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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



 

 
   احملتوايت    

  

 

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 
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 فتح الملك الّرؤوف بشرح نظم ما يتعّلق باألسماء واألفعال والحروف 
, الشافعيّ  األزهريّ  المصريّ  جاعيّ ين أحمد بن محمد السّ تأليف: أحمد بن شهاب الدّ 

 هـ( 1197جاعي )تالمشهور بالسّ 
 هللار عبدى قهيّ مثنّ  .م. د :تحقيقدراسة و 

 مديرية الوقف السني في األنبار  -ديوان الوقف السني 

The merciful king opened with an explanation of the systems related to 

nouns, verbs and letters 

Written by: He is Ahmed bin Shihab Al-Din Ahmed bin Muhammad Al-

Saj’i Al-Masry Al-Azhari Al-Shafi’i, known as Al-Saj’i (d. 1197 AH .) 

Investigation: Muthanna Qahir Abdullah 
 :صالملخّ 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله, وبعد:      

مذذح السذذريع  المصذذل  ا   ذذل   ه( 1197)ت       فهذذ ه اراسذذح وقحإلحذذ  رحذذدن مذذلع الذذالس للعالا
و ذذو مذذلعف ٌذذيفعف يواا سجذذه السذذريع  هالصذذح يف ذذيره فذذ  علذذوم العلبجذذح, و,سذذم  البحذذ  علذذى ,سذذمحن, 

 قايول ا ول: اراسح ال تيب ف  علضه للمياة مع  الاتيئج, وف  الثيٌ : قحإلح  ال تيب.
 فتح الملك اللُؤوف, ملع الاالس, يسميء ويفعيل وحلوف, السريع لمفتاحّية:  الكلمات ا

 
Abstract 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of 

God, his family, companions and those who are loyal to him, and after: 

This is a study and investigation of one of the explanations of the 

systems by the Egyptian scholar Al-Saj’i Al-Azhari (d. 1197 AH), which is a 

useful explanation in which Al-Saj’i deposited a summary of his ideas in 

Arabic sciences, and the research was divided into two parts, the first dealt 

with: studying the book in its presentation of the material with the results, 

and in the second: the investigation of the book. 

Keywords: Fath Al-Malik Al-Raouf, explanation of the systems, names, 

verbs and letters, Al-Saj’i 
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 : مةالمقدّ 

هللُا          كلامه  من  على  الُم  والسا الُة  والصا يعلس،  ميلس  ارٌسيَن  وعلاَس  ويكلَم  يٌعَس  الا    هلِل  الحمُد 
 وعلى آله وصحبه وسلاس.  -صلاى هللا علجه وسلاس -وعلامه وملافه، ٌبحِااي محماد  

ي ا ف اذ ويسالُفاي الرهيب ُة المكتبَح بتلاث    علجس  يتمثَُّل ف    ا الزهس العيطل يمي بعُد، فإلد يثلن علميٌؤ
وال سِا الهيئِل من المؤلفيت والمصاَّفيِت ف  مختلِف فاوِن المعلفِح وضلوِب العلِس، ول نا   ه ا سفيَر 
قحإلحَ    فإن  ل ا  الاسجيِن،  من  مزيدًا  الساون  علحهي  قهحُل  الخزائِن  ظلميِت  ف   ,يبعحف  وال تَب  العليَم 

ُم للتلاث.المخطوطيِت، وإهلاَج كاو ِ    ي وفضَّ غبيِر الساحن لتلن الاور، من يعلِس الخدميِت الت  ُقإلدَّ
ؤوف بشلع ٌلس مي يتعلا  بي سميء هللِا وقوسجإلِه بتحإلحِ  كتيِب )),مُ  بعوِن    ل ا       فتح الملك اللا

)ت  ريع   بيلسا المشهور  الشيفع ,  ا   ل   المصل   مهيب  بن  يحمد  للشجخ  والحلوف((,  وا فعيل 
وال تيُب على صغِل حرمه،  1197 فهو يضسُّ فهو   ذ(,  المايفِع،  جسُّ  الفيئدِة،  قذتعلا    علجُس  مالومح 

  بيستعميله اي بعض المسيئل الاحويح,  بي سميء وا فعيل والحلوف, فشلَع السريع ُّ   ه المالومح مبحا 
 اآلراِء.ذكل ا مثلِح و ضلب يسلوب الفاإللح, و 

صذذته لدراسذذح         و,ذذد ا,تضذذى عملذذ  فذذ  قحإلحذذ   ذذ ا ال تذذيب ين يكذذون علذذى ,سذذمحن، يحذذد مي هصا
ل ماهذذي: التعليذذ: بيلسذذريع  وبكتيبذذه:  لذذف وكتيبذذه، وجعلتذذه علذذى ثالثذذح مبيحذذ ، قضذذمان ا وا ))   المؤا
يٌ : مذذذا هج فذذذتح الملذذذك الذذذلؤوف بشذذذلع ٌلذذذس مذذذي يتعلذذذ  بي سذذذميء وا فعذذذيل والحذذذلوف((، وقضذذذمان الثذذذا

 عاذوان المخطذذو  وإثبذذيت جمذع يبجذذيت السذريع , ، وقضذمان الثايلذذ :  وعلضذذه للمذياة ومذذواراهالسذريع
سذذبته  صذذور لور,ذذح  إثبذذيت قجمتذذه ووصذذف الاسذذخ الخطجذذح وماهرذذ  فذذ  التحإلحذذ  مذذعبجذذين إلذذى مؤلفذذه و ٌو

هتمتهذي بخيقمذح ذكذلت فحهذي ي ذس الاتذيئج  الذثاالث، ثذسالخطجذح  العاوان والور,ح ا ولى وا هحلة من الااسذخ
 جيء الإلسس الثايٌ  لتحإلح  ال تيب.وبعد ي  الت  قوصل  إلحهي,

له ل ، فمي كين سجه من صواب فمن فضل هللا )سبحيٌه وقعيل ى(  ويهحًلا   ا مي يعيٌا  هللا علجه، ويسا
 ومااته، ومي كين سجه من هطأ فمن ٌفس .

 وهللَا يسأُل ين يرعل ذلك هيلًصي لوجهه ال ليس، ومافعح لطلبح العلس...
 وصلاى هللا قعيلى على صفوة الخل  محمد  وعلى آله وصحبه وسلاس 

 راس الإلسس الدا 
 لوا ا  المبح 

 (  بي سميء وا فعيل والحلوف(يتعلا ؤوف بشلع ٌلس مي فتح الملك اللا  ))التعلي: بيلسريع  وبكتيبه:
 ا ول: التعلي: بيلسريع  المطلب
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: اسم  أوّ   ه:ه ولقب  ه ونسب  ًلا
 و يحمد بن مذهيب الذدين يحمذد بذن محمذد السذريع  المصذل  ا   ذل  الشذيفع , المشذهور 

 .(1)من غلبجح مصلبيلسريع  ٌسبح إلى )السريعجح( 
 ه:ثانياا: شيوخ  

 وماهس: ,على محوخ عصله قتلم  السريع ا 
 .(2)ريع ين السا والده الشجخ يحمد مهيب الدا  .1
 .(3)ه(1181الحفا  )ت الشجخ محمد بن سيلس بن يحمد  .2

 ثالثاا: تالميذه:
فذ  عصذله, والحذل ذلذك مؤلفيقذه فذ  جمجذع العلذوم, علذى البذير ين ريع  مذن العلمذيء ُيعذد السذا 

 اللغس من ,لاح قالمح ه, وماهس:
 .(4)ه(1199ه عل  الغليل  المشهور بيبن الس  )ت محمد بن عبد ربا  .1
 .(5)ه(1202)ت حسن بن عل  ال فلاو  الشيفع   .2
 .(6)ه(1198)ت  سعد البجسوس  .3

 :رابعاا: منزلته
للتذذدريف فذذ  حجذذية يبجذذه وبعذذد موقذذه فذذ   رَ صذذير السذذريع  مذذن علمذذيء عصذذله بعذذد ين قصذذدا 

 .(7)حيبل عز بيلعلوم المواضعه, وميرك ف  كل علس  وقمحا 
 .(8)«ف  كثحل من العلوم مشيركف  عيلسف »,يل عاه عمل كحيلح: 

 

 
 

 .1/179, و ديح العيرفحن: 1/93يالل: ا عالم:  (1)
 .1/570يالل: قيريخ عريئب اآلثير:  (2)
, ويالذل: 168كتيبه: )فتح الميلك ف  مي يتعل  بإلول الايس: فهو ك لك(: يالل: ذكله قلمح ه ف    (3)

 .3مإلدمح المحإل : )فتح اللؤوف بمي يتعل  بمعيٌ  الحلوف(: 
 .1/604يالل: قيريخ عريئب اآلثير:  (4)
 .1/481حلجح البشل ف  قيريخ الإللن الثيل  عشل:  (5)
 .1/769ُيالل:  ديح العيرفحن:  (6)
 .2/1005معرس المطبوعيت العلبجح: يالل:  (7)
 .1/154معرس المؤلفحن:  (8)
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ا: مؤلفاته:  خامسا

كذذين السذذريع  مذذن العلمذذيء الذذ ين جمعذذوا بذذحن االعتاذذيء بيلتذذدريف والتصذذاج:, فإلذذد كذذين مذذع 
ي, قاواعذ  بذحن علذذوم  إذحلصذه علذى إفذذياة الطلبذح كثحذل التوالجذذ:  بلغذ  يكثذل مذذن )مخذح وهمسذحن( مؤلافذذً

لبجسوسذ , العلبجح والفإله والتوححد والمحلاث والحدي  والمجإليت وغحل ي, و,د ذكل ي قلمحُ ه عل  بن سذعد ا
 .(1)سأذكل ل ل علس مؤلِافحِن اثاحن؛ هشجح ارطيلح, و,د سماي ي الزركل : )فهلس مؤلفيت السريع (

 مؤلفيقه ف  الفإله: •
 .(2)مالومح ف  ملو  ارميم والمأموم .1
 .(3)رسيلح ف  آااب الحمايم .2
 مؤلفاته في التوحيد: •
 .(4)الصغحلفتح المرحد بشلع ٌلس فليدة التوححد, الشهحل بيلشلع  .1
السهُس الإلو ُّ باحل كلِا غب ا غو ا  .2

(5). 
 مؤلفاته في علم الميراث: •
 .(6)الافحيت اللبيٌجح على الفوائد الشاشوريح .1
 .(7)مالومح ف  إرث ذو  ا رحيم .2
 مؤلفاته في علم الحديث: •
ير  على متن مختصل البخير   .1  .(8)الااور السا
 .(9)مالومح ف  يوالا المصطفى .2

 

 .1/93ا عالم:  (1)
ي/ )مخطذذو (, ومإلدمذذح المحإلذذ : )فذذتح الذذلؤوف بمذذي يتعلذذ  بمعذذيٌ   29فهذذلس مؤلفذذيت السذذريع : / (2)

 .7الحلوف(:
 ب/. 29فهلس مؤلفيت السريع : / (3)
 ب/. 29فهلس مؤلفيت السريع : / (4)
 ب/. 29ٌفسه: /المصدر  (5)
 ب/. 29المصدر ٌفسه: / (6)
 ب/. 29المصدر ٌفسه: / (7)
 ي/. 30المصدر ٌفسه: / (8)
 ي/. 30المصدر ٌفسه: / (9)
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 مؤلفاته في علم النحو: •
ؤوف بمي يتعلا  بمعيٌ  الحلوف .1  .(1)فتح اللا
ؤوف بشلع ٌلس مي يتعلا  بي سميء وا فعيل والحلوف .2  , و و ال   يحإلاإله.(2)فتح الملك اللا

ا: وفاته:  سادسا
ياس عشل من مهل صفل ساح  حل، وافن ف  يوم االثاحن السا قوفا  ف  يوم االثاحن و,  السا

، إالا ينا إسميعحل البغداا ، يورا له يربعح قواريخ لوفيقذه فذ  مواضذع مذن كتيبذه حإيضذيع (3) ذ(1197)
، وثلاثهذذذي بذذذ كل سذذذاح (5) ذذذذ(1199،  وثااي ذذذي بذذذ كل سذذذاح )(4) ذذذذ(1197المكاذذذونح، ابتذذذدي ي بذذذ كل سذذذاح )

إالا ينا مذذذذي يثبتذذذذه اوااًل  ذذذذو الذذذذلاجح؛ القفذذذذي  يكثذذذذل ، (7) ذذذذذ(1179، وهتمهذذذذي بذذذذ كل سذذذذاح )(6) ذذذذذ(1182)
ه قذذوفا  سذذاح )المذذؤرهحن علجذذه  ح العذذيرفحنح يٌذذا ه مذذل  بذذداء (8) ذذذ(1197ذكذذل فذذ  كتيبذذه ح ديذذا ، و,حذذل: إٌذذا

 .(9)االستسإليء
 

 منهج السجاعي وعرضه للمادة وموارده وشواهده:  الثاني المبحث
 لمياةاعل   ف  ا ول: ماهج السريع   طلبالم
 :وماهيال   سير علجه السريع  ف  ملحه   ا من وجوه كثحلة, الماهج يمكن بجين مالمح 

 

 ي/. 31المصدر ٌفسه: / (1)
 .23/439فهلس ا   ليح:  (2)
ريع )مخطو  ب/1/570عريئذذذب اآلثذذذير :( يالذذذل3) ، ومعرذذذس 1/91(، وا عذذذالم28، ومؤلافذذذيت السذذذا

 .2/1005، ومعرس المطبوعيت العلبجاح1/154المؤلافحن
 .4/209، و591، و248، و3/33( إيضيع المكاون 4)
 .3/167( إيضيع المكاون 5)
 .3/242( إيضيع المكاون 6)
 .4/160( إيضيع المكاون 7)
 .1/179العيرفحن(  دياح 8)
 .37كتيب يعالم ماسجاح: :( يالل9)
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َمح وف  يصذذلُ  :إلذذحنالمحإلا  ,ذذيل بعذذُض »فائــدة: عاييتذذه بيلفوائذذد, فمذذن الفوائذذد ,ولذذه:  .1 َم ا سذذُ سذذُ
اغمذذ  ياجتمعذذ  الذذواو مذذع يذذيء التصذذغحل وسذذبإل  إحذذدا مي بيلسذذكون فإللبذذ  الذذواو يذذيًء و 

 .(1)«فح يثل يلف مزة؛ لو,وعهي متطلا  لب  الواوُ سميو ,ُ يالجيء ف  الجيء, ويصل يسميء 
ي  .2  ذذ ه  فذذتحِ  فذذإن ,لذ : مذذي فيئذذدةُ »الفاإللذذح: )فذذإن ,لذ ( ومذذي مذذيبههي, وماهذذي:  يسذذتعمليحجيٌذً

 .(2)«بأٌاه للتشلي: والت ليسجيب: أ  إالا من واحد؟  مع يٌاه ال يدهلُ  ا بوابِ 
 و,د ٌلم  ذلك فإلل :»إلوله: كٌلمه  بجيت من ,وله,  .3
 ر  ومـــــــــــــدبّ  مالـــــــــــــك   محـــــــــــــي    ريـــــــــــــب  ق  
 

ــنّ   ول  والمــــــــ   الخيــــــــر   كثيــــــــر   ربّ  مــــــــ    عم  للــــــ  
 

ــا الم  وخالق   ــود  نـــــــــ ــابر   عبـــــــــ ــر  ك   جـــــــــ  ناســـــــــ
 

 م  د  القــــــــ   ابــــــــ   الثّ  احب  نا والصــــــــّ صــــــــلح  وم   
 

 فهــــــــــــذه احفــــــــــــ    د  يّ نــــــــــــا والســــــــــــّ ع  وجام  
  

 .(3)«م  ظــــ  ن ن  مــــ  ل   دع  افــــ بّ للــــرّ  أتــــ    معــــان   
 

فذذذإن  »حذذذو , سذذذأذكل ضذذذيبًطي واحذذذًدا هشذذذجح ارطيلذذذح, وماهذذذي ,ولذذذه: عاييتذذذه بيلضذذذيب  الاا  .4
 ,ل : مي ضيب  المستتل وجوًبي والمستتل جواً ا؟

:  ,ل : ضيب  ا ول مي امتاع حلول اللي ل موضعه, وذلك ف  صور 
( فخذذلج فعذذل االثاذذحن والرميعذذح, لب  (, و)امذذ  ل  يحذذد ي: فعذذل ا مذذل للمفذذلا المذذ كل, ٌحذذو: )كذذُ 

ذذ , ٌحذذو: )كُ لبُ ي(, و)اضذذ  بَ لِ ٌحذذو: )اضذذ    ( فذذإنا الفيعذذل و ذذو ا لذذف والذذواو بِ و)امذذلَ  (, لذذِ وا(, وهذذلج المٌؤ
 والجيء م كورة.

والثذذذذذذيٌ  والثيلذذذذذذذ : المضذذذذذذذيرا المبذذذذذذذدوء بذذذذذذيلهمزِة يو الاذذذذذذذون, ٌحذذذذذذذو: )يضذذذذذذذلُب(, و)يٌطلذذذذذذذُ (, 
 و)يستخلُج(, و)ٌ  ُب(.

هي للمخيطب, ٌحو: )قإلولُ  , ٌحذو: الغيئبذح (, فخذلج قذيءُ يي  يدُ  اللابع: المبدوء بيلتيء, بشل  كٌو
 .(4)«قإلومُ   ادُ 

هي وضمُّ  ,ا تميمه ال بحل بكتيب المصبيع للفحوم , وماه ,وله: و»ارهوان, بكسل الهمزةِ  .5
 .(1)«خلغح كمي ف  المصبيع جمع: يَ 

 

 .24قالل: الصفحح: ( 1)
 .14قالل: الصفحح: ( 2)
 .19قالل: الصفحح: ( 3)
 .16قالل: الصفحح: ( 4)
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َحيمِ  َقَسيَءُلوَن ِبهِ  {اال تميم ف  الإللاءات, ومن ذلك: ,لاءة حمزة  كين ,لحلَ  .6 َر   .(2) }َوا  
و و جمع فعل, ي : بعدت  (قإلدس ), بيللفع فيعل أفعاله«عاييته بيرعلاب, كإلوله: و» .7

 .(3)«يفعيله
 الثاني  طلبالم

 ال تيبموارا السريع  ف  
 السريع  الت  اعتمَد علحهي ف  قألجِ: كتيبِه بحن ا عالِم وكتِب اللُّغح. قاواع  مواراُ 

: األعالم:   أوًَّلا
ي للذذلَّاا علذذى عبيراقذذه، اعتمذذَد السذذا  رت يسذذميؤ س فذذ  مذذلحه، فحذذ كله يحجيٌذذً ريع  علذذى يعذذالم  ق ذذلَّ

ويهذذذلن لالسذذذتخايِس وارفذذذياة ماهذذذي، كمذذذي اعتمذذذَد علذذذى يعذذذالم  آهذذذلين سذذذَأعلُ  يسذذذميء س ملقبذذذًح بحسذذذِب 
 , و س:المغمورين نم وهمسحً من العلميء المشهورين,  همسحً وسجَّيقهس، سأذكل 

 ه( 409المردول  ). 1 ه(180سحبويه ) .1
 ه( 972. الفيكه   ) 2 ه(745يبو حجين ) .2
 ه(981. الفيرض   ) 3 ه( 761ابن  شيم ) .3
 ه( 1044. الغاجم  )4 ه( 827الدميمحا  ) .4
 ه( 1061. الفجش  ) 5 ه(900االممٌو  ) .5

 ثانياا: الكتب: 
الاإلذذُل علذذى إلذل مذذن بعذذض المصذياِر المؤلَّفذذح، ويذذدلا  ذ ا اعتمذَد السذذريع  فذ  مذذلحه علذذى الاا 

ي بذذ كل ي مذذع ذكذل اسذذس المؤلذف، وفذذ  يحجذذين   ه كذين يصذذلاُع يحجيٌذً ثإليفتذه ال بحذذلة واطاالعذه الواسذذع، إالا يٌذذا
 يهلن ال يصلاع به.

