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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



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 

     



  

 

 

 
  

     
 



 
 

 
376 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 376-412 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

من كتاب )منهاج الفالح في التعريف واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي   باب الثاء 
 دراسة وتحقيق  -هـ(1192القسطنطيني )ت 

(Chapter of Tha'a) 

From the book (Al- Falah Theory in Definition and Terminology) 

by Ahmed Nazhat Al -Rahawi Al-Qustanteeni (died 1192 AH) –  

study and investigation  

 أ. د. مصطفى كامل أحمد     عذراء داود سليمان                            
 جامعة األنبار  -كلية اآلداب                  جامعة األنبار      -كلية اآلداب

Dacter Student: Athraa Dawood Sulayman, College of Arts- Anbar 

University. 

Prof. Dr. Mustafa Kamil Ahmed, College of Arts- Anbar University. 

 الملخص  
البحث    يتطرق  واالصطالح،   (الثاء باب  )إلى  هذا  التعريف  في  الفالح  منهاج  كتاب    من 

 ( القسطنطيني  الرهاوي  نزهت  والتحقيق  (ـه١١٩٢ألحمد  التأليف    ،بالدراسة  يعد  هذا  حد  أالذي 
العلوم،  اتجمالمع المتعددة  يقسم على قسمينأالبحث    اقتضى منهجوقد    المتخصصة    : أحدهما  ؛ن 

 ليه من نتائج.إتوصلت  نت ما بخاتمة تضم   وُختم البحث المحقق، للدراسة واآلخر للنص  
 باب الثاء، منهاج الفالح، التعريف، االصطالح، الرهاوي.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

This research tackles (chapter of tha'a) from Al- Falah Theory in 

Definition and Terminology by Ahmed Nazhat Al -Rahawi Al-Qustanteeni 

(died 1192 AH) with study and investigation, this authorship that is 

considered one of the specialized lexicons that has multi science. This 

research requires to fall onto two parts; the first is for the study and the other 

is for the text to be investigated. The research ends with a conclusion 

includes the results I reached to. 

Keywords: The door of Al-Thaa, the farmer's curriculum, definition, 

terminology, Al-Rhawi . 
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 المقدمة: 

 رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل

بعد:   المصطلحات  ذكروا  نا  علماءفإن   أما  فهم  وأن   العلوم،  مفاتيح  هي  المصطلحات  أن  
لفظ يعب ر عن مفهوم،    م هي نصف الفهم؛ ألن  المصطلحنصف العلم أو أن  معرفة مصطلحات العل

ُبني على مصطلحات   إذا  إال  إذ ال يستقيم منهج  العلمي،  للمنهج  المصطلح ضرورة الزمة  ومعرفة 
قيل  وقد  هذه    :دقيقة،  مفاتيح  والمصطلحات  أبوابها،  من  العلوم  ومداخل  مصطلح،  بال  معرفة  ال 

العلمية؛  المادة  فهم  إلى  تفضي  المصطلح  معرفة  أن   في  شك  وال  إلى  األبواب،  توحيد    يضاف  أن  
يؤلفون ويكتبون؛ ونظًرا   فيما  الباحثين والمؤلفين من جامع مشترك  انطالق  إلى  المصطلحات يؤدي 
إلى هذه المكانة واألهمية للمصطلح وقع في نفسي أن أشارك في تحقيق واحد من مؤلفات علمائنا في  

التعريف واالصطالح، ألحمد  من كتاب منهاج الفالح في    ( باب الثاء)  ؛ فاخترت مجال المصطلحات
 هـ( بالدراسة والتحقيق.١١٩٢ني المتوفى سنة )نزهت الرهاوي القسطنطي

منهج اقتضى  وقسم    وقد  الدراسة،  قسم  قسمين:  على  المقدمة  هذه  بعد  يقسم  أن  البحث 
 التحقيق، تتلوهما خاتمة.

ف الكتاب  تضمن المبحث األول التعريف بمؤلوقد اشتمل قسم الدراسة على ثالثة مباحث،  
وت الرهاوي،  نزهت  الثاني    طرق أحمد  التعريف  إلى  المبحث  في  الفالح  منهاج  بكتابه  التعريف 

مطال أربعة  تضمن  وقد  الثاء،  باب  دراسة  على  فاشتمل  الثالث  المبحث  وأما  هي:  واالصطالح،  ب 
في ترتيب المصطلحات، والمطلب الثاني: موارده وشواهده، والمطلب    المطلب األول: طريقة الرهاوي 

النسخة   وصف  الرابع:  والمطلب  فيه،  والنحوية  اللغوية  والمسائل  وشرحه،  ضبطه  طرائق  الثالث: 
 الخطية ومنهج التحقيق.

