودوففا اانفف     عضفف ، وأنفف  أيع   لففة 

د   أرا  نل اهر الا  أيع    مفا اتبف    الطبفا  واةقا لفة والتقرفيم وااسفتطرا  والترف مي والت  يفل
ابخفففر مفففا تفففرامل   اتا ففف ، و  اليتفففا الفففه أففففا  منهفففا، ودذا افففا   فففار  قفففد  عفففل الدراسفففة الب غيفففة 

وخفيفا انففر   ف ، فقفد ذاففر عبفد القفاهر أهنفا خفيفة الهففا، أل   فيف  مف  غفف مل،قرف  : رفاهرا اشفرتك 
فففك   الربفففف ة الرفففا عة مفففت اتفففائ  اإلفففل  مفففا   الفففدر  الب غفففى والفففه  دفففل منهفففا، هفففى ا فففا َو
اعع ار، وه    خط ات  األو  على بردم  ناء العلم، وهف  دشف  د  م ةف و العلفم الفا   هلف  

ههنففا  قففاإلم وأسففرارا ، بردففم العلففم هبففا الرودففة والفيففر،  أ   مففت  هلفف   هففاا العلففم وأهنففم ا دعل فف  
وخربفاإلص معفا  دنففر  هبفا قف   قفد هفدوا دليهفا، و لف ا عليهفا، واشفك هلفم  ولطفاإلك متقاهفا العقفل،
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اليففف   وو ففففا أ   أ  عرةفففف  اةزدفففة   اق فففا  يففففنهم و ينهفففا، وأهنفففا الرفففبا   عنهفففا، ورفعففف 
لففص، ومتتففد الغادففة، ودعلفف  مرتقففى، ودعففز اةطلففا.  ففه ذ  عضففا ، وأ  دبعففد الشففأ    دفضففل  عضفف 

 .7   اإلل اعع ار صد  اعع ار، ود  أ  خيرج مت ب   البشر األمرى دنته
واتانت عبد القاهر مش  نة نقددأ عت أ  اةفق   مفت هفاا العلفم والفا  دب فأ هف  عنف  

ينففد ، واليتففائ الففا  قففد خفففى علففى اثفف  مففت ا اَففة، وقففد ذاففرت   هففامل اةقدمففة  يادففة ال
أاتا هاا مقدمة لطبعت  الثانية ذافرت فيف  اثف ا مفت هفاا، ففتذا  فاء  فار   عفد اتا فة هفاا  قفرن  
مففت الففزمت، وذاففر الففنص الففا  نقلنففامل اففا  ذلففص أمففرا غردبففا، والتففاج منففا د   يففا  و هفف ، ألننففا ي 

 ، وردىبع    يفف  قاةففى القضففا ، نعهففد  ارمففا دتزدعففد وا دنيففر فضففل أهففل العلففم، ه دنفف  فقيفف  مففاليىع
 الا  ه  أ  مل على تر يت ، وال ذلص  عل  أقرئ د  العدل واقي ة. وقد قا  هاا القاةى

وأول ما دعيننا على  يا  هاا النص ه  أ  نع   دلي  ونقر مل مفر  ،نيفة، وقفد ذافرت أ  ال فاهر 
وااسفففففتطرا  والترففففف مي الفففففا  شفففففارك فيففففف  مفففففت سفففففبق مل هففففف  ا مففففف    الطبفففففا  واةقا لفففففة والتقرفففففيم 

، وي دقففففك عبفففد القففففاهر عنفففد هففففامل والت  يفففل د  ابخفففرمل، وهففففاا مفففت رفففف اهر هفففاا العلففففم ا فففا قفففال
األ  ائ، ألهنا ا ختفى ا ا ختفى األ  ائ اله وقك عنفدها، وافا   فار  اتابفا   نربف  ا تيابفا 

..  د  ابخفففرمل، . ا ففففت  رأدففف  النفففا  ي دتيل فففهففف  أشفففب   ففف     ي تففف  وعدلففف ، وذلفففص ألنففف  قفففال 
فأةفففاف ال فففة  رأدففف د  وقيفففد  ي ففف  نلفففا  رابمل، ولففف  قفففال: ي دفففتيلم النفففا  دا   رففف اهر هفففامل 
الربناعة، ليا  مت اورا غف  اتفاط، و فالص َفار ا مف  ا مفا َف ي ا و اا  الفة قابعفة علفى 