وسجمذذذي يذذذأق  المصذذذيار التذذذ  صذذذلاَع بذذذ كل ي مذذذع اسذذذس المؤلذذذف، و ذذذ  ملقبذذذح بحسذذذب التسلسذذذل 
 , و  :ماهي بعضيا لفبيئ , سأذكل 

 . الإليموس.6                    قفسحل اللا  .        .1
 . الإلطل.7حيمجح ا ٌصير  على البجضيو .         .2
 . المختير.8ملع ا ربعحن.                           .3
 . المإلاع.9ملع العز / سعد الدين.                  .4

 

 .19قالل الصفحح: ( 1)
 .1: اآليح من الاسيء سورة, 18قالل الصفحح: ( 2)
 .14قالل الصفحح: ( 3)
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 .  مع الهوامع.10ملع ايبيجح السلس.                      .5
    

 السجاعي  بياتأجمع المبحث الثالث: 

ي يٌذذا  ,ذد جمعتهذذي مذذن بذذح  نإنا ا بجذيت التذذ  ٌلمهذذي السذريع  ومذذلحهي  ذذ  مذذن بحذل اللجذذز, علمذذً
 ملع ال تيب, وبعد البح  لس يجد  ايك مخطوًطي مستإلاًل به ه ا بجيت.

ســـــــــــــــــــ   ذي تقدَّ مــــــــــــــــــد     الــــــــــــــــــَّ  الح 
 

ســـــــــــــم      ه  عــــــــــــن  كــــــــــــ ّ  نقــــــــــــص  و   أ فعالــــــــــــ 
 

ا الة  مـــــــــــع  ســـــــــــالم  أبـــــــــــد   ثــــــــــمَّ الصـــــــــــَّ
 

ا   م د  ر  يـــــــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــ   للم صـــــــــــــــــــــــطف ى وتاب  
 

ذي نبـــــــــــــــذة  تعلَّقـــــــــــــــ    بعــــــــــــــد  هـــــــــــــــ   و 
 

ــد    ــ   قـــــــــ مَّ فعـــــــــ ــ  م  ثـــــــــ ــ  ــ   اًلســـــــــ ــ    بلفـــــــــ  ث بـــــــــ
 

ا حـــــــــــرف  علـــــــــــى التَّحقيـــــــــــق    يتلوه مـــــــــــ 
 

و يق ي  ن خـــــــــــــــــالق ي تـــــــــــــــــ  ي مـــــــــــــــــ   وأ رت جـــــــــــــــــ 
 

وان   ــ  ــائر  ا خــــــــــ ــي وســــــــــ ــع  لــــــــــ  والنَّفــــــــــ
 

ان    قـــــــــــ    ـــــــــــا ع ظـــــــــــيم  الشـــــــــــَّ  فــــــــــي كـــــــــــ ّ  و 
 

كـــــــــــــف ى  ي و  بي الــــــــــــرَّحيم  ربــــــــــــّ  حســــــــــــ   و 
 

ــد  ل ط    ــا قــــــــــ ــم  ب نــــــــــ ــه  كــــــــــ ــم  ا لــــــــــ ا نعــــــــــ ــ   فــــــــــ
 

 لالســـــــــــــــم  حـــــــــــــــد  وعالمـــــــــــــــة  كـــــــــــــــذا 
 

ذا ك    ــ  ا ف خـــــــــــــــ ــا كمـــــــــــــــ ــمَّ ح  ُ  ثـــــــــــــــ ــتقا  واشـــــــــــــــ
 

ا  ر بـــــــــ  ا عـــــــــن م ســـــــــم ى أ ع  ه  مـــــــــ  ــدن  فحـــــــ
 

ى  كأحمـــــــــــد    ــ   مـــــــــــن كـــــــــــ ّ  شـــــــــــرك  قـــــــــــد أبـــــــــ
 

مـــــــة  دلـــــــَّ   علـــــــى وفـــــــي ا ـــــــطالح  ك    ل 
 

ع    ــ  ــان  فـــــــــي وضـــــــ ن الزَّمـــــــ ــ  ى مـــــــ ال  معنـــــــــا ــ   خـــــــ
 

 لـــــــــــه  عالمـــــــــــات  بلفـــــــــــ   قـــــــــــد  أتـــــــــــ   
 

ــ     ى ثبــــــ ــا ــا فتــــــ ــرف  الخفــــــــ    ــــــ ح وحــــــ ـــحأ ل   كــــــ
 

ــاح  ــ ير  و وح ـــــــــ ــ     تصـــــــــ ــع  أ لـــــــــ  وللجمـــــــــ
 

ر ف    ــ  ــناد  عــــــــــــــ ــالمعن ى ك ســــــــــــــ ــذاك  بــــــــــــــ  كــــــــــــــ
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م ة  ن  الســـــــّ  م وّ  أو مـــــــ   واشـــــــت قَّ مـــــــن ســـــــ 
 

مـــــــــــــــــــة   حيح   ـــــــــــــــــــا  ا الم ر  ل  الصـــــــــــــــــــّ  واألوَّ
 

ي  ــ  ذي ب نـــــــــ ــَّ ــراب  فالـــــــــ ه  ا عـــــــــ ــ  مـــــــــ ك   وح 
 

 واتقـــــــــــن  علـــــــــــى خـــــــــــالف  األ  ـــــــــــ    فـــــــــــاعلم   
 

ــر ا  ــا   كــــــــــــ ــى مــــــــــــ ه علــــــــــــ ــ   وزد  ل اتــــــــــــ
 

ر ا   ه  ــ  ــر  شــــــــــــ ــّم عشــــــــــــ ــان  ثــــــــــــ ــي  ثمــــــــــــ  وهــــــــــــ
 

ــ    ــ   حـــــــــــــــدث  لفاعـــــــــــــ ــدن فعـــــــــــــ  وحـــــــــــــ
 

ــ      وفــــــــــــي ا ــــــــــــطالح   ي الّتقــــــــــــى األفاضــــــــــ
 

مـــــــــــــــة  دلـــــــــــــــَّ   علـــــــــــــــى   تقـــــــــــــــول: ك ل 
 

ى بـــــــــــــه  قــــــــــــرن  الزَّمـــــــــــــان    ال   معنــــــــــــا  حصـــــــــــــ 
 

ح فتـــــــــــــدخ     لـــــــــــــه عالمـــــــــــــات  كــحقــــــــــــــد 
 

 علـــــــــــــى ماـــــــــــــارع  ومـــــــــــــا    ـــــــــــــا فـــــــــــــ    
 

ين  ثـــــــــــّم ســـــــــــوف  للم اـــــــــــارع    والســـــــــــّ 
 

ال م    اء للماضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــازع  والتــــــــــــــــــَّ
 

ــى الطَّلــــــــــب   ــة  علــــــــ ًللــــــــ ــر   و د   واألمــــــــ
 

ن      ــ  ــر ب  مــــــــ ــ دب  كقولــــــــــك: اضــــــــ ــيء  لــــــــ  ســــــــ
 

ــ   مشــــــتَّق   ــن مصــــــدر  قــــــد قيــــ  وقــــــد   مــــ
 

ا ورد      قــــــــــــــال  مــــــــــــــن ف عــــــــــــــ    بفــــــــــــــتح  فــــــــــــــ 
 

ا  ــ  د  أ عربــــــــ ــا قــــــــــ  ه  البنــــــــــا ومــــــــ  وح مــــــــــ 
 

ــ      ــالف  أ ـــــــــــ ــى خـــــــــــ و  علـــــــــــ ــ  ـب ا  فهـــــــــــ ــّ  تـــــــــــ  ر 
 

ا  ف  شـــــــــــيء  فاف همـــــــــــ   والحـــــــــــرف  فـــــــــــر 
 

ــدّل   ــم يــــــــــ ــطالح  لــــــــــ ــي ا ــــــــــ ــاوفــــــــــ ل مــــــــــ   فاع 
 

ى ب يـــــــــــــره فقـــــــــــــ    ــا  إًلَّ علـــــــــــــى معنـــــــــــ
 

ــ      ــاخ   ال لــــــــــــــ ه فــــــــــــــ ــ  ــنَّ  ا تقريبــــــــــــــ  لكــــــــــــــ
 

ى  ه  و معنـــــــــــــــــــــ  ـقوا بأ نـــــــــــــــــــــَّ  حقــــــــــــــــــــَّ
 

ه    ا  جـــــــــــــزيّ  فـــــــــــــي نفســـــــــــــ   فاســـــــــــــمع  منـــــــــــــَّ
 

  انتفـــــــــــــ    عنــــــــــــه عالمـــــــــــــات  لفعـــــــــــــ   
 

ــم  و ي عالمــــــــــــــات     لــــــــــــــه انجلــــــــــــــ    كاســــــــــــ
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ن تحـــــــــّرف   ــر   واشـــــــــتّق مـــــــــ   ب   ـــــــــا م عـــــــ
 

ب    ــر  ــا فلــــــــــــــــــيس    عــــــــــــــــ ه البنــــــــــــــــ ــ   وح مــــــــــــــــ
 

  ـــــــــا فتـــــــــى لقـــــــــد حصـــــــــ    ومـــــــــا أردت  
 

ــ     ــران  الزَّلـــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــ ــد  را   ل    وأحمـــــــــــــــــــــــ
1 

 والحمـــــــــــــــــــد     علـــــــــــــــــــى الك مـــــــــــــــــــال  
 

 الثَّنـــــــــــــــــــــــا للم صــــــــــــــــــــــــطف ى وا ل   ع  مـــــــــــــــــــــــ   
 

 نـــــــــــــا وســـــــــــــلَّما ـــــــــــــلَّى علـــــــــــــيهم ربن 
 

ــي   ــنى إلهــــــــــــــ ا وبالح ســــــــــــــ ــا ادومــــــــــــــ ــ  تمــــــــــــــ  خ 
 
 الثالث  المبحث

 ة فه وقيمته وو   النسخ الخطيّ عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلّ  إثبات
 فه وقيمتهعنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلّ  إثباتاألول:  المطلب
 :اسم الكتاب ونسبته

وصذلاى  -عذزا وجذلا -ف  بدء ال تيب بعذد ين حمذد هللا  ٌسب السريع    ا ال تيب إلى ٌفسه
يه إلذى الصذواب ا صحيب وفا  ما  بعُض  بإلوله: » فإلد التمَف  على اللسول ال ليس محمد   إلاذ  هللا وإيذا
  بيالسذس و,سذجمجه, فأجبتذه رجذيء الفذو  مذن هللا يذوم العذل  علجذه, وسذماحته: ملًحي لطجًفي لالم  المتعلذا 
, فضذاًل عذن ذكذل اسذمه علذذى (1)   بي سذذميء وا فعذيل والحذلوف( ع مذي يتعلذا )فذتح الملذك الذلؤوف بشذل 

 الور,ح ا ولى من الاسخح ) ي (.
 حمذد بذن سميء وا فعيل والحذلوف(   بي ُيعد كتيب )فتح الملك اللؤوف بشلع ٌلس مي يتعلا 

ال تذذيب علذذى الذذلغس مذذن مذذهيب الذذدين السذذريع  إضذذيفح علمجذذح قثذذل  المكتبذذح الاحويذذح, فإلذذد حذذون  ذذ ا 
 غويح.صغله على كثحل من المفلاات اللا 

 الثاني  طلبالم
 ةسخ الخطيّ و   النّ 

 اعتمدُت ف  قحإلح    ا المخطوِ  على ٌسخَتحِن هطاحاتحِن،  مي:
 . الننسخة أ: 1

رة عذذن ا صذذِل الموجذذوا فذذ  المكتبذذح  و ذذ  الاسذذخُح التذذ  اقخذذ ُقهي يصذذاًل، و ذذ  ٌسذذخح مصذذوَّ
 (.25(, والمسطلة )16.5( وعل  )23مصل، بطول )با   ليح 

 

 /.189مي يتعل  بي سميء وا فعيل والحلوف: / و فتح الملك اللؤوف بشلع ٌلس  (1)
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( وقاتهذ  189( لوحيت، ف  كذلِا لوحذح  صذفحتين. قبذدُي بذيللَّ,س )8و   ٌسخح كيملح قإلع ف  )
سذذطًلا، ويتذذلاوع عذذدُا  25 يسذذطل الصذذفحح الواحذذدة فذذ  (، مكتوبذذح بخذذ ا  ٌسذذخ  يإلذذع عذذداُ 197بذذيللَّ,س )

طل الواحد بحن   كلمح. 15إلى  13ال لميت ف  السَّ
، فإٌَّه يعدُّ ,لحاًل  اقخ ُت   ه الاسخَح يصاًل؛ ل وٌِهي ٌسخًح كيملًح، ومي و,ع فحهي من سإل  

 قجيًسي بيلاُّسخح اُ هلن. 

ٌحف، وال  ي حهلَم فحهي، وقتَّسذس بيلوضذوع والد,ذَّ ومن يوصيِف   ه الاسخِح  يٌَّهي ملوَّ ، وقمتذيُ  ييضذً
 باليِم التعإلحبِح ف  ٌهييِح وجِه كلِا لوحح ، فضاًل عن وجوا بعِض التعلجإليِت الاَّيفعح ف  حوامحهي.

(، ُكتذذذَب العاذذذواُن علذذذى 189ويبذذذدو يٌاهذذذي محفوظذذذحف فذذذ  ااهذذذِل مرمذذذوِا، فغالفهذذذي يبذذذدُي بذذذيللَّ,س )
   بي سميء وا فعيل والحلوف(.: )فتح الملك اللؤوف بشلع ٌلس مي يتعلا بيسسغالفهي بخ ا  حدي   

ل ال تذذيِب: » ا سذذميء وا فعذذيل, المتإلذذداس عذذن الحذذلوف وعذذن  هلل الماعذذوت برمحذذلِ  الحمذذدُ  يوَّ
ا صذذوات فذذ  المإلذذيل, والصذذالة والسذذالم علذذى سذذحدٌي وموالٌذذي محمذذد وعلذذى آلذذه وصذذحبه ال ذذلام, وعلذذى 

إلاذذ  هللا  ٌذذدهل بفضذذله اار السذذالم, وبعذذد: فإلذذد الذذتمف ماذذ  بعذذض ا صذذحيب وفا سذذيئل ا قبذذيا إلذذى ين  
ي لالمذذذ  المتعلذذذ  بيالسذذذس و,سذذذجمجه, فأجبتذذذه رجذذذيء الفذذذو  مذذذن هللا يذذذوم  يه إلذذذى الصذذذواب مذذذلًحي لطجفذذذً وإيذذذا

  .  بي سميء وا فعيل والحلوف(العل  علجه, وسماحته: )فتح الملك اللؤوف بشلع مي يتعلا 
 يعلذذس بيلصذذواب وإلجذذه الملجذذع والمذذ ب, والصذذالة والسذذالم علذذى سذذحدٌي وموالٌذذي وهللا وآهذذله: »

  .محمد وعلى سيئل ا ٌبجيء والملسلحن وعلى يقبيعهس ومحبحهس يجمعحن, آمحن آمحن آمحن آمحن
 . الننسخة ب: 2

رةف عن اَ صل الموجذوا فذ  المكتبذح  ا   ليذَّح بمصذل، و   الاسخُح الثيٌجح، و   ٌسخحف مصوَّ
، ف  كلِا لوحذح  صذفحتين، مكتوبذح بخذ ا  ٌسذخ  يإلذُع عذدُا يسذطِل يت( لوح7و   ٌسخحف كيملحف قإلُع ف  )

طِل الواحذذِد بذذحنَ  25الصذذفحِح الواحذذدِة فذذ   كلمذذيت،  15إلذذى  13 سذذطًلا، ويتذذلاوع عذذدُا ال لمذذيِت فذذ  السذذَّ
  ذ. 1198هي ف  ساح قيريخ ٌسخِ 

ٌذذذح، وال هذذذلَم فحهذذذي، ول ذذذن غحذذذل الاُّسذذذخِح يٌَّهذذذيومذذذن يوصذذذيِف  ذذذ ه  إلِ   ملوَّ يعتليهذذذي بعذذذُض السذذذَّ
 وإ ميِل الاَّإل  المسماى بيلتاصحج: ف  علس التِاحإلح .

َب علذذى غالِفهذذي العاذذواُن    بي سذذميء وا فعذذيل فذذتح الملذذك الذذلؤوف بشذذلع مذذي يتعلذذا : )بيسذذسُكتذذِ
 (.والحلوف

ل ال تذذيب: » ل ا سذذذميء وا فعذذيل, المتإلذذذداس عذذن الحذذذلوف وعذذذن الحمذذذد هلل الماعذذوت برمحذذذيوَّ
ا صذذوات فذذ  المإلذذيل, والصذذالة والسذذالم علذذى سذذحدٌي وموالٌذذي محمذذد وعلذذى آلذذه وصذذحبه ال ذذلام, وعلذذى 
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إلاذ  هللا سيئل ا قبيا إلى ين  ٌدهل بفضل هللا اار السالم, وبعد: فإلد التمف ما  بعذض ا صذحيب وفا 
ي لالمذذذ يه إلذذذى الصذذذواب مذذذلًحي لطجفذذذً   المتعلذذذ  بيالسذذذس و,سذذذجمجه, فأجبتذذذه رجذذذيء الفذذذو  مذذذن هللا يذذذوم وإيذذذا

 .. .  بي سميء وا فعيل والحلوف(.العل  علجه, وسماحته: )فتح الملك اللؤوف بشلع مي يتعلا 
ثمذين وقسذعحن ومخذح  وكين الفلاغ من كتيبته يوم السب  لس  بإلحن من رجذب ا صذسا وآهله: »

ويلف على يد العبد الفإلحل عبد هللا اآلغي الحاف  الميل   غفل هللا لذه ولوالديذه والمسذلمحن آمذحن والحمذد 
  .هلل رب العيلمحن

 الثالث  المطلب
 منهجي في التحقيق ونما   من النسخ الخطية

كل على ,واع .1 عالمذيت التذَّلقجس ِلمذي لهذي ِد ارمالِء المعلوفذح، ويثبذُ  ٌسخُ  المخطوَ  وضبطُته بيلشا
.  من فوائد ف  فهس الاَّصا

ف   يمش   .2 بحاهمي  إل   والسَّ الفلو   إلى  ويملُت  و,يبلُتهمي،  ٌسخَتحِن  على  التَّحإلح   ف   اعتمدُت 
 التاحإلح ، بعد قمححِز اَ فضل وا ,دم و   ٌسخح )ي(، ِلمي لهي من ممحِازات  كمي سب  بجيٌُه. 

 .,وسحن مز لينبيللَّسِس العثميٌ  وحصلُقهي بحن ورسمتهي  يمَح اآلييِت الإللآٌجَح ال ل  هلج ُ  .3
 هلاجُ  الإللاءاِت الإللآٌجَح من كتِب الإللاءات. .4
حِن  اللحتَذحِن مذزاوجَتحِن  كذ ا هلاجُ  ا حيايَ    .5 الَابويََّح الشليفَح مذن مصذيار ي, وحصذلقهي بذحن ,وسذَ

.)) (( 
اواوياهس، يو إلى ُكتب اللُّغح واَ اب إن  لس يكن لهس  جوا إلى  عزوُت ا معير إلى يصحيبهي بيللُّ  .6

 ايوانف مطبواف.
 قلجمُ  لألعالِم الواراة يسميؤ س ف  الااصا المحإلا  وال سجامي المغمورين. .7
 .. سريع  اجتهدُت ف  قخليج ا ,واِل واآلراِء الت  ذكل ي ال .8
 . ٌفسه ٌلس السريع من  الت     (  يثب ُّ لفلَح ),ول .9

 وجِه كلِا لوحح  من لوحيت ا صل )ي( بذ )و(، ولاهييح ظهل ي بذ )ظ(، ووضعُ  مع  رمزُت لاهييحِ  .10
 كلِا رمز  ر,س الور,ح، وحصلقهي بحن هطحِن ميئلحِن  ك ا / /. 