النص المحقق   الثاني فتضمن  القسم  فيها  وأما  البحث بخاتمة ذكرُت  )باب الثاء(، وختمت 
 منها. اد البحث بالمصادر والمراجع التي أفل إليه البحث من نتائج، وذي لت أهم ما توص

 وختاًما آمل أن أكون قد ُوفقت في بحثي، ومن هللا السداد والتوفيق.  
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 القسم األول 

 ودراسة النص تحقيق الالتعريف بأحمد نزهت وكتابه منهاج الفالح ومنهج  

 المبحث األول 

 الرهاوي التعريف بأحمد نزهت 

قد    تقدم لم    نجدها  إذ  عنه،  تامة  ترجمة  الرهاوي  نزهت  ألحمد  ترجمت  التي  المصادر  لنا 
أغفلت ِذْكر عناصر مهمة في ترجمته كذكر مولده ونشأته وأسرته وشيوخه وتالميذه... ونحو ذلك من  

يأتي   وفيما  والعلمية،  الشخصية  سيرته  عن  ُتفصح  ترجمته  نقلمعلومات  مصادر  ذكرته  من    (١)لما 
 معلومات عنه على النحو اآلتي: 

 ه وأصله ونسبته: أواًل: اسمه ومنشؤ 

َأْفندي ُنزهت  أحمد  الُقْسَطْنِطيني     (٢)هو  أصاًل،  الرُّهاوي    ، اإلستانبولي   ) )الُعثماني  ومي   الرُّ
 منشأ.

والشام الموصل  بين  مدينة  وهي  الرُّها،  من  أصله  أن   سبق  مم ا  في (3)يتبين  ومنشأه   ،
 .(5) ستانة أيًضاالمدينة المعروفة بإسالمبول واآل (4) الُقسطنطيني ة

 وتجدر اإلشارة إلى أن  هناك عالمين يحمالن االسم نفسه، هما: 

 

 .(١) هـ(١٢70هت بن أبي بكر الرومي المعروف بجوركي زاده )ت أحمد نز  -١

 

، ومعجم  556/  4و  533/  3، وإيضاح المكنون:  ١7٩/  ١( تنظر ترجمته في: هدية العارفين:  ١)
 . 6١6/ ١، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي: ١٩4/ ٢المؤلفين: 

، والمعجم الجامع في  ٢٢/  ١( لقب تكريم وتبجيل واحترام، معناه السيد. ينظر: المعجم الوسيط:  ٢)
 .   ٢0المصطلحات: 

 . ٢05/ 38، والتاج )رهو(: ١06/ 3( ينظر: معجم البلدان:  3)
 ( هي اآلن مدينة إسطنبول التركية.  4)
 .  7١و 58( ينظر: المعجم الجغرافي لإلمبراطورية العثمانية: 5)
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 .(٢) الثالث عشرأحمد نزهت بن محمد الديار بكري اإلستانبولي، عاش في القرن  -٢

 ثانًيا: مكانته ومناصبه وصلته بالوزير محمد راغب باشا: 

ب باشا  الوزير محمد راغ  (6) دار  (5) ثم  مهر  (4) ، وأن ه دواتدار(3)وصفه من ترجم له باألديب 
األ العثماني  شوقي  محمد  )بن  سنة  المتوفى  الحنفي  الهجرة١١76ديب  من  من  (7) (  كان  وأن ه   ،

 .(8) الوزيرأصحاب 

، وديوان راغب باشا،  وقد نسخ بخطه بعض مؤلفات هذا الوزير ككتاب منشآت راغب باشا 
انتقل قائل ما وقد ورد في آ )بعدما  يأتي:  الديوان ما  إلى  خر هذا  الديوان  غرفات منتزهات    في هذا 

، وبصنائع الحسنات زي نها وأعالها، وجدت بعض  (٩)الجنان قصدت يوًما إلى دارة الكتب التي بناها
فال    ،المودوعة فيها عن إنشائه وأشعاره  (١0) ويتفحصون من غير السفينة  ،الطالبين يسألون عن آثاره

ك وقد  اآلثار،  هذه  عن  الجواب  رد  غير  الدار  تلك  ُحف اظ  من  سائر  يجدون  ومن  منه،  جمعتها  نت 
مجامع الكتاتيب مهما أمكن لي بالتتبع واالستطالب، كتبت هذه المجموعة، وقي دته في جريدة كتبها  

استجال قاصًدا  وموضوعة،  المحل موقوفة  ذلك  في  روحإلي  إلى  والدعاء  الرحمة  من  ب  الشريف،  ه 
ار صاحب تلك اآلثار، المنتقل إلى  والشريف، وأنا المفتقر إلى هللا تعالى: أحمد نزهت مهرد  الوضيع

