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اعرتاضات ركن الدين األسرتاابذي الصرفية واستدراكاته من خالل شرحه على شافية ابن احلاجب

  إعداد
مجالء بنت علي بن مجعان الغامدي

 

                                                 

 الصررررر       النو يررررر  الررررر  ل ن أخبررررر   يف (؛ الي ضررررر ن3/225خلكررررر    ) الزمررررر    ابررررر  أبنررررر    أنبررررر   األع ررررر   انظررررريا    ررررر  ( 1)
 مصررررررري ملرررررررو  يف الزا ررررررري  (؛ النجرررررررو 16/430الررررررر     ) النرررررررب    أعررررررر   (؛ سرررررررر182ال مشرررررررق   )  املق سررررررر  الق سررررررر  أبرررررررو

 (.6/360  )الب  تغيي بيدي  الق  ي  
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645

645

                                                                                                                                                             

 لصررررررو  ي    رررررر  سررررررك  الُكرررررريبدميا بارررررر  الكرررررر ا  سرررررركو  الرررررريا   الرررررر اي املونلرررررر   رررررر   الن ررررررب         رررررر   ل رررررريا  ينزلررررررو  ( 2)
رررريبدمي    ييررررر  أيارررر ه يقررررر ي صرررر ا ُلررررريبد) انظررررريا  ب اررررو  القررررريم  يقرررر ي صررررر ا األلررررياد  خصوسررررر ه يف ابرررر ي  لررررروا    الن ررررب   لررررر و ا الك 

 (.2/205) املي زي  األن  ب  ال ن  ين
   أيرررريا  يف  خرررري  رررر  د الرررر : يوا د يرررر ا ب رررر اث أ لررررم  ل رررري  ن ررررم   ر مننرررر   مرررر   رررر  سرررر لن     خرررري  نررررو  بلرررر   مرررر  نرررروا( 3)

 عبرررر  برررر  ر ررررو  هللا عبرررر  أبررررو الرررر ي  شررررو ب البلرررر ا   أذ ب جرررر   بقرررريب مرررر  ت لرررر ا  منورررر  ملررررو  الشرررر   بنررررو أيرررروب  انظرررريا م جرررر 
 (.2/491احلنوي  ) الي م  هللا
 (.3/250خلك    ) انظيا       األع     اب  (4)
 (.3/250خلك    ) انظيا       األع     اب  (5)
أسررررن ا ب رررر اث اصنررررز   سرررركو  ال ررررن املونلرررر     رررر اث النررررو   ب رررر    ألررررد   رررر  بل رررر   سررررغر  مرررر  األعنرررر ي القوسرررر    لصرررر    ( 6)

 (.3/250) خلك   األعلى م  مصي  انظيا       األع     اب 
 (.3/360)للظ  يي  النجو  الزا ي   ( 7)

 

 .(6/260ال ي   ) مج ي احمل س   أبو  الق  ي   مصي ملو  يف الزا ي  النجو  (8)
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چېۉۉۅۅ

                                                 

 .21شيح ش     اب  احل اب   ل  ال ي    ق ق عب املقصود حمن     (9)
  (.6)الش     الب  احل اب  شيح  اينظي (10)
 4سو   الي   اآلي       (11)
 (.1/169) ليل  ال ي   شيح الش     اينظي (12)
 (.1/5شيح الش     لليض  ) اينظي (13)
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 (.2/212ال كنل  لل   س ) اينظي (14)
  (.6)الش     الب  احل اب    اينظي (15)
 (.2/105زدي)ا شيح الش     للخاي ال ينظي (16)
 (.2/217) ج  بيديلل   اخلط الصيا علن  م  الش     جمنوع  اينظي (17)
 .(2/4) ج  بيديلل  جمنوع  الش     م  علن  الصيا  اخلط اينظي (18)
 (.212/2) احل اب اب  ش     شيح اينظي (19)
 (.2/5) ج  بيديلل  ينظيا جمنوع  الش    (20)
 (.1/4)املنصد  الب  اىنينظيا (21)
 (.1/9الب  عق ل) ينظيا امل  ع  على ت و ل  ال وا   (22)
 (.18  الب  ي  ش )ينظيا شيح امللول (23)
 (.2/352  اب   ش   األنص  ي)ال وض اث مبانو ينظيا ال صيياث (24)
 (.1/4الب  اىن ) املنصدينظيا  (25)
 (.18) ينظيا شيح امللول   الب  ي  ش  (26)
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  ن  م.ينظيا املص    (27)
 (.4/5الب  عق ل ) امل  ع  على ت و ل ال وا   (28)
 (.2/4)ج  بيديللينظيا جمنوع  الش       (29)
 (.2/5) ج  بيديلل  ينظيا جمنوع  الش    (30)
  (.3يف اليد على ال صييد اب  احل ابص) ينظيا بغ   الط لب(31)
 (.1/5)ينظيا شيح الش     لليض  (32)
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 50   نقل اب  احل اب     ال ب    ع  ل  ب امل   ح يف الصيا ل ب  الق  ي أال أنم غر   و   ل       امل   ح ا    21الش      (33)