راسح بصور  من اللَّوحيت اُ ولى واَ هحلة ل لتي الاُّسخَتحِن المعتمدَقحن ف  التَّحإلح .      هتمُ  ,سَس الدِا
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 اللوحح ا ولى من الاسخح ) ي (  صفحح العاوان من الاسخح ) ي ( 

 
 اللوحح ا هحلة من الاسخح ) ي (

  
 

 

 
 اللوحح ا ولى من الاسخح ) ب ( 

 
 اللوحح ا هحلة من الاسخح )ب(  صفحح العاوان من الاسخح )ب( 
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 : النتائج

 ا بجيت و,يم بشلحهي.علَّف  الدراسح ينا السريع   و من ٌلاس   ه  .1
ٌباهذذ  الدراسذذح علذذى طلائذذ  السذذريع  المتاوعذذح فذذ  الاإلذذل عذذن ا عذذالم والاإلذذل عذذن ال تذذب  .2

 المتمثلح ف  موارا السريع  ف  ملع ٌلمه.
 يثبت  الدراسح صحح ٌسبح   ا الالس وملحه إلى السريع . .3
 القجمح العلمجح لشلع السريع  على ٌلمه.بحاا  الدراسح  .4
المصذذذطلحيت الاحويذذذح فذذذذ  وصذذذف مسذذذألح والحكذذذذس علحهذذذي كمصذذذذطلح  اعتمذذذياه علذذذى بعذذذذض .5

 الضلورة.

 سم هللا الرحمن الرحيمب
 (1)ستعينأوبه 

فذذذ   س عذذذن الحذذذلوف وعذذذن ا صذذذواتِ , المتإلذذذدا وا فعذذذيلِ  ا سذذذميءِ  الماعذذذوت برمحذذذلِ  هللِ  الحمذذذدُ 
ال ذلام, وعلذى سذيئل ا قبذيا إلذى د وعلى آله وصذحبه دٌي وموالٌي محما الم على سحا الة والسا المإليل, والصا 

 الم.السا  اارَ  (2)بفضله ين  ٌدهلَ 
 يماي بعد:

ي لاَ هللاإلا  ا صحيب وفَّ    بعُض مااِ   فإلد التمَف    لمذ  المتعلذا  وإيايه إلذى الصذواب مذلًحي لطجفذً
بشذلع مذي ؤوف الذلَّ  الملذكِ  جه, فأجبته رجيء الفو  من هللا يوم العل  علجه, وسماحته: )فتحُ بيالسس و,سجمَ 

ا  ِبه والمسلمحن, ويرعله هيلًصي لوجهه ال ليس ين  يافعَ   يء وا فعيل والحلوف( وهللَا يسألُ   بي سميتعلا 
 حنِ ى هللا علجه وعلى جمجع ا ٌبجيء والمالئ ح المإللبحن صالًة وسالًمي اائمَ د ا محن صلا دٌي محما بريه سحا 
 العيلمحن, آمحن. بدوام رباِ 

 :-المعبواِ  ملكِ بعوِن هللِا ال -ف  المإلصوا فأ,ول  لواِ الشا  و  ا يوانُ 
وافتحُتهذذي بيلبسذذملح ا,تذذداًء بيل تذذذيب  ،اآلقجذذحَ  ا مذذذجيءَ  , ي : ُيٌلذذسُ »بســم هللا الــرحمن الــرحيم«

وفذ  , (3),طذع((حجس فهذو يَ الذلَّ  حمنِ الذلَّ  هللاِ  سذسِ بِ بسجه  يُ ال ُيبد ذ  بيل   مل  : ))كلا يَ  ملسو هيلع هللا ىلصبإلوله    العزيز وعماًل 

 

 ف  ب: )وصلاى هللا على سحادٌي محماد وعلى آله وصحبه وسلاس(.( (1
 ف  ب: )بفضل هللا(.( (2
 (.26683, بل,س )5/339مصاف ابن يب  محبح: ( (3
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تحن يعتمد بهمي ف  البطش, وثاحذ  كي ,طع ال   فإلد يديه اللَّ  البلكحِ  ي : فهو في,دُ (1)(هللِ   روايح بذ)الحمدُ 
 :بإلول 

ه ال قعذذيرَ    ,    الحمــد  »  حقجإلذذذ ا  إذ االبتذذداءُ  والحمدلذذحِ    البسذذملحِ بذذحن روايتذذَ  إمذذيرة إلذذى يٌذذا
إلذذذى  يمتذذذدا  يمذذذلف علفذذذ ُّ  يو  نا االبتذذذداءَ  ,الثذذذيٌ  حصذذذلَ  وبيلحمدلذذذحِ  لُ ا وَّ  حصذذذلَ  , سبيلبسذذذملحِ وإضذذذيف ا 

 لوا ف  المإلصوا.الشا 
 فائدتان:

ي, عذداُ  عشذذلَ  قسذعحَ  حِ اللسذمجَّ  البسذذملحِ  حذلوفِ  عذداُ ولـى: األ   ذذحِ  مالئ ذحِ  حلفذً كمذي ,ذذيل  يرِ الاذَّ  هٌز
َعَح َعَشَل  { :قعيلى   .حً اَّ ماهي جُ  حلف   له بكلاِ  هللاُ  لجرعلَ  ؛(3)لجإللهيفماهس  الاريةَ  , فمن يرااَ (2)}َعَلح َهي ِقس 

 .(4)و  ذلك عن ابن مسعوا ماهس, كمي رُ  واحد   كلاِ من 
؛ الثميٌجذذحِ  حِ الراذذَّ  تحذذ  لذذه يبذذوابُ فُ  (،هللِ  الحمذذدُ ) :فذذ  قفسذذحله: مذذن ,ذذيل (5): ,ذذيل الفخذذلالثانيــة

مح الشا  (8), كمي(7)(6)(ح ثميٌجحف الراَّ  ويبوابُ  ,يحلف   ثميٌجحُ    ه الرملحَ  ) نَّ   .(9)اواٌ ٌإلل ذلك العالا
 إالا من واحد؟ مع يٌاه ال يدهلُ    ه ا بوابِ  فتحِ  : مي فيئدةُ ,ل َ  فإن  
 . ليسِ والتا  شلي:ِ بأٌاه للتا  أجيب:

 

 لس يعثل به ه اللوايح.( (1
 .30سورة المدثل: اآليح ( (2
 )فيلجإللهي(, والصواب ف  ب.ف  ي ( (3
( عبد هللا بن مسذعوا بذن غيفذل بذن حبحذب الهذ ل ، يبذو عبذد الذلحمن، صذحيب ، يسذلس ,ذديًمي و ذيجل (4

وقالذل روايتذه فذ : قفسذحل  .4/199. يالل: ارصيبح فذ  قمححذز الصذحيبح: دًراالهرلقحن، وَمِهَد ب
 .1/92الإللطب : 

 ذذو محمذذد بذذن عمذذل بذذن الحسذذحن يبذذو عبذذد هللا الشذذيفع ، المعذذلوف بفخذذل الذذدين الذذلا  ، امذذتغل  (5)
(. يالذذذل: قذذذيريخ إربذذذل:  ذذذذ606بيلتفسذذذحل والفإلذذذِه وغحِل مذذذي، ومذذذن مؤلفيقذذذه: )مفذذذيقجح الغحذذذب(. )ت

2/537-538. 
 سي,طح من  ي.( (6
 .1/192مفيقجح الغحب:  ( (7
 سي,طح من ب.( (8
   و يبو بكل مهيب الدين الشاواٌ ، ُوِلَد ف  مصل، ومن مؤلفيِقِه: )حيمذجح علذى ا   ليذح(، قذوف  (9)

ويالل ,ولذه: حيمذجح الشذاواٌ  علذى مذلع ا   ليذح:   .3/162، وايوان ارسالم:  ه(1019ساح )
 ظ/. 3/
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-    الجذيءِ  , إثبذيتُ ت  غذيلُ  س ُّ  (  الا )وف    (1)هللاَ      صفحُ قازَّ   , ي :«س   ذي تقدَّ »الَّ ه:  و,ولُ 
 ي مكسذذذذورًة ال وقشذذذذديدُ الجذذذذيء مذذذذع إسذذذذكين الذذذذ ا  :عاذذذذ هي يَ , وحذذذذ فُ ال سذذذذلةِ  هي مذذذذع بإلذذذذيءِ وحذذذذ فُ , -كمذذذذي  اذذذذي

ي  ذذذذ ه اللُّ سذذذذيكاًح, وفذذذذ  )الَّ  الجذذذذيءِ  ( وقحإلحذذذذ ُ ل  , وحذذذذ ف )يَ ومضذذذذمومحً  غذذذذيت, كمذذذذي ذكذذذذل ذلذذذذك تذذذذ ( ييضذذذذً
  :ذلك فإلل ُ / 189و/  , و,د ٌلم ُ (2)ا ممٌو 
ــ    ــ     ســـ ــن اللن أتـــ ــَّ مـــ ــي الـــ ــات فـــ  ذي ـــ
 

ــاح  الَّ  مـــــع    ــا  ـــ ــاحف    تـــــي  ـــ  تحتـــــذي فـــ
 

   كســـــــــر  ع  ها مـــــــــ   ـــــــــا وحـــــــــذف   تيـــــــــان  إ
 

  ون فــــــــــــادر  الســــــــــــن  ع  ها مــــــــــــ  وحــــــــــــذف   
 

 و باــــــــــم ّ ا ب ســــــــــر   كــــــــــذاك تشــــــــــديد  
 

 تم ـــــاء  قـــــد خـــــ   مـــــع حـــــقّ   (ل  أ  ) وحـــــذف   
 

 ه.س  و و جمع فعل, ي : بعدت يفعيلُ فيعل قإلدا  بيللفعِ , أفعاله«»و

« عن ك ّ  »  حب., ي : عَ نقص 
 س ., بمعاى: ارقفع , معطوف على قإلدَّ وسم «و,ول  »

ح بيلتَّ الة«ثمَّ الصَّ »  علجس., ي : اللحمح المإللٌو
 ح., ي :  يياة قحجا مع سالم «»

ا للمصــطفى«» ه واو    ,, ي : المختذذيرأبــدا ي؛ لتحلُّ لبذذ  واوُ ,ُ  ويصذذله: )مصذذطفو(؛  ٌذذا كهذذي ه يلفذذً
لَ , و,لبذ  قذيؤه طذذيء؛ (3)مذي ,بلهذذي واٌفتذيعِ  و ذو الصذيا والذذالم؛  (4)ف ارطبذذي و مذن حذل  حذذلف   لو,وعهذي إثذ 

ًدا {بمعاى: على, كمي ف  ,وله قعيلى:  َ,يِن ُسرَّ َذ  وَن ِلأل   , ي : على المصطفى.(5)} َيِخلُّ

 .به من الح اِ  , ي : موافقجه على مي جيءَ يه«اب   وت  »

ا«ر  س  »  .(1), ي : اائًميمدا
 

 ف  ي: )صفح هلل(.(  (1
ا مذذمٌو ، ٌحذذو ، وماذذه كتبذذه: )مذذلع يلفجذذح ابذذن  ذذو علذذ  بذذن محمذذد بذذن عجسذذى، يبذذو الحسذذن، ٌذذور الذذدين  (2)

 .1/127ويالل ,وله ف : ملع ا ممٌو :   .5/10 ذ(. يالل: وا عالم: 900ميلك(. قوف  ساح )
 .6/432يالل: المإليصد الشيسجح: (  (3
ي عاذذد الاطذذ  بذذه. يالذذل: (  (4 ارطبي :  و اٌطبي  اللسين على سذذإلف الحاذذك ا علذذى, ي : يكذذون اللسذذين مإلوسذذً

 .1/94هيا  ملع طحبح الاشل ف  الإللاءات العشل: ال
  . 107سورة ارسلاء من اآليح: ( (5
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 : فه ه., ي ي«وبعد هذ  »

, (3)«هذي, ي : ٌيحجذحون وفتحِ الاذا  بضذساِ  جلذَف ٌَبذ ًة و ٌُبذ ةً »:  : ,ذيل فذ  المختذير(2), ي نبذة«»
 .(4)«اٌتهى. والملاا  اي يمجيء يسحلة ,ٌيحجح -ضسا يُ -وجلَف ٌَب  ًة و»اٌتهى. وف  الإليموس: 

ه سذذذمي   اسذذذًمي؛ ما يو بجيٌجذذذح سذذذُ  ,, مذذذن إضذذذيفح العذذذيم إلذذذى الخذذذي قـــ  بلفـــ  اًلســـم«تعلّ »  ٌذذذا
م ولذذ ا ,ذذدا  ,معاذذيه, ي : ارقفذذع بذذه إلذذى ا ذ ذذين, وعلذذى ,سذذجمجه الفعذذل والحذذلف فأوضذذحه وكشذذفَ  هبمسذذمي
 .-رحمه هللا–  (5)ك ا يفياه الابتحت  ,علحهمي

ذكذل به  ولجف الملااُ  الح اِ  , ي : على الوجهِ حقيق«على التّ  ثب  يتلوهما حرف    ثم فع   قد»
 الدلحل.

 و و فعل مضيرا والفيعل مستتل وجوًبي قإلديله: )يٌي(. ،ملآ: , ي «يجرت  وأ»

 المستتل وجوًبي والمستتل جواً ا؟ : مي ضيب ُ ,ل َ  فإن  

: حلولُ  ل مي امتاعَ ا وَّ  : ضيب ُ ,ل ُ   اللي ل موضعه, وذلك ف  صور 

, والرميعذذحِ  االثاذذحنِ  فعذذلُ  ( فخذذلجَ ب  لَ (, و)امذذ  ل  ل, ٌحذذو: )كذذُ ا مذذل للمفذذلا المذذ كا  يحذذد ي: فعذذلُ 
ذذَّ لبُ ي(, و)اضذذ  لبَ ٌحذذو: )اضذذ   والذذواو  و ذذو ا لذذفُ   ( فذذإنا الفيعذذلَ بِ لَ  (, و)امذذ  لذذِ  , ٌحذذو: )كُ وا(, وهذذلج المٌؤ

 والجيء م كورة.

لُب(, و)يٌطلذذذذذذذُ (, , ٌحذذذذذذذو: )يضذذذذذذذ  ونِ الاذذذذذذذُّ  بذذذذذذيلهمزِة يوِ  المبذذذذذذذدوءُ  والثذذذذذذيٌ  والثيلذذذذذذذ : المضذذذذذذذيراُ 
 و)يستخلُج(, و)ٌ  ُب(.

هذذذي للمخيطذذب, ٌحذذو: )قإلذذولُ اللابذذع: المبذذدوء  , يئبذذذحغال قذذيءُ  (, فخذذلجَ يذذذي  يذذدُ  :بيلتذذيء, بشذذل  كٌو
 .(1)قإلومُ  ٌحو:  ادُ 

 

 .3/212يالل: لسين العلب مياة )سلمد(:  (  (1
 )ي (: سي,طح من ب.(  (2
 .303مختير الصحيع, مياة )ن ب ذ(: (  (3
 .338الإليموس المحج , مياة )فصل الاون(: (  (4
, من مؤلفيقه: )حيمجح على مذذلع هيلذذد ا   ذذل (, قذذوف  سذذاح الابتحت  ، من ي ل مصلعل  بن عبد الإليار  (  (5

 و/.17. ويالل ,وله ف  فتح رب البليح ف  حل ملع اآلجلومجح: /4/301ه(. ُيالل: ا عالم:  1065)
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 .ا يدً  ب, ٌحو: مي يلطفَ عرا الخيمف: التَّ 

 (.دا(, و)حيمي(, و)لجف(, و)ال يكونُ ال(, و)عَ السياس: يفعيل االستثايء, كذ)هَ 

َسُن َيَثيًثي ﴾﴿ ُ س  فضحل, ٌحو: التا  (2)السيبع: يفعلُ   .(3)َيح 

 لًبي  يًدا., ٌحو: َض    يإلع بداًل عن لفظ الفعلِ الا  الثيمن: المصدرُ 

(, بمعاذذذذذى: , و)ُيفا عُ ه(, بمعاذذذذذى: يقوجذذذذذا وَّ , ٌحذذذذذو: )يَ المضذذذذذيراِ  / الفعذذذذذلِ 189/ظ التيسذذذذذع: اسذذذذذسُ 
 , و)و (, بمعاى: يعرب.لُ يقضرَّ 

 و,د جمع ذلك بعضهس ف  ,وله: ,(4)(ه  (, و)مَ ه  , ٌحو: )َص فعل ا ملِ  العيمل: اسسُ 

 تمــــــــــــــاح   بــــــــــــــأمر   مرفــــــــــــــوع   تر  وســــــــــــــ  
 

ــارع    ــم   ودون  ـــــــــــــــــا ماـــــــــــــــ  يهماواســـــــــــــــ
 

ــ    ــتثنا وفعـــــــــــــــ ــّ  ء  اًلســـــــــــــــ   ب  والتعجـــــــــــــــ
 

 (5)ب  صـــــــــــ  فـــــــــــافهم ت   التفاـــــــــــي    فعـــــــــــ   أو  
 

ف  الفعل الميض  إذا كين لمفلا   , وذلك كيلمستتلِ ه اللي لُ وضيب  الثيٌ : مي جي  ين  يخلفَ 
ًثي, ٌحذو: ) يذدف ,ذيمَ  ه يذ كا  (, فذإن كذين لمثاذى يو مرمذوا  ,يمذ    و اذدُ  ,م كًلا كين يو مٌؤ ه معذه, ل فيعلذُ فإٌذا

مذذَن(, وفذذ  المضذذيرا المبذذدوء بيلجذذيء, ,ُ  وا, والهاذذداتُ ,ذذيمُ  تذذي, والزيذذدونَ ,يمَ  ي, والهاذذدانِ ,يمذذَ  يذذدانِ ٌحذذو: )الزَّ 
(, وفذ  اسذس الفعذل الميضذ , قإلذومُ  ثح الغيئبذح, ٌحذو: ) اذدُ الت  للمفلاة المؤٌَّ  (6)يءتيإلوم(, وبيلٌحو: ) يدف  

ًلا( فخذلج المخيطذذب, مذ  عَ  يربف (, وكذ ا اسذذس الفيعذل الذ   للغيئذب, ٌحذو: ) يذذدف ضذَ ينَ , ومذتَّ ٌحذو: ) حهذيتَ 
ل فحهمي الضمحل جواً ا, وقذيرة (, فإٌه مستتل وجوًبي, ويماي الللف والمرلور فتيرة يستتميربف   ٌحو: )يٌ َ 

 

 .13يإلول ابن ميلك ف  يلفحته: (  (1
ف ع   م ير  الرَّ م ن  ض  ر  و  ……كاف ع    أو اف ق  ن   ت ب    إ   ت ش    ت ت ر  ا  س   . م 

 ف  ب: )يفعيل(.(  (2
 .74سورة مليس من اآليح: (  (3
 .90  -1/89, وملع االممٌو : 1/364يالل: قوضجح المإليصد: (  (4
 . 1/199لس يعثل على ,يئله, وموجوا ف  المطيلع السعحدة ف  ملع الفليدة: (  (5
 ف  ي: )بيلجيء(. والصواب مي يثبته.(  (6
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 ويٌ َ  (, مستتل جواً ا, وف  ٌحو: )يٌي عادكَ يو عادكَ  ارِ ف  الدَّ  ٌحو: ) يدف   , فف وجوًبي بحسب المتعل 
 مع  يياة, و,د ٌلم  ذلك فإلل :  (1)ف  اار ( وجوًبي   ا حيصل مي ذكله الشجخ عبد المعط 

 إ ا ضــــــــــــمار فاعــــــــــــ   إوجبــــــــــــوا أ   قــــــــــــد  
 

 ذاخــــــــــــ   ه  م انــــــــــــ   ظــــــــــــاهر  لــــــــــــم  ــــــــــــأت   
 

 أو بــــــــــالهمز   ماــــــــــارع   ع  مــــــــــ   كــــــــــاألمر  
 

 واو  ر   قــــــــــد   الخطــــــــــاب   ون أو تــــــــــاء  بــــــــــالنن  
 

ــن   ســـــــــــــــــــتثناء  اًل وفعـــــــــــــــــــ    ب  تعجـــــــــــــــــ
  

ــ وفعــــــــــــــــ     ــاء      يتفاــــــــــــــ  بــــــــــــــــال عنــــــــــــــ
 

ــ     ــن لفـــــــ ــدر  عـــــــ ــدًلومصـــــــ ــ   أبـــــــ  فعـــــــ
 

 الماـــــــــــــــارع  وأمـــــــــــــــر  كمـــــــــــــــ   واســـــــــــــــم  
 

ــ ن  ــا  حـــــــــــــ ــَّ  ومـــــــــــــ ــاهر  محلـــــــــــــ  هظـــــــــــــ
 

ــز     لهنـــــــــــــــــا فاـــــــــــــــــّ كطـــــــــــــــــه ربن  أجـــــــــــــــ
 

ــ    ــم فاعــــــــــ ــذلك اســــــــــ ــي كــــــــــ  والماضــــــــــ
 

ــات    ــا هيهــــــــــــ ــ   كقولنــــــــــــ ــي  ن خــــــــــــ  راضــــــــــــ
 

ــب ــارة  جــــــــ ــرور تــــــــ ــرف والمجــــــــ  والظــــــــ
 

ــم ت  كأ  ــدي لــــــ ــي داري وعنــــــ ــ  فــــــ ــ  نــــــ  ب   ــــــ
 

ــارةا  ــوز   وتـــــــ ــر    جـــــــ ــو الخيـــــــ  فـــــــــي نحـــــــ
 

ــي  ــا الحفـــــــ  بيتـــــــــي وعنـــــــــدي مـــــــــن الهنـــــــ
 

 فائدة:
 ال؟ يو فيعلحً  بعد ذكل ا فعيلِ  الضميئلِ  يلفيظُ   ل يرو  ين قإلعَ 

 -رحمذه هللا قعذذيلى–(1)وقذذ كل يلفذيظ الضذميئل بعذد ي قأكحذذًدا, ويجذي  سذحبويه :(2),ذيل يبذو حجذين
َتطِ يَ ﴿ اَل  ذذو(, وجعذذل ماذذه ,ولذذه قعذذيلى:  ين يإلذذيل: ),ذذيمَ  لَّ يُ َين  عُ جسذذَ َو﴾ مذذِ ( ذكذذله مذذلَّ , فهذذو فيعذذل )يُ (2) ذذُ

 الشجخ عبد المعط  ييًضي.