 

 .  ١٩4/ ٢، ومعجم المؤلفين: ١87/ ١: هدية العارفين:   ( ينظر١)
 .  336/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: ٢)
 .  ١٩4/ ٢، ومعجم المؤلفين: 556/ 4( ينظر: إيضاح المكنون: 3)
 .  ٩3( أي: صاحب الدواة، يعني: الكاتب. ينظر: المعجم الجامع في المصطلحات: 4)
العربية:  5) المعاجم  تكملة  ينظر:  الوزير.  ،  36/  ٩، و١٢5/  ١0( أي: حامل وحافظ مهر )ختم( 

 .   ٢١4جم الجامع في المصطلحات: والمع
 .  6١6/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: 6)
العارفين:  7) هدية  في:  ترجمته  تنظر  واألعالم:  334/  ٢(  التراث:  ١٢3/  6،  تاريخ  ومعجم   ،5  /

34٢5   . 
 .  556/ 4، و 533/  3، وإيضاح المكنون: ١7٩/ ١( ينظر: هدية العارفين:  8)
 لة ُتعرف باسمه. تنظر مصادر ترجمته.  ( جمع راغب باشا مكتبة حاف٩)
الراغب  ١0) باشا كتاب اسمه: سفينة  العلوم.    ة ن ودفي( من مؤلفات راغب  له: سفينة  الطالب، ويقال 

 ينظر: مصادر ترجمته.  
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ن له  حدى وثمانين ومئة وألف من هجرة م في سنة إ  ، رحمة ربه الغفار راغب محمد باشا عفي عنهما
 (.(١) العز والشرف

آ  في  باشا  وورد  راغب  منشآت  كتاب  نز أن ها  خر  أحمد  وناسخها:  خزائنية،  هت  مخطوطة 
 .(٢) هـ١١8١ُمهردار راغب باشا، وتاريخ النسخ هو 

 ثالًثا: مؤلفاته:

مرتبة على وفق  ذكرها هت الرهاوي عدة مؤلفات له، أألحمد نز  ذكرت المصادر التي ترجمت 
 على النحو اآلتي: الترتيب الهجائي أو األلفبائي 

 .(3)أسفار أربعة، باللغة التركية، مطبوع -١

 .(4) ترجمة حال محمد راغب باشا، باللغة التركية، مخطوط -٢

 .(5) ترجمة مختصر الوالية، باللغة التركية، مطبوع -3

 .(6) = )ديوان نزهت(، باللغة التركيةديوان شعره  -4

 .(7)شرح غزل جامي، باللغة التركية، مطبوع -5

 .(8) مقاالت صديقية، باللغة التركية، مطبوع -6

ــمن -7 ــازه األبصار ومسارح األفكـ ــار، في المسائــ  ة في  ــــــــــ العلمية واألدبية، ووصفت بأن ها مجموعل ــــ

    .(١)هـ، مخطوط١١8٩اآلداب والنوادر من كل فن، فرغ منه سنة  
 

 .  ١6٢و ١6١/ ٢( فهرس مخطوطات مكتبة راغب باشا: ١)
 .  ١60/ ٢( ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة راغب باشا: ٢)
 .6١6/ ١ينظر: معجم تاريخ التراث:  3))
 .6١6/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: 4)
 .6١6/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: 5)
 .  533/  3، وإيضاح المكنون: ١7٩/ ١( ينظر: هدية العارفين:  6)
 .6١6/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: 7)
 .  6١6/ ١ينظر: معجم تاريخ التراث:  (8)
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 .(٢) منقبة األولياء في أحوال الرضائية، باللغة التركية، مطبوع -8

 رابًعا: وفاته:

 .(3)ومئة وألف من الهجرة( اثنتين وتسعين ١١٩٢ذكر إسماعيل البغدادي أن ه توفي سنة ) 

. وذكر مؤلفا معجم تاريخ التراث  (4) هـ(١١8٩بقوله: )كان حًيا  ذلك  وأرخ عمر رضا كحالة   
 .(5) هـ١١63أن ه توفي في حدود 

 هـ(، واألخذ به أولى.  ١١٩٢وأقدم هذه األقوال هو ) 

 المبحث الثاني

 منهاج الفالح في التعريف واالصطالح  ه:التعريف بكتاب

كتاب    الفالح)ُيعدُّ  مؤلفه    (منهاج  فيه  جمع  إذ  العلوم،  المتعددة  المتخصصة  المعاجم  من 
كتاب   وقف على  أن ه  كتابه  مقدمة  في  صر ح  وقد  شتى،  علوم  من  متنوعة    ( التعريفات)مصطلحات 