ِا  م فت   هامل الربفناعة، وا مفا تيلفم  ف  مفت  فا وا  عفدمل  أن  ي در  ما تيلم    عبد القاهر ِا ِا  ا
أخاوا عن ، وليا   اتا   دشار  د  وا د مفنهم، وافل الفادت رابهفم َفت تيل ف ا   هفامل الربفناعة 
هففف  قدامففففة وا فففت سففففنا ، واففففل النربففف ص اةنق لففففة   اتا فففف  را عفففة د  هففففادت،  ففففه مفففا نقلفففف  عففففت 
مل اجلففا ظ منقفف ل الفف  مفففت سففر الفربففا ة، وقدامفففة وا ففت سففنا  ي دتيل فففا دا    عففا رفف اهر هفففا

عبففد القففاهر، وقففرأمل، وهفف   اخففل   افف   العل ففاء   الربففناعة ا ففا قففال، وافف   قدامففة اففا   فف  دففد
اا  دن ر في  عبد القاهر منا خد  العلم، في د  عض  افالرمز واعميفاء، واعشفار    خففاء،    الا

 و عض  االتنبي  على ميا  ا ىبء ليطلا.
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ى نفرف  شفها   مقلقفة  فدا، ةفا ي  فد فرقفا أما ا ت سنا  فتن  م  عل   وفضل ، قفد شفهد علف
وأ   فف  افف   هللا وافف   النففا ، ورأ  أ  القففراب  لففيا مع ففزا  ب غتفف ، ودوففا هفف  مع ففز نلربففرفة، 

هللا سففب ان  َففرف العففرئ وعطعففل قففدرفم علففى أ  تتفف ا  ثلفف ، ولفف ا ذلففص جلففا وا  ثلفف ، وقففد اففرر 
و ففففدان و فففف  دع ففففار القففففراب  َففففرف العففففرئ عففففت  ودذا عففففدان د  الت قيففففمهففففاا القفففف ل، قففففال مففففر   

 94  صوقفف  مففرامهم ذلففص هبففا اففان ا دت ينفف   مففت اةعارةففة   العلفف   الففه معارةففت  س  سففلب ا
القفففراب  هففف  َفففرف العفففرئ عفففت  الربففف يج أ  و ففف  ااع فففار  مفففت الفربفففا ة. وقفففال مفففر  أخفففر   

ل عليفف  دعف ع   اها الفامقففدورهم لف ا الربفرف، وهفاا هفف  اةف فربفا ت  قفد اانف    معارةفنت  وأ 
 . 215الربناعة، وأرنئ هاا العلم  سر الفربا ة صهامل أهل 

هفففامل الربفففناعة، وأرنئ هفففاا العلفففم، ا أعفففرف لففف  أَففف ، وا أعفففرف أهفففل وق لففف  دعففف ل عليففف  
، ودذا ر عنفففا د  نفففص عبفففد وا فففدا مشفففتغ  هبفففامل الربفففناعة، ولففف  فيهفففا معرففففة وذو  دقففف ل نلربفففرفة

دقاإلم واألسرار، وأ  بردم العلم هبا الرودفة والفيفر، و فدانمل دقف ل د  هفامل القاهر الا  ذار في  ال
ا فااي هى الربا   أ  عرة  اةزدة   الي  ، وأو ب  ل  أ  دفضفل  عضف   عضفا، وأ  دبعفد 
الشفأو   ذلففص، ومتتفد الغادففة  فه دنتهففى األمفر د  اعع ففار، ومفا  ا  ا ففت سفنا  قففد خفيف  عليفف  

رار اله هبفا دفضفل اف   ا مفا، فلفيا  عيفدا أ  تيف   اتانتف     عفا رف اهر هامل الدقاإلم واألس
هفامل الربففناعة، ولففيا  عيفدا أدضففا علففى مفت اانفف   ضففاعت  مفت  ضففاعة سففر الفربفا ة، وهفف   ففار  
أ  دفففر  ةفففرور   فففاور هفففاا ال فففاهر د  خففففااي هفففامل الربفففنعة الفففه افتقفففدها   أهفففم مربفففدر   غفففى  

 ونرأل هللا اةغفر  لنا وهلم  يعا.اائ    ددد . وهللا أعلم، 
لى هللا على سيدان ا د وعلى ابل  ومت تبعهم ء را .  َو
 

 ا د ا د أ   م سى
   مية اةيرمة 

   ليلة ا اما مت شهر ذ  اق ة
 1428سنة 
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