 

. ولذذد ,عبد المعط  بذذن مححذذ  الذذدين و    (1( , وقعلذذس فذذ  ا   ذذل بمصذذل. وسذذكن الإلذذدس ,بفلسذذطحن فقجذذه مذذيفع ا
   .4/155ه(. يالل: ا عالم:  1154)ومن مؤلفيقه: )حيمجح على ملع هيلد ا   ل (, قوف  ساح 

 ذذذ(. يالذذل: 745 و محمد بن يوسف بن حجين، يبو حجين، من مؤلفيقذذه: )ارقشذذيف الضذذلب(، قذذوف  سذذاح )  (2)
 ظ/.43يمي ,وله ف كله عبد المعط  ف  حيمحته على ملع ا   ل : / ،387معلفح الإللاء ال بير 
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 ./190و/ومفعوله   (يرقر ), متعل ف بن خالقي«م  » و,ول 

 ؛, و و هل  ,درة الطيعح ف  العبد وال حيجح إلذى  يذياة وقسذهحل سذبحل الخحذل إلجذهتو يقي«»
ل عاذه فحلذزم مذن هلذ  ,ذدرة الطيعذح وجذوا م علجه وال قتأها المإليرن للفعل ال قتإلدا      العلُ     نا الإلدرةَ 

و,ذذذيل الشذذذجخ عبذذذد المعطذذذ :  ,الطيعذذذح بذذذيلمعاى المذذذ كوره لذذذجف لذذذه ,ذذذدرة ُ  ٌذذذا  ؛الطيعذذذح فذذذال يذذذلا ال ذذذيفل
يإلوم بذيلافف يماذع مذن المخيلفذح للحذد المشذلوا, وللتوفحذ  مبذدي   :التوفح : قفعحل من الموافإلح و و معاى

مذذع  .عطجذذك اريمذذين, وغييتذذه يعطجذذك الراذذين, اٌتهذذىووسذذ  وغييذذح فمبذذدؤه يعطجذذك ارسذذالم, ووسذذطه يُ 
  اهتصير.

 , ي : وصول الخحل.النفع«»و)ارقر ( 

: اقفذذ  ي ذذل اللغذح ينا سذذيئل الشذذ ء بيقجذه ,لذذحاًل كذذين يو كثحذذًلا, (3), ,ذيل ا   ذذل  «وســائر  لــي »
ل فذذ  اللغذذح بيعذذه لذذجف معاذذيه جمذذجعهس( كمذذي  عذذس مذذن ,صذذبذذي,حهس و  الاذذيسِ  لُ ئ: )سذذي(4)الصذذغيٌ و,ذذيل 

 .(5)وجعله بمعاى الرمجع من لحن العوام ذكله ف  المصبيع
مذذذحُ  المحإلإلذذذحنَ   اي هيقمذذذحُ ,ذذذيل مذذذجخُ  ه يذذذأق  , (6)الحفاذذذ  العالا ه صذذذلاع فذذذ  المختذذذير يٌذذذا سجذذذه: إٌذذذا

ذذه بمعاذذى الرمجذذع ,لحذذل, كمذذي ذكذذله فذذ  (8)هسجمذذجعُ  الاذذيسِ  وسذذيئلُ  :ححذذ  ,ذذيل ,جمجذذع (7)لمعاذذى , ل ذذن كٌو
ه ال يسذذذتعمل بمعاذذذى: الرمجذذذع واسذذذتدل علذذذى ذلذذذك الإللحذذذل بشذذذ ء مذذذن كذذذالم  الإلذذذيموس بعذذذد ين ذكذذذل يٌذذذا

 

حن  ذذذذذ(. قالذذذل قلجمتذذذذه فذذذ : طبإلذذذذيت الاحذذذذوي 180 ذذذو عمذذذذلو بذذذن عثمذذذذين بذذذن ,ابذذذذل الملإلذذذذب بسذذذحبويه. )ت (1)
 ظ/.43ويالل ,وله:  ف : حيمجح عبد المعط  على ملع هيلد ا   ل : / .66واللغويحن:  

 .282سورة البإللة من اآليح: (  (2
ياالاحذذو  هللا بذذن يبذذ  بكذذل بذذن محمذذد الرلجذذ  ا   ذذل  الشذذيفع   عبذذدِ  جخ هيلذذد بذذنُ  ذذو الشذذا  ((3 , المعذذلوف بيلو,ذذا

ه(. يالذذذذل: ال واكذذذذب السذذذذيئلة: 905وا لغذذذذي  الاحويذذذذح(, قذذذذوف  سذذذذاح )ومذذذذن مؤلفيقذذذذه: )مذذذذلع اآلجلومجذذذذح, 
1/190. 

( الحسن بن محمد بن الحسن بن ححدر العدو  العمذذل  الصذذيغيٌ   الحافذذ  رضذذ ا الذذدين: يعلذذس ي ذذل عصذذله (4
 .2/214ه(. يالل: ا عالم:  650, ومن مؤلفيقه: )الت ملح, وا ضداا(, قوف  ساح )ف  اللغح

 .1/299يع, مياة )س ء ر(: يالل: المصب (  (5
الحفاذذ : مذذجخ ارسذذالم محمذذد بذذن سذذيلس بذذن يحمذذد الحفاذذ ، يو )الحفاذذيو (، ُولذذد بحفاذذح مصذذل، مذذن مؤلفيقذذه:  (6)

 .  355-1/353 ذ(. يالل: فهلس الفهيرس: 1181)حيمجح على ملع ا ممٌو (، قوف  ساح )
 ف  ب: )بعحن(.(  (7
 . 326يالل: الصحيع, مياة )سحل(:   (8)
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ه: إن اسذذتُ  , وسذذمع ُ (1)العذذلب  ل ال ذذالم كذذين بمعاذذى: جمجذذع كذذذ)جيءَ فذذ  يوَّ  عملَ مذذن بعذذض مشذذييخاي يٌذذا
(, و ذذو يعاذذ : )سذذيئل( الإلذذومِ  وسذذيئلُ   يذذدف  ى: بذذي,  كذذذ)جيءَ كذذل بعذذد مذذ ء كذذين بمعاذذوإن ذُ (, الإلذذومِ  سذذيئلُ 

ي علذذذذذى الضذذذذذَّ  ِه  حمذذذذذزةعذذذذذياة الخذذذذذيفض كمذذذذذي فذذذذذ  ,ذذذذذلاءة غحذذذذذل إ محل مذذذذذن مرذذذذذلور عطفذذذذذً َءُلوَن بذذذذذِ يو ﴿َقسذذذذذَ
 .(2)﴾َ ََرَحيَم  ٱوَ 

 جمع يخ. (3)كمي ف  المصبيع هي لغحً , بكسل الهمزة وضمُّ وان«ا خ  »و
 بيلافع.  , متعلا «وق    في ك ّ  و,ول  »

 .مؤون الحيل وجمعه  :ي  ،بدال الهمزة يلًفيبإ, ن«ا ا عظيم الش»
مح , ي : ميل   وسحا وحسبي الرحيم ربي«» لس: السا  ف  ملع ايبيجحِ  (4)الغاجم د , ,يل العالا

, حدُ , والسذا على معاى الحفظ والتلبجذح و ذ  الميلذكُ  ى كلهي قدلا معاً  عشلَ  على همسحَ   با , ي : اللَّ ويطل ُ 
, , والرذذذذيمعُ والإلليذذذبُ  , والثيبذذذ ُ , والصذذذيحبُ , والرذذذيبلُ لُ , والمذذذدبا , والمعبذذذواُ  , والخذذذيل ُ , والملبذذذا والمصذذذلحُ 
 و,د ٌلم  ذلك فإلل : .اٌتهى ,عسالاا   , ومول, وال ثحلُ والمحج ُ 
 ر  ومـــــــــــــدبّ  مالـــــــــــــك   محـــــــــــــي    قريـــــــــــــب  

 
 عم  للـــــــــــنّ  والمـــــــــــول   الخيـــــــــــر   كثيـــــــــــر   مـــــــــــربّ   

 
ــا الم  وخالق   ــابر   عبــــــــــود  نــــــــ  ناكســــــــــر   جــــــــ
 

 القــــــــــــدم   الثابـــــــــــ    نا والصـــــــــــاحب  ومصـــــــــــلح   
 

ــذه احفـــــــــــ    د  نـــــــــــا والســـــــــــيّ وجامع    فهـــــــــ
  

 /190ظ/لمــــن نظــــم   ع  د  افــــ بّ  للــــرَّ  أتــــ    معــــان   
 

للمخلذو  بمعاذى: الميلذك؛ ه بهذي اسذتعميلُ  (, وال يرذو ُ ل  ًفي بذذ)يَ على هللا قعيلى معلَّ   يطل ُ   بُّ واللا 
مي جيء بيلالم عوًضي عن ارضيفح إذا كذين وربَّ  ,المخلو,يت جمجعَ  ال يملكُ  والمخلو َ   ,للعموم   نا الالمَ 

( إن كذذذين بمعاذذذى: الميلذذذك ل  بذذذذ)يَ  با الذذذلَّ  (6), و ذذذو يإلتضذذذ  ينا (5)د كذذذ ا ذكذذذله فذذذ  المصذذذبيعبمعاذذذى: السذذذحا 

 

 .403)السحن(: يالل: الإليموس, فصل (  (1
 .1سورة الاسيء من اآليح: (  (2
 .1/8يالل: المصبيع, مياة )ء خ و(:   (3)
هيب الذذدين الغاجمذذ  ا ٌصذذير  الخزرجذذ ( (4 ، مذذِ , مذذن فقجذذه بيحذذ  مذذن ي ذذل مصذذل ,يحمذذد بذذن محمذذد بذذن علذذ ا

 .1/237ه(. يالل: ا عالم: 1044مؤلفيقه: حيمجح على ملع العصيم, قوف  ساح )ت 
 .1/214يالل: المصبيع الماحل, مياة )ربب(:  (  (5
 ف  ب: )إمي(.(  (6
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فذ   (1)ابن حرذل هيبُ وسجه مخيلفح لمي ذكله الشا  ,د, فالسحا وإن كين بمعاى: ال ذذذ عزا وجلا ذذذ  بيهلل    صَّ اهتُ 
 (2)كبذيهلل قعذيلى, و,ذول الري لجذح للملذ( اون المضيف ل  بذ)يَ  ىلا المح ملع ا ربعحن, حح  ,يل: ويختصا 

 , اٌتهى.(3)من كفل س با من الايس: اللَّ 
ي كمذذي يطلذذ  كيفذذح العلمذذيء اهتصيصذذه سجمتاذذع سذذيئل  الحذذ ُّ اي الحفاذذ : ,ذذيل مذذجخُ  الماذذع مطلإلذذً

اٌتهذذى. فمذذي ,يلذذه فذذ  المصذذبيع ضذذ ج:, والما ذذل ال يطلذذ  علذذى غحذذله قعذذيلى إالا مإلحذذًدا كإلولذذه  ,معيٌجذذه
  , ي : سحدك.(4)ِإَلٰى َربِاَك﴾  َرِجعَ ٱ﴿ قعيلى: 

 
 ذذذ ا ربذذذ ,  : ذذذ ا رب العبذذد, وين يإلذذذول العبذذد :وبعضذذذهس يماذذع ين يإلذذذيل»,ذذيل فذذذ  المصذذبيع: 

 , اٌتهى.(6)«ح علجهحرا  ,(5)تهي((و,وله علجه الصالة والسالم: ))حتى قلد اَ َمُح ربَّ 
ال يإلذذذذذل يحذذذذذدكس ربذذذذذ  بذذذذذل سذذذذذحد  »: فذذذذذ  صذذذذذحجح مسذذذذذلس (7)مذذذذذي ذلذذذذذك : يعذذذذذيرُ  فذذذذذإن ,لذذذذذ َ 

 .(8)«وموال ؟
 مذذع سجرذذو ُ ه مفذذلًاا فذذإن جُ  ذذ ا حكمذذُ  ,(10)سجذذه للتازيذذهِ  : إنا الاهذذ َ (9)ارسذذالم ,لذذ : ,ذذيل مذذجخُ 

ُ,ونَ  ﴿ه على غحله قعيلى, ,يل قعيلى: طال,ُ إ بيبف ُمَتَفلِا  . (11)﴾ يير 
عذن  ىفهو كذيف  يغاذ كفييحً    ء يكفِ ى الشَّ به قعيلى حسحًبي, ,يل ف  المصبيع: كفَ   ,ى«كف  و  »

 .(12)غحله

 

ل: مذذذن يئمذذذح العلذذذس  ((1 يحمذذذد بذذذن علذذذ  بذذذن محمذذذد ال اذذذيٌ  العسذذذإلالٌ ، يبذذذو الفضذذذل، مذذذهيب الذذذدين، ابذذذن َحرذذذَ
ه(. يالذذذل: ا عذذذالم: 852, ومذذذن مؤلفيقذذذه: )سذذذبل السذذذالم فذذذ  مذذذلع بلذذذوغ المذذذلام(, قذذذوف  سذذذاح )والتذذذيريخ

1/178. 
 لملوك(.ف  ي: )ل(  (2
 .170الفتح المبحن بشلع ا ربعحن:  (  (3
 .40سورة يوسف من اآليح: (  (4
 (.37558, بل,س )7/502ورا ف  الحدي  الابو  ,وله ))ين قلد ا مح ربتهي((, مصاف ابن يب  محبح: (  (5
 .1/214المصبيع الماحل, مياة )ر ب ب(: (  (6
 )مي( سي,طح من ي.(  (7
 (, ل ن ورا بلفظ ))ولجإلل سحد  موال ((.2249, بل,س )4/1765صحجح مسلس: (  (8
 المإلصوا به:  كليي ا ٌصير .(  (9

 .5/332يالل: ماحح البير  بشلع صحجح البخير : (  (10
 .39سورة يوسف من اآليح: (  (11
 .2/537ُيالل: المصبيع, مياة )ك ف  (: (  (12
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 المخلو,يت.معيمل , كم بنا« ا له   نعم  »
ي  », ,يل ف  المصبيع: فا«ط  قد ل  » َو َلِطجذ:ف ِباذَ ي َفهذُ َلَطَف َّللاَُّ ِبَاي َلَطًفي ِمن  َبيِب َطَلَب, َرَفَ  ِباذَ

ُس اللُّط فُ   , اٌتهى.(1)« َوااِلس 
ِح  ,الليفذذح»اللطذذف:  -بذذه ٌفعاذذي هللاُ  – (2)لبحا د الخطحذذب الشذذا هللا سذذحد  محمذذا  و,ذذيل ولذذ ُّ  اللَّي فذذَ
 ِ ف ِ ، َوُ َو ِمن  َّللاَّ َرَة الطَّيَعِح ِف  ال َعب دِ  -َقَعيَلى  -َواللِا ُلَ  ُ,د  َمُح ِبَأن  َيخ  ِفحُ  َوال ِعص   , اٌتهى.(3)«التَّو 

 , ي : قعلي: يحصله.«حد   لالسم »
 حه., قوضِا وعالمة كذاك«»
 , يكشف عن حقجإلح وضعه.واشتقاُ«»
 ح المطلإلح, لإلوله:صب على المفعولجَّ , بيلاَّ ثم ح ماا«»
﴾مذذذن ذلذذك؛  ٌاهذذذي  ائذذذدة علذذذى حذذذد ,ولذذذه قعذذذيلى:  الفذذذيءُ  عُ اذذذَ م  وال قَ , فخـــذا«» ل  َك َفَ بذذذِا , (4)﴿ َوَربذذذَّ

, كمذي يفذياه مذل    و,عذ  جذوابَ  بذأن   ه إذا لذس ق ذن  ائذدةً مذي بعذد ي سجمذي ,بلهذي محلذا  ال يعملُ   و,ولهس: الفيءُ 
 ع  ف  بجين ذلك على التلقحب بإلول :ك لك, و,د ملَ  والحلفِ  بعضهس, وللفعلِ 

 غح.ي : االسس ف  اللُّ   ,ه«فحدّ »
 ي : لفظ. ,ما«»
 , بفتح المجس ا هحلة.ى«عن مسمّ »
/ 191والحذلف /و وبيلفعذلى, سجصذد  بيالسذس بين عن مسذما يي :    ،, بألف ارطال عربا«أ  »

 فإلل : يمثلح   بثالثحِ  من االصطالح  وله ا يقح ُ  يعسا  غو  اللُّ  إذ الغيلب ينا المعاى
 بيلصلف للضلورة. ,«حمد  كأ  »
ك   من ك ّ  » ر   , بكسل الشحن المعرمح وسكون اللاء.«ش 
 ه:وحدُّ  ,ويبى للفعل ,حلفللومن  ,, ي : امتاع فأحمد لالسسى«أب   قد  »
 عاد س.   على استعميلهي لمعين  ا لفيظ المتفَّ  (5)حية: و وعاد الاا ,  طالح«في ا»
 ة.رَ د  , بو ن سِ ة«م  ل  ك  »

 

 .2/553المصبيع, مياة )ل   ف(: (  (1
، مفسذذل. مذذن ي ذذل الإلذذي لة. محمد بن يحمذذد   ((2 ماهذذي )السذذلاج  لذذه مؤلفذذيتالشذذلبحا ، مذذمف الذذدين: فقجذذه مذذيفع ا

 .6/6ه(. ُيالل: ا عالم:  977(, قوف  ساح )الماحل
 .1/92مغا  المحتيج:   ((3
 .3سورة المدثل من اآليح:   ((4
 ف  ب: )و  (.(  (5
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 , ف  ٌفسهي.ى«  على معنا دلَّ »
كلمح؛  ح ممل كلا مَ ل  مين ف  الوضع, فإلوله: كِ , ي : هال من الزَّ ال«مان في وضع خ  من الزَّ »