التوقيف على مهمات  )، وكتاب  (6)هـ(8١6لعلي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني )ت  
)ت    (التعاريف المناوي  الرؤوف  كثيرة،    (7) هـ(١03١لعبد  ومصطلحات  تعريفات  أغفال  قد  فوجدهما 

 .(8)فنشط للجمع بين كتابيهما مع ضم  زيادات كثيرة وقف عليها في مصادر أخرى 

الهجاء  حروف  بعدد  أبواب  على  كتابه  في  المصطلحات  رت ب  اوقد  طريقة  أي:  لباب  ، 
األلفبائي الترتيب  بحسب  فصوالً والفصل  منها  باب  كل  وضم   الثاني  ،  الحرف  بحرف  بحسب  فبدأ   ،

 الهمزة وختم بحرف الياء.

 

 .  ١٩4/ ٢، ومعجم المؤلفين:  556/  4، وإيضاح المكنون: ١7٩/ ١( ينظر: هدية العارفين:  ١)
 .  584/ 4، وإيضاح المكنون: ١7٩/  ١، وهدية العارفين:  6١6/ ١ينظر: معجم تاريخ التراث:  ٢))
 .١7٩/ ١( ينظر: هدية العارفين:  3)
 .١٩4/ ٢المؤلفين:  ( معجم 4)
 .  6١6/ ١( ينظر: معجم تاريخ التراث: 5)
 .  ١٢5الفوائد البهية:  ( تنظر ترجمته في6)
 .  4١٢/  ٢خالصة األثر:  ( تنظر ترجمته في7)
 / و[.  ١( ينظر: منهاج الفالح ]8)
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واتبع في ترتيب المصطلحات طريقة الترتيب الهجائي األلفبائي النطقي )غير التجريدي(،   
 هم( من حرف الفاء.ليس في مادة )ف، و (١)فكلمة )استفهام( مثاًل ذكرها في حرف الهمزة

 المبحث الثالث 

 دراسة باب الثاء

 وفيه أربعة مطالب.

 .ترتيب المصطلحات في رهاوي ال طريقة المطلب األول:

ذكرنا   أن  ال  سبق  كتابه    رهاوي أن   في  المصطلحات  وفقرت ب  األلفبائي  )الترتيب    على 
يقتضي اتباع هذه  اللواحق، و ، أو بعبارة أخرى بحسب أوائل المصطلحات مع اإلبقاء على  (النطقي

المصطلح تحت أول حروفه دون تجريد من الحروف الزوائد، فُترتب المصطلحات    الطريقة أن ُيوضع
وغير   المزيد  إلى  فيها  ينظر  فال  جذرها،  بحسب  ال  لفظها  أو  نطقها  الطريقة بحسب  هذه  ضوء  في 

  رهاوي ي باب الثاء، فقد ذكر الالمزيد من الحروف. وفيما يأتي ذكر أمثلة من المصطلحات الواردة ف
باًبا سماه )باب الثاء( ثم ذكر بعده فصاًل سماه )فصل األلف( ذكر فيه المصطلحات اآلتية: الثاقب،  
الثبنة،   الثبة،  الثبات،  اآلتية:  المصطلحات  فيه  وذكر  الباء  فصل  إلى  انتقل  ثم  الثاوي.  الثانية، 

 ذكر فيه مصطلح الثيب.  الثبور... وهكذا إلى أن وصل إلى فصل الياء الذي

اعتبار    الحرف األول من كل مصطلح مع عدم  المصطلحات مرتبة على وفق  فقد وردت 
)أل( التي للتعريف، فإذا تساوت المصطلحات في الحرف األول ُرتبت على مراعاة الحروف الثواني  

 ثم الثوالث من غير تجريد أو رد للجذور.

اًل واضطراًبا  في باب الثاء بخاصة، وقد وجدت خلو هذا هو المنهج الغالب في كتابه بعامة   
في مواضع من كتابه تتمثل بعدم مراعاة المؤلف للمنهج السابق الذي اتبعه في كتابه، ومن أمثلة ذلك  

الثؤلول والثول بين  باب الثاء خلطه  )ثأل(،  (٢) من  الثؤلول حقه أن يوضع في مادة  أن   ، والمعروف 
 ة )ثول(.و)الثول( حقه أن يوضع في ماد

 

   / ظ[. ١١( ينظر: منهاج الفالح ]١)
 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]٢)
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وقد تضمن باب الثاء أربعة وأربعين مصطلًحا كلها مفردة إال  مصطلح )ثمرة اللسان( فهو   
 مركب.