ا بخ   اش وم   لل صيا حنرو ال  رب     للن  علر  حنرو اا رو  ا  )   ا   ل للنط  ع  غ لب  حنو ا غننن م   غ       ل خت ذ حنو ا
   اخ صنوا (

 2/263ينظيا شيح الش     ليل  ال ي  (34)
 (.4/67الك  ب  س بويما )ينظيا (35)
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 (.3/127األسوي يف النوو  الب  ال ياج)ينظيا (36)
 (.1/373امل صل يف سن ع  اإلعياب  للزخمشيي)ينظيا (37)
 (.3/455ال وا    الب  م لك) شيح ت و لينظيا (38)
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 (.1/175ا تش ا الايب  أليب      )ينظيا (39)
 (.16) الب  احل اب الش      (40)
 (.2/997  )شيح الش     ليل  ال ي  (41)
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 (.1/20الك  ب  ل  بويم  ) (42)
 (.313  3/312لليض   )شيح الش      (43)
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 (.2/997  )شيح الش     ليل  ال ي  (44)
 (.78اب  احل اب   ) ش     (45)
 (.637-2/636)يل  ال ي  شيح الش     ل (46)
 (.4/285ل  بويم  ) الك  ب  (47)
 (.2/872)يل  ال ي  شيح الش     ل (48)
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 (.4/285  )املص   ال  بق (49)
  (.4/285ل  بويم  ) الك  ب (50)
 (.385-2/384ينظيا شيح الش     لليض   ) (51)
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 (.4/379األمشوين ألل    اب  م لك  اب  الصب    ) ينظيا   ش   الصب   على شيح (52)
 (.3/229ينظيا األسوي يف النوو الب  ال ياج  ) (53)
 (.1/367  )ينظيا شيح الش     لل زدي (54)
  (.220/ 1  ) املن ع (  551/ 2  )سي الصن ع  (55)
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  .50   الش     (56)
 3/636ينظيا الك  ب (57)
 457_1/456ال ي   ينظيا شيح الش     ليل (58)
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 چ جئ      جئ  جئ چ 

 چ گک ک ک  ک ڑ ڑ چ ا  چائ ى ى  ې ې چ 

 چ گک
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چڇچ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ چا چ گک ک ک  ک ڑ ڑ چ چ ڳ

                                                 
 98سو    م م  اآلي  (59)
 143-142الش     عل  ال صييد (60)
 9سو   الزمي اآلي  (61)
   لك  ) أ  ( يف املصود م صول  ع  م    مل ي نبم حمقق الشيح ل لك  11سو   الص     م  اآلي  (62)
  2/1016ينظيا شيح الش     ليل  ال ي  (63)
 2/1099 ينظيا شيح الش     لل زدي(64)
 109سو   الن    اآلي  (65)
  109سو   ال وب  م  اآلي  (66)
  11سو   الص     م  اآلي  (67)
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چڇچ

 چ ۋ ٴۇ    ۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ چ 
(69)"(70) . 

                                                 
 40سو    صل  م  اآلي  (68)
  62سو   النول م  اآلي  (69)
 .326/ 3 لليض شيح الش      (70)
 .326/ 3 لليض شيح الش     (71)
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  (.1/301  )ينظيا شيح الش     ليل  ال ي  (72)
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