الحذلف  جُ خذلِ يُ ي : بافسذهي, ي : بذال واسذطح  ،ى( ف  ٌفسذهي ٌاه بمازلح الراف, و,وله: )الا  على معاً 
 ,ذولهس ولذس يإلتذلن  ال(, بمعاذى: مذين هذَ على مذي سذجأق , و,ولذه: )مذن الزَّ  (1)ى ف  غحلهإذ االلته على معاً 

, هلف دِ مذُ  (فذ  وضذع)الثذح كمذي سذجأق , و,ولذه: ا  ماذح الثَّ , إذ ال بذد مذن ا,تلاٌذه بأحذد الفعلَ   خلجُ يُ   بزمين  
لمذذي اٌسذذلخ عذذن  جف خذذلِ المفعذذول, ومُ  الفيعذذل, واسذذسِ  مذذين مذذن ا سذذميء, كيسذذسِ لمذذي علفذذ  االلتذذه علذذى الزَّ 

االسذذس ولذذس يإلتذذلن  : و,ذذولهس فذذ  حذذدا (2)(, ,ذذيل الفجشذذ ولذذجَف ى, مذذين مذذن ا فعذذيل كذذذ)عسَ ح علذذى الزا اللذذالدَّ 
ال يإلتذلن بافسذه, ٌعذس لذو   ءوالشذَّ  هي  ذ  الزمذينُ بزمين ال يلا علجه )يمف, واآلن, وغًدا(؛  نا   ه ٌفسذَ 

 لس يدل لخلج , اٌتهى.,يلوا و 
ح, ح يو معاويذذا هذي إمذي لفلجذا حيصذذلهي يٌَّ  ويكثحذلة يوصذذلهي بعضذهس إلذى همسذحن  ,«لـه عالمـات  »

 بإلول :ل, و,د يملت إلى ا وَّ 
 له.علجه من يوَّ  ي ين قدهلَ مَّ إ, و   بلف  قد أت «»
 .الخفضِ  فِ و حل  كلا  :, ي مفلا مضيف سجعسا  ,( وحرف الخف «ل  كـ)أ  »
   فائدة:

 واحذذد علذذى حذذلف إذا كيٌذذ  موضذذوعحً  فذذ  مذذلع الخذذلا , اعلذذس ينا ال لمذذحَ  (3)عيمذذل ,ذذيل ابذذنُ 
واو العطف وفيئه يو المشتلك, سجإليل فذ  و يئه وب الم الرلا ل عاهي بيسس ذلك الحلف الخي , ٌحو: باِ عُ 

المتصل بيلفعل من ٌحو: )ضلب ( التيء يو الضذمحل: فيعذل, وإذا كيٌذ  موضذوعح علذى حذلفحن ٌطذ  
حذو ببهي, كمي   , ٌحو: من, وعن, و,د, ومن   ا الضلب ) ي( التابجه, و)يذي( الاذداء, و)ال( التا  لئذح, ٌو

 ( مباذ ا ل  عبحذل عذن )يَ بذل بيلإلصذل واهذتالفهس فذ  التا  داء بيلمذدا ( الاذا ءابجذه, و)يذي( التا ءفال يإلذيل: ) ذي  ,ذلك
 , اٌتهى.(4)علي: مي   على اهتالفهس ف  يااة التا 

 

 .441يالل: الحدوا ف  علس الاحو:   ((1
 و يحمد بن محمد الفجش ، ٌحو ، من مصل، ومن مؤلفيقذذه: )الذذدراة المضذذجاح فذذ  علذذس العلبجذذح(، قذذوف  فذذ    ((2

: حيمذذجح الفجشذذ  علذذى مذذلع هيلذذد ا   ذذل : ,وله فذذ  , ويالل1/356 ذ(. يالل: بغجح الوعية:  848ساح )
203. 

 ومذذذذنبذذذذن عيمذذذذل ا ٌصذذذذير : فقجذذذذه، لذذذذه ٌلذذذذس. يٌدلسذذذذ ا ا صذذذذل، عبذذذذد الواحذذذذد بذذذذن يحمذذذذد بذذذذن علذذذذ   ذذذذو  ((3
ه(. يالذذذذل: ا عذذذذالم: 1040(, قذذذذوف  سذذذذاح )الملمذذذذد المعذذذذحن علذذذذى الضذذذذلور ا مذذذذن علذذذذوم الذذذذدينمؤلفيقه:)

4/175. 
 لس يعثل علجه.  ((4
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والمذلاا  اذي: الشذخص المتأ ذل للخطذيب  ,,  و فذ  ا صذل الشذيب يو السذخ  ا فتى ثب «»
 مطلإًلي.
 فائدة:

د المإلصذور إن كيٌذذ  المذذه )يذذي(, ٌحذذو: ) ي ؛(, و)مذذد (, و)فتذذ ( جذذي ت كتيبتذذه بيلجذذيءلذذَ  قابحهذذً
وإن  ,فظكهي واٌفتيع مي ,بلهي, وبي لف اعتبيًرا بيللَّ يلًفي؛ لتحلُّ  لب  الجيءُ كذ)ا ( فإلُ ا صل  إذِ  ا صلعلى  

تذذب بذذي لف بذذال هذذالف, وإن كذذين ل, ٌحذذو: )َعصذذي(, كُ ه واًوا فذذإن كذذين مفتذذوع ا وَّ المذذُ  /191كيٌذذ /ظ
بي(, فذيهتلفَ ل مضذموًمي, ٌحذو: )الضذُّ ا وَّ  ه سجذه, فمذاهس مذن يكتبذذُ  العلمذيءُ  حى(, يو مكسذوًرا, ٌحذو: )الصذِ

ذلك  م ُ , و,د ٌلَ (1)كله ف  المصبيعه,   ا حيصل مي ذه بي لف وال يمحلُ ه, وماهس من يكتبُ بيلجيء ويمحلُ 
 فإلل :
 لبــــ   قــــد ق   رفــــي المقصــــو  م  الــــاّل  كانــــ    إن  
 

ــاء    ــن  ـــــــ ــب  ا عـــــــ ــ   كتـــــــ ــا حقـــــــ ــاألل   بهـــــــ  ا وبـــــــ
 

ــاعلم  او  ــى فــــــ ــو الفتــــــ ــ  ل  وإن ق   ك نحــــــ     بــــــ
 

ــد  الصـــــــح   عـــــــن واو  ا  ــاء  لـــــ ــال  ـــــ ــب بـــــ  كتـــــ
 

ــا ــو عصــــــ ــالفتح نحــــــ ــه بــــــ ــان أولــــــ  إن كــــــ
  

ــ    ــر خفــ ــموم  يــ ــحى الماــ ــي كالاــ  يوالخلــــ  فــ
 

ــّ   ــو الصـــ ــذاك نحـــ ــتفدنكـــ ــور فاســـ  با الم ســـ
 

 ي ي المصـــــباح فهـــــو وفـــــ   وانقـــــ  عـــــن الخبـــــر 
 

ل, وقلسذذس ا لذذف يذذيء إن طذ  فذذ  الإلَ  (2)فذذ  المصذذبيع ,ذول ابذذن  شذذيم هُ : ياذذيف  مذي ذكذذلَ فذإن ,لذذ َ 
ي فذ  ى(, و)الفتذَ كذذ)رمَ هي الجذيء ى(, يو كذين يصذلُ طفَ صذ  ى(, و)المُ عَ تد  قريو ت الثالث كذذ)اس   غحذله ى(, ويلفذً

 ى( يلسس بيلجيء فإل .ف  ينا ٌحو: )الفتَ  , اٌتهى. فإٌاه صليحف (3)صي(في(, و)عَ كذ)عَ 
فذ  مذلحه بذيلرواب عاذه, ححذ  ,ذيل:  (4)كذالم الفذيكه  ذلذك ل ذن يشذعلُ  ,ل : لس يَر مذي يذدفعُ 
 , اٌتهى.(1)وقلسس ا لف ييًء عاد الرمهور

 

 .2/527يالل: المصبيع, مياة )ك ا  (:    ((1
, يبو محمد، جميل الدين، ابن  شيم: مذذن يئمذذح العلبجذذحعبد هللا بن يوسف بن يحمد بن عبد هللا بن يوسف،   ((2

 .4/147ه(. يالل: ا عالم: 761وله مؤلفيت ماهي: )مغا  اللبحب عن كتب ا عيريب(, قوف  ساح )
 .25يالل: ,طل الادن:   ((3
ح، ومذذن مؤ  ((4 لفيقذذه:  ذذو عبذذد هللِا بذذن يحمذذد بذذن عبذذد هللا بذذن يحمذذد الفذذيكه ، جمذذيل الذذدين، مولذذُدُه ووفيقذذُه بمكذذا

دن(، قذذذذوف  سذذذذاح ) دا فذذذذ  مذذذذلع ,طذذذذل الاذذذذَّ ، 414-3/413 ذذذذذ(. يالذذذذل: ايذذذذوان ارسذذذذالم 972)مرحذذذذب الاذذذذِا
 .4/69وا عالم:  
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سذس بيلجذيء, وغحذل س علذى اللسذس بذي لف, فذيلرمهور علذى اللا : حنِ ,ذولَ   ينا فذ  المسذألحِ   لهومحصا 
ي قصذوا  يهذيلف ماإللبذح عذن يذيء فإٌَّ  كلا  اللسسِ  علميءِ  مي ذكل ,ول بعضِ   فإن ,ل : يعيرُ   ر يذيء إجميعذً

 ف  ا سميء وا فعيل, ٌحو: ) دن(, و)مولى(, و)مصفى(.
 وعلجه ,ول يبذ  عمذل  كمي يدلا  المصحفِ  الحتميل مي ذكله هصو  رسسِ  ال معيرضحَ ,ل :  

الجذذذيء مذذذن ا سذذذميء  فإلذذذ  علذذذى رسذذذس مذذذي كذذذين مذذذن ذواتِ اقَّ  ينا المصذذذيحفَ  فذذذ  المإلاذذذع: اعلذذذس   (2)اٌ الذذذدا 
هذذي قلسذذس بيلجذذيء علذذى لل إلذذى القجذذيس, ي : يجمعذذوا علذذى يٌا ارجمذذيا بذذيلاا  , يو ينَّ (3)لذذخإوا فعذذيل بيلجذذيء 

يِجِل﴾ف  رسذس:  (4)القجيس فال يايف  يٌاهي ,د قلسس بي لف على غحل قجيس, كمي َدن ال َحاذَ فذ   ,(6)(5)﴿ لذَ
سذس فذ  غحذل اللا  المصذبيعِ  صيحبِ  , والحيصل ينا كالمَ  (8)المصيحف بألف  ف  بعضِ  (7)سورة المؤمن

اُ س﴾ل, ٌحذو:إذا كين مفتوع ا وَّ  الواوِ  العثميٌ  فال يايف  مي رسس سجه بيلجيء من ذواتِ  ٰى مذِ ي َ كذَ   (9)﴿ مذَ
 ور, وهللا يعلس.ف  سورة الاا 
 علجه من وسطه, ٌحو:  الم كورةُ  العالميتُ  قدهلَ  ي ين  مَّ إو 
 س. َ ر  س( ف  قصغحل اِ يهِ رَ , كذ)اُ تص ير« ء ا»
 بإلول : المعاو ا ل, و,د ذكلت الثيٌ  و و جُ يل( ف  جمع رَ جَ , كذ)رِ  «ل  أ   وللجمع  »
 .ق   يَ  , ي : له عالميتف «كذاك  »
 , وذلك.بالمعنى«»
 , إلجه.ك سناد«»
 هبير عاه.إ :, ي ع ر ف«»
 / عاد بعضهس.192ي : االسس /و, «قَّ واشت  »

 

 .586يالل: مرحب الادا:   ((1
يبذذو عمذذلو الذذداٌ   ذذو عثمذذين بذذن سذذعحد بذذن عثمذذين بذذن سذذعحد بذذن عمذذل ا مذذو ، مذذوال س الإللطبذذ ، ارمذذيم  ((2

ه(. ُيالذذل: معلفذذح الإلذذلاء ال بذذير: 444من مؤلفيقه )جذذيمع البجذذين فذذ  الإلذذلاءات السذذبع(, قذذوف  سذذاح )العلس،  
226. 

 .68يالل: المإلاع ف  رسس مصيحف ا مصير:   ((3
 )ف ( سي,طح من ب.(  (4
 ف  ب: )آيح الحايجل(.(  (5
 .18سورة غيفل من اآليح:   ((6
 .12/293ويلاا بهي سورة )غيفل(, وقسمى ييًضي بذ)الطول(. يالل: روع المعيٌ :    ((7
 .2/76يالل: مختصل التبححن لهريء التازيل:    ((8
 .21سورة الاور من اآليح:   ((9
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ي ومعاذذًى سجفحذد مذذي علجذه ي ذذلُ «مـن ســموّ  » ذً ه لذذس يذزل موصذذوًفي ,بذذل السذاَّ  , كذذذ)علو( وٌ  ح مذذن يٌذا
ه إلذذى يصذذله فذذ  التصذذغحل وجمذذع لحل علذذى ذلذذك راُّ , والذذدَّ (1)سس وعاذذد وجذذوا ِ وبعذذد وجذذوا ِ  وجذذوا الخلذذ ِ 

 ي مع سذكون المذجس فحهمذي وكسلِ  السحنِ  ( بضساِ وم  ه يعا : االسس )سُ ويصلُ  ويسميء ُسَمىالت سحل, سجإليل:  
ل(, وعلىف  فهو مثل ),ِ  ذه   ا فيلاذي,ص ماذه الذالَّ  (2)ل(, و)ِحم  , ,ذيل (3)عاهذي والهمذزة عذو ف  (يفذع)م ووٌ 

ث بذَيتِ »ف  المصبيع:  لذَى ِبير ِ ُ وُف َيو  يَن ال َمحذ  ُ وِف َل ذَ َع ال َمحذ  ضذِ وا َمو  ضذُ , (4)«َوُ َو ال ِقَجيُس؛ ِ ٌََُّهس  َلو  َعوَّ
م , وقصذغحله ه يسميءف  نا جمعَ  ؛, وال ا ب ماه الواو(فعا)اٌتهى, و,يل ف  المختير: االسس قإلديله:  , سذُ

, هي, ي : بضذذماِ ُفعذذل :,ذذيل بعضذذهسو ِفعذذل, ي : بكسذذل الفذذيء,  :فإلذذيل بعضذذهس ,واهتلذذف فذذ  قإلذذديل يصذذله
ي لهمذذي كذذذ)جِ ويسذذميء  مع, صذذجغته إالا بيلسذذَّ  قذذدركفذذيل(, و ذذ ا ال ل( و)ي,  فذذ   اا(, و),ِ جذذ  ا( و)يَ    يكذذون جمعذذً

 , اٌتهى.(5)للضلورة مي ,طعهي الشيعلُ , وربَّ يلف وصل   هويلفُ 
 فائدة:

َمح وف اجتمعذذ ِ  :إلذذحنالمحإلاِ  ,ذذيل بعذذُض  َم ا سذذُ حذذدا مي إبإل  مذذع يذذيء التصذذغحل وسذذُ  الذذواوُ  يصذذل سذذُ
 مذذزة؛ لو,وعهذذي  الذواوُ  لبذذ ِ ,ُ  ,سذذميوي :فذ  الجذذيء, ويصذذل يسذميء الجذذيءُ  اغمذذ ِ يُ يذيًء و  الذذواوُ  لبذذ ِ كون فإلُ بيلسذُّ 
بيالٌ سذير مذي ,بلهذي فيسذتثإلل   الذواوُ  لبذ ِ يسذيِمو, ,ُ ثل يلف, ويرمع يسميء علذى يسذيم, ويصذلهي إفح  متطلاِ 
 .(7)(6)اللتإليئهمي الجيءُ   ف ِ فحُ  علحهي فح ف , فيلتإلى سيكاينِ  محُ الضَّ 

 .(8)حنال وفحاِ بعض عاد  االسسُ   َّ ي : يو امتُ  ،الهمزة بدرجِ  ,أو«»
م ة«» الذذواو إلذذى السذذذحن  حلكذذذحُ إللذذ  سذذذس بكسذذل الذذواو ٌُ ح( ويصذذلهي وِ ة(, و)ِ ٌذذَ كذذذذ)ِعدَ  ,مــن الســّ 

سف؛ ِ ٌََُّه » :التأٌح , ,يل ف  المصبيع   عاهي قيءُ  ف  وعواِ فحُ  َلُه َوس  ُض ال ُ وِفحِاحَن إَلى َينَّ َيص  َذَ َب َبع 
َزةُ  َ  َعا َهي ال َهم  ِس َوُ َو ال َعاَلَمُح َفُحِ َف   ال َواُو َوِ َ  َفيُء ال َ ِلَمِح َوُعوِا لف َ,يُلواَوَعلَ  ,ِمن  ال َوس  ٌُُه اع   :ى َ َ ا َفَو  

ِ ج:ف  ِع   ؛َوَ َ ا ضذَ ج سف َوفذِ  ال َرمذ  ِغحِل ُوسذَ َ ِلَك َلإِلحذَل فذِ  التَّصذ  يَن كذَ ُه لذَو  كذَ ذَّ يمف,ِ ٌَ سذَ ولُ  َيو  ذَّك َقإلذُ َمح ُتهُ  :َوِ ٌَ  ,َيسذ 
ُتُه  َمِح َلإلل َ  َوَسم    :, اٌتهى. وله ا ,ل ُ (9) َوَلو  َكيَن ِمن  السِا

 

 .1/101يالل: قفسحل الإللطب :    ((1
 ف  ب: )وف (.(  (2
 .5/305يالل: ملع المفصل:   ((3
 .1/290المصبيع الماحل, مياة )س م و(:   ((4
 .155يالل: مختير الصحيع, مياة )س م ا(: (  (5
 ف  ب: )اللتإليئهي(.(  (6
 .1/83ملع المفصل:  , وابن ي جش1/97ومن المحإلإلحن: ابن بيبشيذ ف  كتيبه ملع المإلدمح المحسبح:   ((7
 .1/8يالل: ارٌصيف ف  مسيئل الخالف:   ((8
 .1/290المصبيع, مياة )س م و(:   ((9



 

 

73 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 46-88 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

مـ  ك   ا ا الم    حيحل الصَّ واألوَّ » سف »اء ,ذيل فذ  المصذبيع:  الذلَّ   , بضذساِ ة«ر  سِا الذلَّاِء اسذ  ُح ِبضذَ ُلمذَ ال َم  
ُلَمحف َي   َسَببف  ُل ال َخح ِل َم   ِليسِ ِمن  ال َ َلِم, َوِفع  مذح المرذدول  ,(1)« ِلل َ َلِم َيو  التَّ   وإذا »:(2)اٌتهى. ,ذيل العالا

هي وح فُ  الواوِ  حلكحِ  فتحح, ففجه ٌإللُ  الواوِ  بتبديل كسلةِ  بكسل الواو فيالمتإلي ُ  سِ من الوس   إٌاه مشت َّ   :,لاي
ه يوافذذ ُ  ال ذذوف ا   ذذ ا المذذ  بُ / 192عاف /ظوضذذُ  ., اٌتهذذى(3) هي فتحذذحوقبذذديلُ  ي بأٌذذا : المعتزلذذحِ  ,ذذولَ  ييضذذً

ه يبإلذوصذفيت   جعلذوا لذه يسذميءً   َ الخلذ   فلماي هلذ َ  وال صفح   ف  ا  ل بال اسس    كين هللاُ  بعذد  ى, و عمذوا يٌذا
 صذفيتف  وا سذميءَ  واحذدةف  صذفحف  ؛  نا الإلذلآنَ الإلذلآنِ  من ,ولهس بخلذ ِ   هطأ, و و يمدُّ بال اسس    الخل ِ   فايءِ 
رذذيب وبهذذ ا يُ  ,ال فذذ  معاذذيه, وال م المذذ  ب لذذجف بمذذ  ب فذذ  لفذذظ االسذذسِ  جحذذب بذذأنا ال ذذالمَ ويُ , (4)اةف متعذدا 