الثاء، فمنها   باب  الواردة في  المصطلحات  تنوعت  م  رْ الث  مصطلحات عروضية، نحو:  وقد 
... وغير  (5) والثيب  (4)كالثمن، وأخرى فقهية  (3)يوالثالث  (٢) ثمة، ومنها نحوية وصرفية، نحو:  (١)لموالث  

 ذلك من مصطلحات العلوم.

 المطلب الثاني

 موارده وشواهده 

 موارده:أواًل: 

والذي    كتابه،  تأليف  في  إليها  رجع  التي  المصادر  من  بعدد  الرهاوي  نزهت  أحمد  صر ح 
 هما: يعنيني هنا بيان ما صر ح به في باب الثاء، ويمكن تقسيم هذه الموارد على قسمين، 

 األعالم. -أ 

 ل عنهم، هم: اء ِذْكر عدة أعالم نقورد في باب الث 

 هـ(.٢١6األصمعي )ت  -١
يت )ت  -٢  هـ(.٢44ابن السك 
 هـ(.٢48أبو حاتم السجستاني )ت  -3
 هـ(.370األزهري )ت  -4
 هـ(.3٩5ابن فارس )ت  -5
 أطلق عليه: الشيخ.و هـ(، 4٢8ابن سينا )ت  -6
 هـ(.50٢الراغب األصفهاني )ت   -7

 

 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]3)
 / ظ[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]4)
 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]5)
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 هـ(.637أحمد الحرالي )ت علي بن  -8
 هـ(.686الرضي اإلستراباذي )ت نحو  -٩

 هـ(.١03١الُمناوي )ت  -١0
 هـ(.١0٩4الكفوي )ت  -١١

 
 الكتب.  -ب

 ورد في باب الثاء ذكر عدد من أسماء الكتب التي رجع إليها أحمد نزهت، وهي:  
 هـ(.3٩3للجوهري )ت  ،تاج اللغة وصحاح العربية -١
 .هـ(6١0للمطرزي )ت  ،في ترتيب المعرب المغرب -٢
 هـ(.6٢٢وني )ت  لبل ،شمس المعارف الكبرى  -3
 .هـ( 770لفيومي )ت ، لفي غريب الشرح الكبير المنير المصباح -4
 .هـ(٩70)ت  شرح كنز الدقائق، البن نجيم المصري  البحر الرائق  -5
 .هـ( ١0٩4للكفوي )ت ، الكليات -6

الموارد   نقله من هذه  نقاًل حرفًياوقد كان  نقله بتصرف(١) أحياًنا  ُأخر  أما ،  (٢) ، وفي أحيان 
، ويالحظ (4) ، وفي أحيان ُأخر ينقل بالوساطة(3) يأخذ من المصادر أخًذا مباشًرا  طريقة نقله فقد كان

 ، وأحياًنا يذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم  (5)ر اسم كتابهـــ ر اسم العالم دون ذكـــــه في مواضع يذكـــــ أن  

 

 .(8)، وأحياًنا ينقل بطريقة اإلبهام(7) ، وقد يجمع بينهما(6)مؤلفه

 

 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]3)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]4)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]5)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]6)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]7)
 / ظ[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]8)
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 ثانًيا: شواهده: 

الشواهدتنو   الثاء  (١)عت  باب  في  استعمل  الواردة  فقد  واألحاديث  الرهاوي  ،  القرآنية  الشواهد 
 ذلك: النبوية والشعر، وسأورد بعض األمثلة على 

 القرآن الكريم:  -١

ال  الثاء  رهاوي استشهد  باب  آيات في  األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح    منو   ،بست 
منهم: النجم وإن كان    في كثرة الندى والبلل ولهما أساٍموإنما سميت الث ريا من الثروة  إذ قال: )  (الثريا)

ِإَذا َهَوى )  وقيل: إن  المراد بقوله تعالى:  في العدد نجوًما. . ومن أمثلة ذلك  (3)أن ه الثريا(  (٢)(َوالنَّْجِم 
ولذلك قيل    ؛قطعة مجتمعة من صوف  -بالفتح  -الثلة: )  : قال  أيًضا ما ذكره في مصطلح )الثلة( إذ

ِلينَ ) في الغنم: ُثل ة، والعتبار االجتماع  .(5)(بضم الثاء (4)(ُثلٌَّة ِمَن اأْلَوَّ

 : واألثر الحديث الشريف  -٢

  من و   ،بعض المصطلحاتأثناء تعريفه ب  واألثر في  شواهد من الحديث الشريف   رهاوي ذكر ال 
ست ة    :وهي سبعة أنجم  ، من منازل القمر):  من قوله  (الث ريا)مصطلح  ما ذكره في  ذلك    األمثلة على
يا من الثروة  نما سميت الثر حن به الناس أبصارهم يسم ى السها. وإتم ، وواحد صغير خفي  يمنها ظاهرة