 .-رحمه هللا قعيلى –يفياه المردول  سميئه قعيلى لمي ذكل يف   هس يٌاه ال امتإلي َ بعِض  عن ,ولِ 
 , ي : االسس.ه«كم  وح  »
 , ماه كيئن.ذي ب ني«فالَّ  ا عراب  »
 ذلك.,  «على خالف األ   فاعلم  »
 عشلة لغًح بإلول :  ه  على ينا ف  االسس ثميٌ َ , ثس ٌبَّ واتقن«»
ــا     وزد  » ــى مـ ــه علـ ــر  ل اتـ  والعالمذذذيتِ  مذذذن الحذذذداِ  مَ , ا لذذذف لقطذذذال , ي : علذذذى مذذذي قإلذذذدَّ ا«كـ
 .والحكسِ  واالمتإلي ِ 

ر   ثم عشر   وهي ثمان  » ه   , و   مرموعح ف  ,ول بعضهس: ا«ش 
م ة  اســــــم  ســــــما م  ســــــ   يمّ كــــــذا ســـــــ   ءســــــ 

 
ــ    ــث   مات  ســــــــــــ ــز   بتثليــــــــــــ ــنات   لهمــــــــــــ  (5)وســــــــــــ

 
 

 هي ف  ,وله:وجمعَ  ,ٌاهي عشلةي (6)وذكل الفيرض 
 

 .2/532المصبيع, مياة )ك ر م(:   ((1
أ بإلليذذح مردولذذح فإلحهذذي  و    ((2 يء ,مذذواة َوٌَشذذَ يَن مذذن َيباذذَ ُلوف بيلمرذذدول  كذذَ ِحِر  ال َمعذذ  َعتح  بن عبذذد ال َعِزيذذز ال مذذ  

 .19/299ه(. يالل: الواف  بيلوسجيت: 409) قوفا  ساح ميعًلا,, كين يا سب
 )ففجه ٌإلل حلكح الواو وح فهي وقبديلهي فتحح( سي,طح من ب.(  (3
 .1/237, ومعيرج الإلبول بشلع سلس الوصول: 1/117يالل: ملع العإلحدة الطحيويح: (  (4
, وحيمذذذجح الصذذذبين: 18المضذذذحفح فذذذ  علذذذس العلبجذذذح:يالذذذل  ذذذ ا الإلذذذول فذذذ : المشذذذكية الفتحجذذذح علذذذى الشذذذمعح ( (5

 .1/73, وحيمجح الخضل : 1/86
و و: محمد ممف الذذدين الإلذذي ل  الحابلذذ ، المعذذلوف بيلفيرضذذ  الشذذيعل المشذذهور، عذذيِلس بيلمواريذذ ، ومذذن (  (6

 ذذذذ(. يالذذذل: 983مؤلفيقذذذه )قعلجإلذذذح علذذذى البخذذذير (، و)المالومذذذح الفيرضذذذجح( فذذذ  المواريذذذ ، قذذذوف  سذذذاح )
  ذ(.981: يٌه قوف  ساح )6/325، وف  ا عالم: 78، 3/75اكب السيئلة ف  يعجين المخح العيملة: ال و 
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 ثلــــــــث البــــــــدا فــــــــي ســــــــما وكــــــــذا اســــــــم
 

ــر اللن   ــما عاشـــــــــــــ ــات  وســـــــــــــ ــماء  ـــــــــــــ  (1)ســـــــــــــ
 

لَ لغيت   سبعَ  (3)ف  حيمحته على البجضيو   (2)ارسالم وذكل مجخُ   هي بإلول :متُ , ,يل: ٌو
 كـــــــــــــذا من والاـــــــــــــَّ ل أوَّ  ســـــــــــــر  اســـــــــــــم  ب   

 
ــَّ ث   اســــــــــــــم    ــذا اع   ث  لــــــــــــ ــما فــــــــــــ ــ  ســــــــــــ  (4)م لــــــــــــ

 
 .إالا البحتحن المشهورين ال يصل له هل من يٌاه لس يالس  ه, به قعلس ينا مي امتُ اٌتهى كالمُ 

   بيلفعل بإلول : ع  ف  بجين مي يتعلَّ   بيالسس مل   ال الم على مي يتعلَّ ولمي يٌهح
 .غحِ ف  اللُّ  المهملحِ  العحنِ  وسكونِ  الفيءِ  , بكسلِ «   ع  ف    وحدّ »
, ي : لشخص  فيعل  كذ)قجيم( و),عوا( ,يل ف  الإليموس: الفعل بيل سل حلكح «لفاع    ث  د  ح  »

 ارٌسين, اٌتهى.
 حية., و س الاُّ ي التقى األفاض « طالح    في اه »وحدُّ 
 .(5)ةرَ د  , بو ن سِ ة«م  ل  تقول: ك  »
 , و,وله:الحلفُ  , ف  ٌفسه فخلجَ دّل  على معنى«»
 ,ذذلن الزمذذين و ذذو مخذذلجف  سجذذه ه, صذذفح لمعاذذى, ي : معاذذى حصذذلِ ال«حصــ   الزمــان   بــه قــرن  »

 الفيعذذل قعليذذ: االسذذس سجخذذلج بذذه اسذذسُ ي سذذب  فذذ  عليذذ: ,حذذد الوضذذع؛ لعلمذذه ممذذَّ لالسذذس واسذذإلط  مذذن التَّ 
 لجف بحسذبِ  مينِ هي بيلزَّ ا,تلاٌَ (, فإنا حهيتَ سميء ا فعيل كذ) َ يالمفعول كذ)مضلوب(, و   , واسسُ كذ)ضيرب(

/ الزمذين فذذ  193بذخَف ممذي  ذو فعذذل ولذه االلذح علذى /وو س, عذ  ى, ولذذجف, وٌِ ٌحذو: عسذَ  الوضذع, ويذدهلُ 
فذذه بعضذذُ  ,ا صذذل وعذذدم االلتذذه عيرضذذح ه: كلمذذحف وعلا علذذى معاذذى فذذ   ة كلمذذح قذذدلا قذذه ,ذذوَّ يو مذذي ,وَّ  هس بأٌذذا

ي ممذَّ  مذن فعذل ا مذل البيقجحِ  الحلكحِ  ة كلمحِ قه ,وَّ بإلوله: يو مي ,وَّ , فدهل (6)حتهي لزمين  ا  ببٌفسهي وقتعلا 
 ل إه ( و ًٌي ومعاًى وا مذل ماذه للمذ كَّ دُ عِ , يَ دَ عَ   كذ)وَ , ٌحو: وي  بأعلح   لفُ ه حوالمُ  ه  مزةف وعحاُ   فيؤه واوف 

 

 لس يعثل علجه.( (1
 المإلصوا به:  كليي ا ٌصير .( (2
مذذح ٌيصذذل الذذدين الشذذحلا   البجضذذيو ، ( (3 ه: )لذذبا اللبذذيب فذذ  مذذن مؤلفيقذذو  ذذو عبذذد هللا بذذن عمذذل العالا

، وطبإلذذذيت المفسذذذلين 17/206 ذذذذ(. يالذذذل: الذذذواف  بيلوسجذذذيت: 685قذذذوف  سذذذاح ) علذذذس ارعذذذلاب(،
 .1/249للداووا : 

 .139فتح الرلحل ببجين هف  يٌوار التازيل: ( (4
 .1/25ا ممٌو :  يالل: ملع ( (5
 .24يالل: ملع جمل الزجيج  البن عصفور: ( (6
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ذذَّ   (,ذذل)ه, ٌحذذو: سذذيكن  ,بلذذَ ه إلذذى إللذذ  حلكتذذُ ا وعذذد (, فذذإذا ٌُ دَ والمعاذذى: )عذذَ  ,  إ بهذذيء السذذك , وللمٌؤ
,ذذل فعذذل يمذذل والحلكذذح ,يئمذذح مإلذذيم الرملذذح الثيٌجذذح, ي : )يذذي  جملتذذحنِ  فلذذحُ م صذذيرت  ذذ ه اللَّ بكسذذل الذذالَّ 

(, عذد  يذي  اذدُ  ل  ,ذُ   , ي : )يي  يذدُ لِ ثح: ,ُ (, وقإلول ف  ٌإلل الحلكح: فعل يمل المؤٌَّ ِعد يي  يدُ   ل  و ,ُ عملُ 
, والصذذدر جملتذذين, والثذذيٌ  ثذذالث ل  ,ذذُ   , ثذذس يذذي  يذذدُ ولِ ,ذذُ  سذذميءُ يي,ذذول يذذي  ,(1)وبهذذ ا يفهذذس ,ذذول الذذدميمحا 

 جمل.
 تنبيه:

 مذذينِ والزَّ  علذذى الحذذدثِ  يذذدلُّ  حذذو ُّ الاَّ  الفعذذلُ »:  ئيرذذالبفذذ  حيمذذحته علذذى  (2) ذذيو  اللا  ,ذذيل سذذب ُ 
ي, و,حذذذل علذذذى كذذذلا  الت والمكذذذينِ  ًاي, وعلذذذى الفيعذذذلِ مطيبإلذذذح, وعلذذذى يحذذذد مي قضذذذمُّ  , (3)  ماهمذذذي مطيبإلذذذح زامذذذً

 اٌتهى.
 ي,سيم:و و على يربعح  هُ حُ , قوضِا «له عالمات  »

 ل: مي امتلك بحن الميض  والمضيرا.ا وَّ 
مذذن  اِ المرذذلَّ  ف المثبذذ ِ , وال قذذدهل إالا علذذى المتصذذلاِ «ومــا    علــى ماــارع   كـــ)قد( فتــدخ   »

 هذسَّ  يذًدا(, بمعاذى: اللُّ  هللاُ  سَ رحِ  يإليل: ),د  , فال ئ , وحلف قافجف فال قدهل ,د على ارٌشيوجي م    ٌيصب  
 هس, و,وله:ذلك بعُض  , ذكلَ هُ ارحم  

, ي : )يذي رجذذل(, (4)فذ  غحذذله داء فذذال يسذتعملُ  مذذح للاذاِ الفذذيء مذن ا سذميء الالَّ  , بضذساِ  ـا فــ  «»
 بيلمضيرا ٌحو: صَّ والثيٌ  مي اهتُ 
الصذحلورة  وسحنُ  الهريئجحُ  االستقبيل, فخلج السحنُ  حية و   سحنُ , المعهواة عاد الاا ين«السّ  »
 غحل مي.و  ,ا(, ي : صير حرلً حنُ الطاِ  لَ كذ)استحرَ 

 , ي :ثم«»
 

بذه قسذويًفي إذا مطلتذه بوعذد الوفذيء  سذوف ُ » :, وماذهد  ع  غح كلمح وَ , و   لُ «للماارع    وف  س  و»
 قافذذجف   واصذذطالًحي: حذذلفُ  ,(1),يلذذه فذذ  المصذذبيع ,«لذذه مذذلة بعذذد يهذذلن سذذوف يفعذذل ويصذذله ين يإلذذولَ 

 

(  و محمد بن يب  بكل بن عمل الإللم  المخزوم ، بدر الدين المعلوف بذ )ابذذن الذذدميمحا (. مذذن مؤلفيقذذه: (1
، ومذذ رات الذذ  ب فذذ  1/66 ذذذ(. يالذذل: بغجذذح الوعذذية: 827قحفح الغليب بشلع مغا  اللبحب. قوف  ساح )

 .11/215ذ ب: يهبير من 
مصذذل سذذاح عذذيا إلذذى ( يححى بن ,لاجي، الل يو : فقجه حاف  مصل . يصله من الل ي )بحن الموصل والشيم( (2

 .2/2020. يالل: كشف اللاون: حيمجح على ملع الو,ييح لصدر الشليعح ه(, ال قعلف وفيقه,942)
 .97يالل: ,وله ف : حيمجح يب  الاري على ملع هيلد ا   ل : (  (3
 .3/1104, وقوضجح المإليصد: 2/248ويإليل للملية: )يي فلح(. يالل: ال تيب:   ((4
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ه يذذدلُّ كيلسذذِا  علذذى  يذذياة المعاذذى,  قذذدلُّ  الباذذيءِ  علذذى االسذذتقبيل البعحذذد بخذذالف السذذحن؛  نا  يذذياةَ  حن إالا يٌذذا
 لت سوف؟ اِ وٌُ  السحنُ  ف ِ لا : لس عُ فإن ,حلَ 

ي وا عذذالم ال ريذذد بهذذي لفلُ إذا يُ  وال لمذذحُ هذذي, جحذذب: بذذأنا )سذذوف( يريذذد بهذذي لفلُ يُ  هذذي صذذيرت علمذذً
علذى الفذتح؛  ف واحذد, و ذو مباذ ا علذى معذلَّ  يااقذ  قعليذ:    اجتمذياُ   إذ يمتاذعُ   ( ا سميءل  قدهل علحهي )يَ 

لت إلذى سذحن وجعلذ  ه )س( فغحا تَ حلفحَّ  فإنا صورةَ / 193/ظ السحنِ   بخالفِ   الحلسجحِ   الصورةِ   لعدم قغحلِ 
 .(2)إلحنالمحإلاِ  فياه بعُض ي ,علبأم فوصير معلًفي بدهول الالا اسًمي, 

 بيلميض  كمي يملت بإلول : صَّ والثيل : مي اهتُ 
ذه يكاح يصيلح الدا , ي : السا للماضي بال منازع«  ءاوالتّ » الح علذى قأٌحذ  المسذاد إلجذه, ي : كٌو

ي فذذيعاًل كذذين يو ٌيئبذذَ مؤٌا  اي؛  ٌاهذذي فحهمذذي لتأٌحذذ  كاِ ( إذا سذذُ    مذذَّ و)ثُ (,    بذذَّ )رُ  قذذيءُ  اسذذس كذذين, فخلجذذ   ه, يو ثذذً
 .فظاللَّ 

 بي مل, و,د ذكلت ذلك فإلل : صَّ واللابع: مي اهتُ 
 , مع صالححته لإلبول )ييء( المخيطبح.«لب  على الطَّ   و دًللة   واألمر  »
ــ  »  يسذذذ ءُ  ن  مذذذَ  , ي : )اضذذذلب   ائذذذدةف  مَ , يحتمذذذل ينا الذذذالَّ ســـيء لـــ دب«    ن  مـــ   ب  ر  كقولـــك: اضـ

, ,ذذذذذيل فذذذذذ  (, الشذذذذذخص الذذذذذ   يسذذذذذ ءُ ا ابِ   جذذذذذلِ  ب  هذذذذذي بذذذذذي مل, ي : )اضذذذذذلِ (, ويحتمذذذذذل قعإللُّ ا ابَ 
ي)»المصذذبيع:  ه َقأ ِايبذذً ب تذذُ  , ,ذذيل يبذذو  يذذد  ا هذذال ِ  فف ومحيسذذنَ الذذاَّ  تذذه رييضذذحَ م  مذذن بذذيب ضذذلب علَّ  ,(َياَّ

فذ  فضذذحلح مذذن الفضذذيئل, و,ذذيل  بهذذي ارٌسذذينُ  جُ يتخذذلَّ  محمذذواة   رييضذح   علذذى كذذلاِ  يإلذذعُ  ا ٌصذير : ا ابُ 
, اٌتهذذى. وللفعذذل امذذتإلي  (3)«ا   ذذل  ٌحذذوه, فذذي اب: اسذذس لذذ لك والرمذذع آااب مثذذل: )سذذبب ويسذذبيب(

 يكشف عن حقجإلته و,د يه ت ف  بجيٌه فإلل :
ه  :, ي : ,ذذيل بعضذذهس«مــن مصــدر قــد قيــ  مشــتق  » فضذذلب مذذن  ,مذذن المصذذدر مشذذت ا يٌذذا

وبعض مشييخاي كين يإلذلر ينا  -رحمه هللا – (5),يل مجخاي المدابغ  (4)الضلب, و,عد من الإلعوا  ك ا
من الفعذل بفتحهذي و ذو قجذيس مذي ,ذيلوه فذ  االسذس والحذلف, و,ذد يمذلت إلذى   مشت ا   (6)الفعل بكسل الفيء

 ذلك بإلول :
 

 .1/295المصبيع, مياة )سوف(: (  (1
 .1/166ظ/, وحيمجح المدابغ  على ملع هيلد ا   ل :   28و/, /28يالل: فتح رب البليح: /(  (2
 .1/9يالل ,وله ف : المصبيع, مياة )ء ا ب(: (  (3
 ف  ب: )و ك ا(.(  (4
ًثي، ومذذن مؤلفيقذذه: )حيمذذجح (  (5 ي ومحذذدا ، كذذين فإلحهذذً دابغ ا  و الشجُخ حسن بن عل  بن يحمد ا   ل  الشهحل بيلمذذَ

(، قوف  ساح ) بح:  1177على ا ممٌو ا  .2/1719 ذ(. يالل: معرس المطبوعيت العلبجح والمعلا
 .1/163يالل: حيمجح المدابغ  على ملع هيلد ا   ل : (  (6
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 ., يٌاه مشت ا وقد  قال«»
ي بذألف يرذو  ,صذله ع  بفـتح فـا«من ف  » , بيلإلصذل؛  نا مذي كذين مذن حذلوف الهرذيء مختومذً

 .(2)ف   مع الهوامع (1)ٌإلله ارميم السحوط   ميومده بيرجميا, ك
د«» ر   عذذيلف وجمعذذه فِ  ,عذذل بيل سذذلفذذ  المصذذبيع: فعلتذذه فعذذاًل بذذيلفتح فيٌفعذذل, واالسذذس الفِ , ,ذذيل و 

ي(3)بيل سل ييًضي, مثذل: )ظذل وظذالل(, و)مذعب ومذعيب( )واعلذس اٌاذ  ,ذد قبعذ  سجمذي  , اٌتهذى. ملخصذً
ذكلقذذه مذذي ٌإللذذه مذذجخاي المذذدابغ  عذذن بعضذذهس و ذذو ال مذذك قخلذذج ف يوجبذذه عذذدم التأمذذل, فذذإنا ال ذذالم فذذ  

له ال الم إٌمذي  ذو  المسو ُ  لُ  غإلى معايه, وال الفعل, والثيٌ : مي يلجعُ   لفظُ   , ا ول: مي امت ا مإليمحن
 (4)سذعد الذدين علجذه عبذيرةُ  من الفعل الذ    ذو المصذدر, كمذي قذدلَّ  ماه لفظ فعل فهو مشت ا   فحهي امت َّ 
, (5),ذيل: الفعذل بكسذل الفذيء اسذس ل لمذح مخصوصذح وبذيلفتح مصذدر )فعذل, يفعذل( هفإٌذ    العذزاِ   ف  ملعِ 

 المكسذذور مصذذدرً غذذو  فذذيلمفتوع واويمذذي ا مذذل اللُّ  اصذذطالح    نا  ذذ ا يمذذلف إمذذن كتذذب علجذذه:  ,ذذيل بعذذُض 
ففجه , , ٌحو: ضلبَ و يياة    على حدث    ويمي الفعل بيعتبير معايه و و ال   الَّ اٌتهى.    ,(6))فعل يفعل(
ه  الذذزمن مشذذت ا  ه كذذيلمفلا؛  ٌذذا مذذن المصذذدر كذذذ)الضلب( بذذل المصذذدر اسذذس واالسذذس يولذذى بي صذذيلح؛  ٌذذا

ماذه ويزيذد  علذى مذي فذ  المشذت ا  ين يذدلَّ  مشذت ا  كذلاِ  على الحذدث فإلذ , والفعذل الملكذب؛ و نا حذ َّ   يدلُّ 
إالا علذى الحذدث المرذلا, و,حذل:  على الحدث والزمين, والمصدر ال يذدلُّ  علجه, والفعل ك لك؛  ٌاه يدلُّ 