ولهما أسامي منهم: الن جم. وإن كان في العدد نجوًما. ومنه قوله عليه السالم:    ،في كثرة الندى والبلل
 .(6) )إذا طلع الن جم ارتفعت العاهات(

مصطلح  في  ذكره  ما  أيًضا  ذلك  على  األمثلة  إذ  الث لث)  ومن  الثالثة)قال:  (  أجزاء  ،  أحد 
  .فخص  الل فظ باليوم   ،جعل األلف فيها بداًل من الهاء كحسنة وحسناء  األيام:والثالثاء واألربعاء في  

لل  :والث الثة فيه  الهاء  تثبت  )رفععدد  وحديث:  للمؤنث،  وتحذف  على    مذك ر  أن ث  ثالث(  عن  القلم 

 

 ( لم أخرج الشواهد في قسم الدراسة؛ اكتفاء بتخريجها في النص المحقق.  ١)
   .١( سورة النجم، اآلية: ٢)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]3)
 .  ١3( سورة الواقعة، اآلية: 4)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]5)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]6)
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استشهاده باألثر ما ذكره في مصطلح    أمثلة. ومن  (١) األنفس، ولو أريد األشخاص لذكر بالهاء(  معنى
)أن ه أخذ بثمرة    -رضي هللا عنهما  -اللسان( إذ قال: )ثمرة اللسان: طرفه، في حديث ابن عب اس  )ثمرة

  .(٢)لسانه(، أي: طرفه(

 الشعر:   -3

ال  شعريين  رهاوي ذكر  الث اء  شاهدين  باب  مصطلح    ،في  في  ذكره  منهما  إذ    (الثقل )األول 
 ، وتارة في المدح، كقوله: أكثر في التعارفوالثقل في اآلدمي يستعمل تارة في الذ م، وهو قال: )

ــا  ــــ بتخــــــــــا  األر  لمــــــــ ــا نــــــ  ت عنهــــــــ
 

ــيالً   ــه ثقـــــــــــ ــت بـــــــــــ ــا بقيـــــــــــ ــى مـــــــــــ  وتبقـــــــــــ
ــتقر ال  ــز  حللــــــــــــت بمســــــــــ ــا عــــــــــ  منهــــــــــ

  
ـــــيال  ـــــا أن تمـــــــــــــ ـــــ  جانبيهـــــــــــــ  (3)(فتمنـــــــــــــ

... محمول على  والشاهد الثاني ذكره عند حديثه عن مصطلح الثوب إذ قال: )وقوله تعالى  
 عن النفس كقوله: كناية   تطهير الثوب، أو

ــَ  ــي عــــــــ ــاب بنــــــــ ــَ ٍف طَ وْ ثيــــــــ ــ  هــــــــ  . (4)(ةارى نقيــــــــ
 ويالحظ أن ه لم ينسبهما إلى قائلهما بل أبهم اسم الشاعر.  

 المطلب الثالث 

 والمسائل اللغوية والنحوية فيه. وشرحه، ضبطهطرائق 

 .وشرحه ضبطهأواًل: طرائق 

 .ضبطه طرائق  -أ

وسائل مختلفة لضبط الكلمات في كتابه، ومن تلك الطرائق التي استعملها ما    رهاوي سلك ال
 يأتي:

 

 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]١)
   / ظ[.6٢] ينظر: النص المحقق( ٢)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]3)
 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]4)
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 ه على حركة أو أكثر من حركات الكلمة.، ومن صور ذلك نص   الطريقة األولى: الضبط بالعبارة

:  -بسكون الباء -ْبت: )وَرجل ثَ مصطلح )الثبات( من قولهمن األمثلة على ذلك ما ذكره في  
، ومنه قيل للحجة: َثَبت.  -بالفتح  -أموره، وَثْبت الجنان، أي: ثابت القلب، واالسم: َثَبتمتثبت في  
 (.(١) : إذا كان عداًل ضابًطا-بفتحتين -ورجل َثَبت

أيًضا    ذلك  أمثلة  قولهومن  من  )الثعلب(  مصطلح  في  ذكره  األنثى،  ما  وهي  )الثعلب:   :
 .   (٢)مشهور بالفتح؛ ألن ه مثنى(والذكر: َثْعلب وُثْعُلبان بالضم، وفي البيت ال 

 ثل للكلمة(.)أي النص على وزن مشهور مما الطريقة الثانية: الضبط بالوزن 

كل( إذ قال: )الث كول، َفعول بمعنى فاعل:  لة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الث من األمث  
 .(3)التي مات عزيزها(

 الطريقة الثالثة: الضبط بالمثال.

 .(4) ذلك ما ذكره في مصطلح )الثرب( إذ قال: )الث ْرب، كَفْلس(من األمثلة على  

 .(5)ومن أمثلة ذلك أيًضا ما ذكره في مصطلح )الثكل( إذ قال: )الثُّْكل، كُقْفل: َفْقد الولد( 

 الطريقة الرابعة: الجم  بين اثنتين من الطرائق السابقة.

قال: )الثُّْؤُلول، بهمزة ساكنة وزان  من األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الثؤلول( إذ   
 . (6) ُعْصُفور، ويجوز التخفيف(

 طرائق شرحه. -ب 

 

 / ظ[.  60( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]3)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]4)
 / ظ[، وينظر: مثال آخر في مصطلح )الثدي(.  6١( ينظر: النص المحقق ]5)
 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]6)
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عدة وسائل في شرح المعنى وتفسيره في كتابه )منهاج الفالح(، ومن الطرائق    رهاوي سلك ال 
 التي سلكها في باب الثاء ما يأتي: 

 الشرح بالتعريف:  -١

. (١) والمراد به الشرح الذي يتجاوز الكلمة الواحدة، أو بعبارة أخرى: الشرح بأكثر من كلمة 
التي   هي  الشرح  الطريقة من  منهجوهذه  من    اتجمالمع  توافق  شيء  إلى  تحتاج  التي  المتخصصة 

 ؛ لذلك أكثر المؤلف من استعمالها.  (٢) الدقة والتفصيل

جزء من ستين جزًءا  الثانية:  من األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الثانية( إذ قال: )  
 .(3) من الدقيقة(

ما ذكره في مصطلح )الثقة( إذ قال: )الثقة: من ُيعتمد عليه في القول    كذلك ومن أمثلة ذلك  
 .(4) والفعل(

ذلك    على  األمثلة  كان    كذلك ومن  ما  )الثالثي:  قال:  إذ  )الثالثي(  مصطلح  في  ذكره  ما 
 .(5) ماضيه ثالثة أحرف أصول(

 الشرح بالضد  أو بالمضاد )الشرح بكلمة مضادة(. -٢ 

أه أن يشرح موالمقصود ب  تذكر  بأن  الضد    تناقضهاخرى  عنى الكلمة  المعنى، فيتضح  في 
 . (6)بالضد

باستعمال كلمات، مثل: ضد،    الشرح  الطريقة من طرائق  التعبير عن هذه  وأكثر ما يكون 
 . (7) وخالف، ونقيض ونحو ذلك

 

 . ١١7و  73( ينظر: التعريفات والشروح في المعاجم العربية: ١)
 .4٢١: معاجم المصطلحات: ينظر (٢)

 / ظ[.  60( ينظر: النص المحقق ]3)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]4)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]5)
 .  ١0٢( ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 6)
 .  73( ينظر: التعريفات والشروح: 7)
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بات  ومن األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الثبات( إذ قال: )الث بات ضد  الزوال. والث   
 .(١) والثُّبوت ضد  التزلزل(

 ثانًيا: المسائل اللغوية والنحوية فيه.

طريق  ال  عن  أن   لي  تبين  الثاء  لباب  في    رهاوي دراستي  مقاًل  اللغوية  كان  المسائل  طرح 
 وردت عدة مسائل لغوية ونحوية سأذكرها على النحو اآلتي: والنحوية فيه، وقد 

من أمثلة ذلك ما ذكره في مصطلح )الثلث( إذ قال: )الثلث: أحد أجزاء الثالثة، والثالثاء    اإلبدال:  -أ 
 (.  (٢)واألربعاء في األي ام: ُجعل األلف فيها بداًل من الهاء، كحسنة وحسناء، فُخص  الل فظ باليوم

وفالن ثمال    ،ثمن أمثلة ذلك ما ذكره في مصطلح )الثمال( إذ قال: ) الث مال: الغي ا   االشتقاق:  -ب
  د  في بطن البعير وغيره؛ ألن ه يشتقومه، أي: قوامهم ومعتمدهم، وأصله من الثميلة، وهي بقية الطعام  

ة هذا االشتقاق فالن   القوي  وقوام القوم عليه كما يعول الحيوان على تلك الث ميلة، والذي يشهد لصح 
 .(3) إدام قومه وإدام أخوته، أي: قوامهم وسي دهم(

يغ:ال  -ت فعول بمعنى    مصطلح )الثكل( إذ قال: )الث كول،  من أمثلة ذلك ما ذكره في  ت ناوب في الص 
 .(4) التي مات عزيزها( :فاعل

 جم  التكسير وجم  الجم :  -ث

ــمن األمثل   ــة على ذلك ما ذكــــ ــــ ـــره في مصطلح )الثـ ــــدي( إذ قــ ــــال: )هــ ــدي وهي الثـو الثــ  دي،  ـ