 بصذذحته, ٌحذذو: ,ذذيمَ  بيعتاللذذه ويصذذحُّ  ماذذه بذذدلحل المصذذدر يعتذذلُّ  يصذذلف للمصذذدر فهذذو مشذذت ا  إنا الفعذذلَ 
ي, والوذَ  مذذذن  بذذذيعتالل الميضذذذ  ولذذذس يإلولذذذوا ينا يحذذذد مي مشذذذت ا  بذذذأن المضذذذيرا يعتذذذلُّ  اَّ , ورُ (7)لذذذواًذا قجيمذذذً

فذذظ, ومذذن مذن الفعذذل بيعتبذير اللا  سجمذي سذذب  يٌذاه مشذذت ا  يإلذذيلَ  الصذواب ين  , اٌتهذذى. فححاخذ   كذذين (8)اآلهذل
 .(9)له(المصدر بيعتبير المعاى, فتأما 

 

يب  بكل بن محمد ابن سذذيب  الذذدين الخضذذحل  السذذحوط ، جذذالل الذذدين: إمذذيم حذذيفظ مذذؤرخ ( عبد اللحمن بن  (1
 .3/301ه(. يالل: ا عالم:  911, من مؤلفيقه: )اال,تلاع(, قوف  ساح )يايب

 .1/88يالل:  مع الهوامع: (  (2
 .2/478يالل: المصبيع, مياة )ف ا ل(: (  (3
اٌ ، عذذيلس بذذيلاحو والمعذذيٌ  والماطذذ  وغحل ذذي، مذذن مؤلفيقذذه: (  ذذو مسذذعوا بذذن عمذذل الشذذجخ سذذعد الذذدين التفتذذي  (4

 .6/112 ذ(، يالل: الدرر ال يماح:  791)ملع التلخجص، وملع التصلي: العز (، )ت
 .75يالل: ملع قصلي: العز : (  (5
 .1/163يالل: حيمجح المدابغ  على ملع هيلد ا   ل : (  (6
 .1/190الخالف:  و و ,ول ال وفححن. يالل: ارٌصيف ف  مسيئل(  (7
 .1/191يالل: ارٌصيف ف  مسيئل الخالف: (  (8
 )واعلس يٌا  .... فتأمله( سي,طح من ب.(  (9
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 , ي : الفعل.ه«وح م  »
حن., ماه و و المضيرا الخيل  من الاُّ با«عر  أ  وما قد   البنا»  ٌو
 .با«تّ  ر   أ     فهو على خالف  »

مذذح الفيرضذذ  قتمذذح ﴿ : الحذذل اٌإلسذذيم ا فعذذيل إلذذى ثالثذذح: السذذميا ماذذه فذذ  الإلذذلآن(1),ذذيل العالا
ِدينِ  ُع َين  مذي , ويهذدين ومذي بعذده مذلاا بذه الحذيل, (هلإلا , فذذ)(2)﴾ الَِّ   َهَلإَلِا  َفُهَو َيه  مذَ ِ   َيط  ﴿ َوالذَّ

ِفَل ِل  حو ,ول الشيعل(3)﴾ َيغ   :(4), مستإلبل, ٌو
ــم   ــوم ا مـــــ   وأعلـــ  هبلـــــ  ق   مـــــس  واأل   فـــــي اليـــ
 

 عمــــــي د  ا فــــــي  ــــــ  مــــــ   ن علــــــم ي عــــــ  نــــــ  ولكنَّ  
 

ي  مذذن جهذذحِ  والذذدلحلُ   مذذي   فهبذذير لذذى ارالفعذذل ع وجذذواِ  مَ قإلذذدا  ين   بفعذذل   نا المخبذذلَ إالعإلذذل ييضذذً
ي  الفعذذلِ  (, وإن كذذين وجذذواُ  يذذدف  فمسذذتإلبل كذذذ)سجإلومُ  علذذى وجذذواه بذذه هبذذيرار مَ (, وإن قإلذذدَّ  يذذدف  كذذذ),يمَ  ذذً مإليٌر

 .مصاف المتن, اٌتهى. بحلوفه (5)(اآلن يإلومُ  , ٌحو: ) يدف فحيل بزمن االهبير
 :  بيلحلف فإلل ُ مي يتعلَّ   بيلفعل, ذكلتُ   ُ مي يتعلَّ  يقمم ُ / 194و/ولمي 

 .اذَ  يي غح, ف  اللُّ «والحرف  »
 فح من ئاء للو ن, ي : طي, بسكون اللَّ ف«فر  »
, (6)« ءفذذح مذذن الشذذَّ ئوطي ,الايحجذذح :كذذحمحلَّ  ,لفالطذذَّ », ,ذذيل فذذ  الإلذذيموس: شــيء فافهمــا«»

   اٌتهى.
 , على م ء.«وفي ا طالح لم يدلّ »
ه يشذذتل ُ  ,, ي : فذذ  غحذذلهى ب يــره«إًّل علــى معنــا  (7)فافهمــا» فذذ  االلتذذه علذذى معاذذيه  يعاذذ  يٌذذا

إالا  ال يسذذتفياُ  و ذذو االبتذذداءُ  (نمذذِ )مذذثاًل, فمعاذذى  ن البصذذلةِ مذذِ  فذذإذا ,لذذ : سذذلتُ  , فذذلاا , ذكذذل المتعلذذَّ ار
( فذ)لس   س  يإلُ   ويٌاك إذا ,ل : )لس  ,  ب كل البصلةِ  فجذِ  المضذيراِ  ( معاي ذي ,لذبُ  يدف و ذ ا إٌامذي ه, إلذى الميضذ  ٌو

ك إذا و,ف  على الحلف اون مي بعده ال يفهس معاذيه يال قلن يٌَّ  (يإلس)لل إلى مي بعد ي, و و  بيلاَّ يتحإلَّ 
 

المالومذذح الفيرضذذجح فذذ  ولذذه و ذذو: محمذذد مذذمف الذذدين الإلذذي ل ، المعذذلوف بيلفيرضذذ  ، عذذيِلس بيلمواريذذ ، ( (1
 .78، 3/75المخح العيملة:  ذ(. يالل: ال واكب السيئلة ف  يعجين 983المواري ، قوف  ساح )

 .78سورة الشعلاء من اآليح:   ((2
 .82سورة الشعلاء من اآليح   ((3
 .70,يئله   حل بن يب  سلمى, و,د ورات سجه )عس( بداًل من )عم (:    ((4
 لس يعثل على ,ول الفيرض .  ((5
 .831الإليموس المحج , مياة فصل )الطيء(:   ((6
 ف  ب: )فيعلمي(.(  (7
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ه يفهذسُ  يذدف  , ٌحذو: ),ذذيمَ والفعذلِ  حتذى يذؤقى بمذي بعذده بخذالف االسذسِ  ( وحذده )قجذيم( مذذي , مذن ),ذيمَ  ( فإٌذا
اي وُيفهذذس مذذن ) يذذد( الشذذخص المعذذلوف, ذكذذل ذلذذك مذذجخُ  ,فيلقجذذيم مذذن الحذذلوف والمضذذ  مذذن الصذذجغح

هذلاج يسذذميء الشذلو  واالسذذتفهيم ومذبههي, يال قذذلن إمذذن الحصذل  هذسَ , وفُ -رحمذه هللا قعذذيلى –المذدابغ  
ه غحذذل ى فذذ  غحل ذذي و ذذو االسذذتفهيم عذذن )ا ب(, ل اذذَّ   علذذى معاذذً (, فإلذذد الذذَّ يبذذوكَ  ن  : )مذذَ ك إذا ,لذذ َ يٌذذَّ 

لح, ولذجف ,يصذًلا ى فذ  غحذله و ذو الصذِا علذى معاذً    ( يذدلُّ ,يصل على ذلك, وك ا الموصول, ٌحو: )الَّ 
 إلول : على ذلك, ف
 ( فذال قضذمحنَ   بذذ)يدلُّ وال يخفى ينا ,ولذه: علذى معاذى متعلذَّ   ,الم كورِ   د للحصلِ , مؤكا فق «»
ي كذين فذ  قفليذ  الحذلف السذيب  ,يسجح البح  بمذي بعذده ومذي  اذي لذجف كذ لك, ولمذَّ   قعلح ُ ؛  ٌاه  ف  البح ِ 

 قسيمح يملت إلجه مستدرًكي بإلول :
 هس. ٌَّ , ذلك لكن  ا تقريبه فاخ  ال ل «»
 العلميء. , ي :قوا«حقَّ »
 ي : الحلف., بأّنه«»
ح غحذل مسذتإللا  جزيخجذحف  صفح لمعاذى, فمعاذى الحذلف ٌسذبحف  بيلرلاِ  ,«ى في نفسه جزيّ  و معنا »

 ح.واالستعيرة سجه قب جَّ  البجينِ  ءُ علمي بيلمفهومجح, وله ا جعلَ 
 كمي يملت إلى ذلك بإلول : حف عدمجَّ  الحلفِ  (1), واعلس ينا عالميتِ ا«منَّ  فاسمع  »
, و ذذو مذذأهوذ مذذن ,ذذول «جلــ   انتفــ  كـــ)اسم( و) ي( عالمــات لــه ان   الفعــ    عنــه عالمــات  »

 / 194/ظ  (2)الحليل  
 ه  لــــــــه عالمــــــــ   يســــــــ   مــــــــا ل   ف  ر  والحــــــــ  
 

س    ــ   ف قــــــــــ  ــى قــــــــ ــ  علــــــــ ــ   ن  ولي تكــــــــ  (3)ه  عاّلمــــــــ
 

 , ي : الحلف.«قَّ واشت  »
 ف.طلُّ , و و التَّ من تحرف«»
, بحمذذد هللا وحسذذن «ى لقــد حصــ    ــا فتــا  ومــا أردت وح مــه البنــاء فلــيس   عــرب   ــا معــرب »

 قوسجإله.

 

 ف  ب: )عالمح(.(  (1
الإليسذذس بذذن علذذ  بذذن محمذذد بذذن عثمذذين، يبذذو محمذذد الحليذذل  البصذذل : ا ايذذب ال بحذذل، صذذيحب المإليمذذيت  ((2

ا عذذذذالم: ه(. يالذذذذل: 516, ومذذذذن مؤلفيقذذذذه: )ارة الغذذذذوا  فذذذذ  يو ذذذذيم الخذذذذوا (, قذذذذوف  سذذذذاح )الحليليذذذذح
5/177. 

 .6ملحح ارعلاب: (  (3



 

 

80 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 46-88 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

مذذن  اللذذي لَ  س إلذذى الغحبذذح فذذإنا االسذذسَ مذذن الذذت لُّ  وسجذذه التفذذيتف  (1), بيلصذذلف للضذذلورة«وأحمــد  »
 .(2)ريع  الشيفع د السَّ د بن محمَّ , ي : يحمد بن الشجخ يحمد بن محمَّ ,بحل الغحبحِ 
 اًل من هللا قعيلى., ي : طيلب غفلان الخطييي قفضُّ ل فران الزل «را   »
 , ي : ا قبيا.والحمد   على الكمال مع الثنا للمصطفى وا ل«»
ت ما«سن  ا وبالح  ما دوما نا وسلَّ عليهم ربن   ى لَّ » , وف  البح  بلاعح المإلطع, وقسذمى ى إلهي  خ 

رحمذه هللا  –كإلذول الحذيفظ السذحوط   (3)بمذي يذؤذن بذيلختسحسذن الختذيم, و ذو ين يذؤقى فذ  آهذل ال ذالم 
فعاي به ف  بديعحته -قعيلى  :(4)ٌو
 انيا لنــــا حســــن  فــــي الــــدن  مــــر    الع  مــــد   واكتــــب  
 

ــد  ى أ  حتــــــــَّ   ــ   ر  عنــــــ  تمــــــــيخ  م   ي حســــــــن  وت  مــــــ
 

وعلذى  د  دٌي وموالٌذي محمذَّ الم علذى سذحاِ الة والسذَّ يعلس بيلصواب وإلجه الملجع والم ب, والصذَّ   وهللاُ 
 حهس يجمعحن, آمحن آمحن آمحن آمحن.س ومحباِ وعلى يقبيعهِ  والملسلحنَ   ا ٌبجيءِ  سيئلِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1/26. ال تيب: «يٌه يرو  ف  الشعل مي ال يرو  ف  ال الم من صلف مي ال ياصلف»يإلول سحبويه: (  (1
 سبإل  قلجمته ف  الدراسح.(  (2
 .7/135ٌهييح ا رب ف  فاون ا اب:   ((3
 .513,وله ف : يٌوار اللبجع ف  يٌواا البديع:  (  (4
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 الفهارس الفنية 
 يوال: فهلس اآلييت الإللآٌجح

 الصفحح  السورة ر,مهي  اآليح
َعَح َعَشَل﴾ ﴿  60 المدثل 30 َعَلح َهي ِقس 
ونَ يَ  ﴿ ࣰدا﴾  ِخلُّ  61 ارسلاء  70 ِلأَلََذَ,يِن ُسرَّ
َسُن َيَثيًثي  ﴿  63 مليس  74 ﴾ ُ س  َيح 
 64 البإللة  282 ﴾ُ وَ  ِملَّ يُ َين  عُ جَسَتطِ يَ اَل  ﴿
َءُلوَن ِبهِ  ﴿    66 الاسيء 1 ﴾َ ََرَحيَم  ٱوَ  ۦ َقَسيو
 67 يوسف 40 ﴾ِإَلٰى َربِاكَ  َرِجعَ ٱ ﴿
َبيبف  ﴿ ُ,ونَ َيَير   67 يوسف 39 ﴾ ُمَتَفلِا
 68 المدثل 3 ﴾ َوَربََّك َفَ بِال   ﴿
 71 الاور 21 َمي َ َكٰى ِماُ س﴾  ﴿
ِدينِ  ﴿  78 الشعلاء 78 ﴾ الَِّ   َهَلإَلِا  َفُهَو َيه 
ِفَل ِل  ﴿ َمُع َين َيغ   78 الشعلاء 82 ﴾َوالَِّ   َيط 
 71 غيفل  18 َلَدن ال َحَايِجِل﴾  ﴿
 

 ا حياي  الابويح الشليفحثيًٌجي: فهلس 
 الصفحح  الحدي  الشلي:

 13 ))كلا يمل ذ  بيل ال ُيبدي سجه ببسس هللا اللحمن اللحجس فهو ي,طع((
 20 ))حتى قلد اَ َمُح ربتهي((

 
 ثيلًثي: فهلس الشوا د الشعليح

 الصفحح  الإليسجح
 ثل  البدا ف  سمي وك ا اسس             وسمي عيمل اللغيت سميء
 قعرب وفعل االستثايء                     وفعل قفضل بال عايءِ 

26 
17 

 وستل ملفوا بأمل حتمي                    واون يي مضيرا واسمحهمي 
 ,د يوجبوا إضمير فيعل إذا                  لس يأِت ظي ل مكيٌه ه ا 

16 
17 
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 التفضحل فيفهس قصبوفعل االستثاي والتعرب                    وافعل 
 والللف والمرلور قيرة يرب              كيٌ  ف  اار  وعاد  لس قغب

16 
17 

 25 وسايت  ِسسف ِسَمحف اسسف سمي ك ا سم             سميت بتثلح  لهمز 
 إن كيٌ  الالم ف  المإلصوا ,د ,لب     عن ييء يكتب بهي حإًلي وبي لف

 عن واو  يكتب بال ييء  لدن الصحف     وذاك ٌحو الفتى فيعلس وإن ,لب      
22 
22 

 17 ومصدر  عن لفظ فعل  يبدال                واسس مضيرا  ويمل  كمال
 ك اك قشديد بكسل يو بضس                 وح ف )يل( مع ح  ييء  ,د هتس 

 ,ليب محج  ميلك ومدبل                ملب  كثحل الخحل والمول للاعس
 المعبوا جيبل كسٌلي             ومصلحاي والصيحب الثيب  الإلدم وهيلإلاي 

 وجيمعاي والسحد احفظ فه ه              معين يق  لللب فأاا لمن ٌلس
 اسسف بكسل يول والضس ك ا               اسس ثل  سمي ف ا اعلس 

14 
19 
19 
19 
26 

مهوالحلف مي لجس  له عالمه              َفإِلف على ,ول    ق ن عالا
 ومي يحُل ظي لف محله                      يجز كطه رباي فضله 

31 
17 

 17 كي مل مع مضيرا بيلهمز يو              بيلاون يو قيء الخطيب ,د رووا 
 س ف يَق   من اللغيت ف  ال                مع الت  يي صيع فيحفظ قحت   

 وح فهي مع السكون فيارِ      إقجين يي وح فهي مع كسل                
 ك لك اسس فيعل والميض                 كإلولاي  حهيت هل راض 

 وقيرة يرو  ٌحو الخحل ف                بحت  وعاد  من الهاي الحف 
 إن كين يوله بيلفتح ٌحو عصي      والخلف ف  كيلضحى المضموم غحل هف  

 ذ  المصبيع فهو وف  الخبل ك اك ٌحو الصبي المكسور فيستفدن   واٌإلل عن
 واكتب مدن العمل ف  الدٌجي لاي حساي       حتى يرن عاد موق  حسن مختم 

14 
14 
17 
17 
22 
22 
32 

 
 هيمًسي: ا عالم

 الصفحح   االسس 
 19  ذ( 852ابن حرل )ت 
 22  ذ( 1040ابن عيمل )ت  
 22  ذ( 761ابن  شيم )ت 
 17  ذ( 945يبو حجين )ت 
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 23  ذ( 444الداٌ  )ت يبو عمل 
 18  ذ(905ا   ل  )ت 

 14  ذ(900ا ممٌو  )ت 
 26  ذ( 658البجضيو  )ت 
 31  ذ( 516الحليل  )ت 
 18  ذ( 1181الحفا  )ت 

 27  ذ( 827الدميمحا  )ت 
 27  ذ( 942سب  الل يو  )ت بعد 

 29  ذ( 791سعد الدين التفتي اٌ  )ت 
 17  ذ( 180سحبويه )ت 

 29  ذ( 911السحوط  )ت 
 20  ذ( 977الشلبحا  )ت 
 14  ذ( 1019الشاواٌ  )ت 
 18  ذ( 650الصغيٌ  )ت 
 17  ذ( 1154عبد المعط  )
 19  ذ( 1044الغاجم  )ت 
 25  ذ( 981الفيرض  )ت  
 23  ذ( 972الفيكه  )ت 

 14  ذ( 606الفخل اللا   )ت 
 21  ذ( 1061الفجش  )ت 

 25  ذ( 409ول  )ت المرد
 28  ذ( 1177المدابغ  )ت 
 15  ذ( 1065الابتحت  )ت 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم     

 ذذذ(، قحإلحذذ : عذذيال 852إلالٌ  )تسذذ ارصيبح ف  قمححز الصحيبح، يبو الفضل يحمد بن بن حرذذل الع -
  ذ.1415، 1يحمد ، وعل  محمد معو ، اار ال تب العلمجح، بحلوت،  

 ذذذذ(، اار العلذذذس للماليذذذحن، 1396محمذذذوا بذذذن محمذذذد الزركلذذذ  الدمشذذذإل  )تا عذذذالم، هحذذذل الذذذدين بذذذن  -
 م.2002، 5بحلوت ذ لباين،  

  ذ(، اار التعيون، ا.ت.672يلفجح ابن ميلك، محمد بن عبد هللا بن ميلك الطيئ  )ت -
ارٌصيف ف  مسيئل الخالف بحن الاحويحن البصليحن وال وفححن، يبو البلكيت عبد اللحمن بن محمذذد  -

ير ، ومعه كتيب االٌتصيف من ارٌصيف، محمد محح  الذذدين عبذذد الحمحذذد، المكتبذذح العصذذليح، ا ٌب 
 م.2003- ذ1424، 1 

 ذذذ(، قحإلحذذ : مذذيكل 1120يٌذذوار اللبجذذع فذذ  يٌذذواا البذذديع، علذذ  صذذدر الذذدين بذذن معصذذوم المذذدٌ  )ت -
 م.1969- ذ1389، 1 يا  مكل، مطبعح الاعمين، الارف ا ملف،  

ال يل علذذى كشذذف اللاذذون عذذن يسذذيم  ال تذذب والفاذذون، إسذذميعحل بيمذذي البغذذداا  إيضيع المكاون ف    -
  ذ(، ُعا  بتصحجحه: محمد ملف الدين، اار إحجيء التلاث العلب ، بحلوت، ا.ت.1339)ت

 ذذذ(، قحإلحذذ : 911بغجح الوعذذية فذذ  طبإلذذيت اللغذذويحن والاحذذية، جذذالل الذذدين عبذذد الذذلحمن السذذحوط  )ت -
 لمكتبح العصليح، صحدا ذ بحلوت، ا.ت.محمد يبو الفضل إبلاهجس، ا

 ذذذ(، قحإلحذذ : 637قذذيريخ إربذذل، المبذذيرك بذذن يحمذذد بذذن المبذذيرك ارربلذذ  المعذذلوف بذذيبن المسذذتوف  )ت -
 م.1980سيم  بن سحد الصإلير، و ارة الثإليفح وارعالم، اار اللمحد، العلا ، 

لربلقذذذذ  المذذذذؤرخ )ت قذذذذيريخ بغذذذذداا عريئذذذذب ا ثذذذذير فذذذذ  التذذذذلاجس وا هبذذذذير، عبذذذذداللحمن بذذذذن حسذذذذن ا -
 ه(، اار الرحل، بحلوت.1237

قفسذذذذحل الإللطبذذذذ  )الرذذذذيمع  حكذذذذيم الإلذذذذلآن(، يبذذذذو عبذذذذد هللا محمذذذذد بذذذذن يحمذذذذد بذذذذن يبذذذذ  بكذذذذل الإللطبذذذذ   -
ذذذذذذ  وإبذذذذذذلاهجس يطفذذذذذذجش، اار ال تذذذذذذب المصذذذذذذليح، الإلذذذذذذي لة،  671)ت ، 2 ذذذذذذذ(، قحإلحذذذذذذ : يحمذذذذذذد البلاٌو

 م.1964- ذ1384
 ذذذ(، مذذلع 749يلفجذذح ابذذن ميلذذك، بذذدر الذذدين الحسذذن المذذلاا  )تقوضذذجح المإليصذذد والمسذذيلك بشذذلع  -

 م.2001-ه1422، 1وقحإلح : عبد اللحمن عل  سلجمين، اار الف ل العلب ،  
حيمذذذجح يبذذذذ  الارذذذي علذذذذى مذذذذلع الشذذذجخ هيلذذذذد ا   ذذذذل  علذذذى مذذذذتن اآلجلومجذذذذح، السذذذحد محمذذذذد مري ذذذذد  -

  ذ.1343الطاتداٌ ، مطبعح مصطفى البيب  الحلب  ويوالاه، 
جح الخضذذذذل  علذذذذى مذذذذلع ابذذذذن عإلحذذذذل علذذذذى يلفجذذذذح ابذذذذن ميلذذذذك، محمذذذذد بذذذذن مصذذذذطفى الخضذذذذل  حيمذذذذ  -

 م.2005- ذ1426 ذ(، ملحهي: قلك  فلحين ، اار ال تب العلمجح، بحلوت،  1287)ت
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، 1مكتبذذح الصذذفي، الإلذذي لة،   ذذذ(، قحإلحذذ : محمذذوا بذذن الرمحذذل، 1206محمذذد بذذن علذذ  الصذذبين )ت

 م.2002 ذ ذ 1423
 ذذذ(، 1061حيمجح الفجش  على ملع ,طذذل الاذذدن وبذذل الصذذدن، يوسذذف بذذن حسذذيم الذذدين الفجشذذ  )ت -

قحإلحذذ : سذذهحل يسذذعد سذذلمين يبذذو   حذذل، رسذذيلح ميجسذذتحل، كلجذذح اآلااب، الريمعذذح ارسذذالمجح، غذذزة، 
 م.2002- ذ1423

 علذذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذذتن اآلجلومجذذذذذذذذذذذح، حسذذذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذذذن حيمذذذذذذذذذذذجح المذذذذذذذذذذذدابغ  علذذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذذلع هيلذذذذذذذذذذذد ا   ذذذذذذذذذذذل   -
ا فعذذيل، قحإلحذذ : ,يسذذس مخلذذف   ذذذ(، مذذن يول المخطذذو  إلذذى بذذيب1170)تا   ذذل  بيلمذذدابغ علذذ  
م, والإلسذذس الثذذيٌ  2013- ذذذ1434، )رسذذيلح ميجسذذتحل(، كلجذذح العلذذوم ارسذذالمجح، جيمعذذح بغذذداا، عبحذذد

)رسذذيلح ميجسذذتحل(، كلجذذح العلذذوم مذذن بذذيب ا فعذذيل إلذذى ٌهييذذح ال تذذيب, قحإلحذذ : عذذد  حسذذن محمذذوا، 
 م.2013- ذ1434ارسالمجح، جيمعح بغداا، 

 ذذذ(، 1154حيمجح عبد المعط  على ملع هيلد ا   ل ، عبد المعط  بن مححذذ  الذذدين الخلحلذذ  )ت -
 (.49189هزاٌح التلاث، ر,مهي )

ح ، الريمعذذ ه(، قحإلحذذ : ٌرذذية حسذذن860الذذدين )ت مذذهيبحذذدوا فذذ  علذذس الاحذذو، يحمذذد بذذن محمذذد ال -
 م.2001-ه 1421،  33، الساح، 112االسالمجح، المدياح الماورة، العدا 

 ذ(، قحإلح : محمذذد 1335)تالبجطيرحلجح البشل ف  قيريخ الإللن الثيل  عشل، عبد الل ا  بن حسن  -
 م.1993- ذ1413، 2بهرح البجطير، اار صيار، بحلوت،  

بن مهيب الدين عمل اكل بن  إسميعحل الدراة الشاواٌجح على ملع الشجخ هيلد ملع اآلجلومجح، يبو ب  -
 .43059(  3323 ذ(، المكتبح ا   ليح، بل,س )1019بن عل  الشاواٌ  )ت

الدرر ال يماح ف  يعجين الميئذذح الثيماذذح، يبذذو الفضذذل يحمذذد بذذن علذذ  المعذذلوف بذذيبن حرذذل العسذذإلالٌ   -
، 2هاذذذذد،   ذذذذذ(، قحإلحذذذذ : محمذذذذد عبذذذذد المهحذذذذد ضذذذذيف، مرلذذذذف اائذذذذلة المعذذذذيرف العثميٌجذذذذح، ال852)ت

 م.192- ذ1392
 ذذذ(، قحإلحذذ : 1167ايذذوان ارسذذالم، يبذذو المعذذيل  مذذمف الذذدين محمذذد بذذن عبذذد الذذلحمن بذذن الغذذز  )ت -

 م.1990- ذ1411، 1سحد كسلو  حسن، اار ال تب العلمجح، بحلوت،  
 ذذذ(، 1270روع المعيٌ  ف  قفسحل الإللآن العلجس والسبع المثذذيٌ ، مذذهيب الذذدين محمذذوا اآللوسذذ  )ت -

  ذ.1415، 1: عل  عبد البير  ، اار ال تب العلمجح، بحلوت،  قحإلح 
ن ذ ذذب، ابذذن العمذذيا الحابلذذ  )ت - ذذيؤو ، 1089م رات ال  ب ف  يهبذذيِر مذذَ  ذذذ(، قحإلحذذ : محمذذوا ا ٌر

 ، اار ابن كثحل، امش ، ا.ت.هلاج يحيايثه: عبد الإليار ا ٌريؤو 
م لذذه900 ا )تمموٌ ملع ا ممٌو ا على يلفجاح ابن ميلك، يبو الحسحن عل  ا  - : حسذذن حمذذد،  ذ(، ,ذذدا

 م.1998- ذ1914إملاف: ا. إمحل بديع ، اار ال تب العلمجح، بحلوت،  
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ذذؤو ، ه(، قحإلحذذ : مذذع792يويذذح، صذذدر الذذدين محمذذد بذذن يبذذ  العذذز )ت حمذذلع العإلحذذدة الط - حب ا ٌر
 م.1997-ه 1417، 10، مؤسسح اللسيلح، بحلوت،  وعبدهللا بن المحسن

 ذذذ(، قحإلحذذ : ا. إمحذذل بذذديع يعإلذذوب، 643موفذذ  الذذدين ي ذذجش بذذن علذذ  بذذن ي ذذجش )تملع المفصذذل،  -
 م.2001- ذ1422، 1اار ال تب العلمجح، بحلوت،  

ه(، قحإلحذذ : هيلذذد عبذذد ال ذذليس، المطبعذذح 469ملع المإلدمح المحسبح، طي ل بذذن يحمذذد بذذن بيبشذذيذ )ت -
 .1977، 1العصليح، ال وي ،  

ه(، قحإلحذذ : يحمذذد عبذذد 393إسذذميعحل بذذن حمذذيا الرذذو ل  )تالصحيع قذذيج اللغذذح وصذذحيع العلبجذذح،  -
 م.1987- ذ1407، 4الغفور عطير، اار العلس للماليحن، بحلوت،  

صذذحجح البخذذير  يو الرذذيمع الصذذحجح المختصذذل، يبذذو عبذذد هللا محمذذد بذذن إسذذميعحل البخذذير  الرعفذذ   -
  ذ.1422 ذ(، قحإلح : محمد   حل الايصل، اار طو  الارية، بحلوت، 256)ت

 ذذذ(، اار ال تذذب العلمجذذح، 945طبإليت المفسلين، ممف الدين محمد بن عل  بذذن يحمذذد الذذداووا  )ت -
 بحلوت، ا.ت.

 ذذذ(، قحإلحذذ : 379طبإلذذيت الاحذذويحن واللغذذويحن، يبذذو بكذذل محمذذد بذذن الحسذذن بذذن عبحذذد هللا الزبحذذد  )ت -
 ، ا.ت.2محمد يبو الفضل إبلاهجس، اار المعيرف، الإلي لة،  

ببجذذذين هفذذذذ  يٌذذذوار التازيذذذل, و ذذذذ  حيمذذذجح علذذذى قفسذذذذحل البجضذذذيو  )سذذذورق  آل عمذذذذلان فذذذتح الرلحذذذل  -
ه(, قحإلحذذذ : محمذذد حمذذذد  عبحذذد المحمذذذد , رسذذيلح ميجسذذذتحل, 926والاسذذيء( لزكليذذذي ا ٌصذذير  )ت 

 م.2007ه/ 1428كلجح اآلااب, الريمعح ارسالمجح, 
إلحذذ : مصذذطفى صذذيلح مهذذد ، فذذتح الميلذذك سجمذذي يتعلذذ  بإلذذول الاذذيس و ذذو كذذ لك، يحمذذد السذذبيع ، قح -

 م.  2019جيمعح الإلياسجح، كلجح التلبجح، مرلح اواة، المرلد السياس، العدا الثيٌ  والعشلون، 
، مذذهيب الذذدين مذذجخ االسذذالم يبذذو ال بذذيس )ت حن، يحمد بن محمد بن علذذ  الفتح المبحن بشلع ا ربع -

بكذذل، اار المصذذبيع جذذدة، ه(، عا  به: يحمد جيسس ، و,ص  محمد، وابو حمزة يٌذذور بذذن يبذذ  974
 م.2008-ه  1428، 1الممل ح العلبجح السعوايح،  

ح فذذذ  مذذذلع ٌلذذذس اآلجلومجذذذح )ٌلذذذس محمذذذد الشذذذاقجط (، يحمذذذد بذذذن عمذذذل بذذذن مسذذذيعد  - فذذذتح ربا البليذذذا
 م.2010- ذ1431، 1الحي م ، مكتبح ا سد ، مكح المكلمح،  

 م.2006فهلس ا   ليح، ملتإلى ي ل الحدي   -
بذذيت ومعرذذس المعذذيجس والمشذذجخيت والمسلسذذالت، محمذذد بذذن عبذذد حذذ  المعذذلوف فهذذلس الفهذذيرس وا ث  -

، 2ه(، قحإلحذذذ : إحسذذذين عبذذذيس، اار الغذذذلب ارسذذذالم ، بحذذذلوت،  1382بعبذذذد الحذذذ  ال تذذذيٌ  )ت
 م.1982

ه(، قحإلح : مكتبح 817الإليموس المحج ، مرد الدين يبو طي ل محمد بن يعإلوب الفحلو  آبيا  )ت -
للسذذذيلح، بإمذذلاف: محمذذد ٌ ذذذجس العل,سوسذذ ، مؤسسذذذح اللسذذيلح، بحذذذلوت، قحإلحذذ  التذذلاث فذذذ  مؤسسذذح ا

 م.2005 –ه  1426، 1لباين،  
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 ، ا.ت.1 ذ(، اار العصجم ،  761,طل الادن وبلا الصدن، ابن  شيم ا ٌصير  )ت -
 ذ(، قحإلح : عبذذد السذذالم محمذذد  ذذيرون، 180ال تيب، سحبويه يبو بشل عملو بن عثمين بن ,ابل )ت -

 م.1988، 3الإلي لة،   مكتبح الخيٌر ،
 ذذذذ(، مكتبذذذح المثاذذذى، بغذذذذداا، 1067كشذذذف اللاذذذون عذذذن يسذذذذيم  ال تذذذب والفاذذذون، حذذذيج  هلجفذذذذح )ت -

 م.1941
 ذذذ(، قحإلحذذ : 1061ال واكذذب السذذيئلة بأعجذذين المخذذح العيمذذلة، ٌرذذس الذذدين محمذذد بذذن محمذذد الغذذز  )ت -

 م.1997- ذ1418، 1هلحل الماصور، اار ال تب العلمجح،  
  ذ.1414، 3 ذ(، اار صيار، بحلوت،  711يل الدين بن مالور )تلسين العلب، جم -
 ذ(، قحإلح : ا. مؤمن عمذذل 972مرحب الادا ف  ملع ,طل الادن، جميل الدين عبد هللا الفيكه  )ت -

 م.2008- ذ1429، 1محمد البلارين، الدار العثميٌجح، ا ران،  
ن يبذذ  الإليسذذس ا مذذو  بذذيلوالء االٌدلسذذ  مختصل التبححن لهريء التازيل، يبو ااوا سذذلجمين ابذذن ٌرذذيع بذذ  -

 م.2002 –ه  1423ه(، معرس الفهد، المدياح الماورة، 496)ت 
ه(, 1140بذذن محمذذد الذذدمجيط  )ت االمشكية الفتحجح علذذى الشذذمعح المضذذجح فذذ  علذذس العلبجذذح, محمذذد  -

 لباين. -,ليه وعل  علجه: الدكتور يححى ملاا, اار ال تب العلمجح, بحلوت
 ذذذ(، المكتبذذح 770ل فذذ  غليذذب الشذذلع ال بحذذل، يحمذذد بذذن محمذذد بذذن علذذ  الإلحذذوم  )تالمصذذبيع الماحذذ  -

 العلمجح، بحلوت، ا.ت.
ه(، قحإلحذذ : 235مصاف ابن يبذذ  مذذحبح، يبذذو بكذذل بذذن يبذذ  مذذحبح، عبذذدهللا بذذن محمذذد ال بسذذك  )ت   -

 ه.1409كميل يوسف الحوت، مكتبح اللامد، الليي ، 
ه(، عمذذل 1377ا صذذول، حذذيفظ ابذذن احمذذد الحكمذذ  )تمعيرج الإلبول بشلع سلس الوصول الى علذذس  -

 م.1990-ه 1410، 1بن محموا ، اار ابن القجس، الدميم،  
بذذذح، يوسذذذف بذذذن إلجذذذين بذذذن موسذذذى سذذذلكجف )ت -  ذذذذ(، مطبعذذذح 1351معرذذذس المطبوعذذذيت العلبجذذذح والمعلا

 م.1928- ذ1346سلكجف، مصل، 
ار إحجذذيء التذذلاث العلبذذ ، بحذذلوت، معرس المؤلفحن قلاجس مصاف  ال تب العلبجح، عمل رضي كحيلذذح، ا -

 ا.ت.
معلفح الإللاء ال بير على الطبإليت وا عصير، يبو عبذذد هللا مذذمف الذذدين محمذذد ابذذن يحمذذد بذذن عثمذذين  -

 م.1997- ذ1417، 1 ذ(، اار ال تب العلمجح،  748بن ,ييمي  ال  ب  )ت
يحمذذد الخطحذذب الشذذلبحا  مغاذذ  المحتذذيج إلذذى معلفذذح معذذيٌ  يلفذذيظ الماهذذيج، مذذمف الذذدين محمذذد بذذن  -

 م.1994- ذ1415، 1 ذ(، اار ال تب العلمجح،  977)ت
 ذذذ(، اار إحجذذيء 606مفذذيقجح الغحذذب، يبذذو عبذذد هللا محمذذد بذذن عمذذل بذذن الحسذذن فخذذل الذذدين الذذلا   )ت -

  ذ.1420، 3التلاث العلب ، بحلوت،  
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 ذذذ(، 790المإليصذذد الشذذيسجح فذذ  مذذلع الخالصذذح ال يسجذذح، يبذذو إسذذحي  إبذذلاهجس بذذن موسذذى الشذذيطب  )ت -
قحإلح : مرموعح من المحإلإلذذحن، معهذذد البحذذوث العلمجذذح، وإحجذذيء التذذلاث ارسذذالم ، جيمعذذح يم الإلذذلن، 

 م.  2007- ذ1428، 1مكح المكلمح،  
ه(، 444يبذذو عمذذلو الذذداٌ  )تالمإلاذذع فذذ  رسذذس مصذذيحف ا مصذذير، عثمذذين بذذن سذذعحد بذذن عثمذذين  -

 قحإلح : محمد الصيا  ,محيو ، مكتبح ال لجيت ا   ليح، الإلي لة.
ه(، اار 516ملحح ا علاب، الإليسس بن عل  بن محمد بن عثمين يبو محمذذد الحليذذل  البصذذل  )ت  -

 م.2005-ه 1426السالم، الإلي لة، مصل، 
بذذن يحمذذد بذذن  كليذذي اكليذذي بذذن محمذذد ماحذذح البذذير  بشذذلع صذذحجح البخذذير  المسذذمى )قحفذذح البذذير (،    -

 ه(.926االٌصير  )ت
 ذذذ(، 733ٌهييذذح ا رب فذذ  فاذذون ا اب، مذذهيب الذذدين يحمذذد بذذن عبذذد الو ذذيب بذذن محمذذد الاذذويل  )ت -

  ذ.1423، 1اار ال تب والوثيئ  الإلومجح، الإلي لة،  
(، اار ه 1422الهيا  ملع طحبح الاشل ف  الإللاءات العشل، محمد محمد محمد سذذيلس محجسذذن )ت  -

 م.1997-ه 1417الرحل، بحلوت،  
 ذذذ(، ُطبذذع بعاييذذح 1339 ديح العيرفحن يسميء المؤلفحن وآثير المصذذافحن، إسذذميعحل بيمذذي البغذذداا  )ت -

م، ويعذذذيات طبعذذذه بي وفسذذذ : اار 1951وكيلذذذح المعذذذيرف الرلحلذذذح فذذذ  مطبعتهذذذي البهجذذذح، إسذذذتيٌبول، 
 إحجيء التلاث العلب ، بحلوت، ا.ت.

 ذذذذ(، قحإلحذذذ : عبذذذد الحمحذذذد 911مذذذلع جمذذذع الروامذذذع، جذذذالل الذذذدين السذذذحوط  )ت مذذذع الهوامذذذع فذذذ   -
  اداو ، المكتبح التوسجقجح، مصل، ا.ت.

ذذيؤو ، وقلكذذ  مصذذطفى، 764الذذواف  بيلوسجذذيت، صذذالع الذذدين الصذذفد  )ت -  ذذذ(، قحإلحذذ : يحمذذد ا ٌر
 .م2000- ذ1420جيء التلاث، بحلوت، اار إح