(. ومن أمثلة  (5) وأصلهما: أفعل وفعول، مثل: أفلس وفلوس، وربما ُجمع على ثداء، مثل: سهم وسهام
)الثرب...  كذلك  ذلك قال:  إذ  )الثرب(  مصطلح  في  ذكره  الجمع:    ما  وجمع  ُثروب،  جمعه: 

 (.(6)األثارب

 

 / ظ[.  60( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / ظ[.6٢( ينظر: النص المحقق ]3)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]4)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]5)
 / و[.   6١( ينظر: النص المحقق ]6)
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( قال:  إذ  )الثؤلول(  مصطلح  في  ذكره  ما  أيًضا  ذلك  على  األمثلة  بهمزة    ومن  الثؤلول: 
 (.(١)ساكنة وزان عصفور، ويجوز الت خفيف، والجمع: الثآليل

 المذكر والمؤنث. -ج

  ، مذكر كما في الُمغرب  الثدي:ما ذكره في مصطلح )الثدي( إذ قال: )من األمثلة على ذلك  

الث   المصباح:  أيًضا.  وفي  للرجل  يقال  وقد  للمرأة،  ر  دي  ويذك  يت:  السك  ابن  هو  ويؤن ثقال  فيقال:   ،
الث دي، أفعل وفُ   الث دي وهي  ثداء  ،أفلس وفلوس  :مثل  ،عولوأصلهما:  سهم    :مثل  ،ورب ما جمع على 

 .(٢)(وسهام

  ، وهي األنثى  الثعلب: ومن األمثلة على ذلك أيًضا ما ذكره في مصطلح )ثعلب( إذ قال: ) 
م، وفي البيت المشهور بالفتح؛ :والذ كر  .(3)(ألن ه مثنى ثعلب وثعلبان بالض 

من األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الثماني( إذ قال: )تأنيث الث ماني ة، والياء فيه    النسب:  -ح
م؛ كهي في الرباعي في أن ها للنسبة كما في اليماني، والثمانية     في األصل منسوب إلى الثمن بالض 

يا إحدى  وحذف  النسبة  في  للتغيير  أولها  ففتح  ثمانية،  السبعة  صي ر  الذي  الجزء  النسبة  ألن ه  ءي 
ض مثلها األلف    (.(4)وعو 

من األمثلة على ذلك ما ذكره في مصطلح )الثغر( إذ قال: )الث غر من البالد:    الت طور الداللي:  -خ
ارق منها. والث غر:    الموضع الذي ُيخاف منه هجوم العدو، فهو كالثُّْلمة في الحائط ُيخاف هجوم الس 

 (.(5) المبسم ثم  أطلق على الث نايا

ومن أمثلة ذلك أيًضا ما ذكره في مصطلح )الثمر( إذ قال: )الثمير من الل بن: ما تحبب من  
بد تشبيًها بالث مر في الهيئة وفي التحصيل عن اللبن. والثمرة ثمر  : أصلها الزيادة والنماء، فيقال:  الز 

 (.(6) هللا ماله، أي: زاده وكث ره، ومنه ُسم ي حمل الشجرة ثمرة

 

 / و[.  63( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]3)
 / و[.6٢( ينظر: النص المحقق ]4)
 / و[.6١] ينظر: النص المحقق( 5)
 / و[.6٢( ينظر: النص المحقق ]6)
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الشيء: فعل ما  ومن   إذ قال: )الث ناء على  )الثناء(  أيًضا ما ذكره في مصطلح  أمثلة ذلك 
وأصل الثني: العطف، ومنه: االثنان   والث ناء: ما يذكر من محامد، فيثنى حااًل فحااًل. يشعر بتعظيمه.

ل  واالستثناء؛ لعطف    لعطف المناقب في المدح.  لعطف أحدهما على اآلخر، والث ناء؛  الثاني على األو 
 (.(١) باإلخراج منه

)ال قال:  إذ  )الثقف(  مصطلح  في  ذكره  ما  أيًضا  ذلك  أمثلة  إدراك  ثومن  في  الحذق  قف: 
الشيء وفعله، ومنه قولهم: رجٌل ثقيف، أي: حاذق في إدراك الشيء وفعله، وعنه استعير: المثاقفة.  

وز به، فاستعمل في اإلدراك، وإن لم  ويقال: ثقفت بكذا، إذا أدركت ببصرك لحذق في الن ظر، ثم   ُتجِ 
 .(3)((٢) (َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهمْ ) يكن معه ثقافات، نحو:

)الداللية(:  -د اللغوية  أمثلة    الفروق  الث واب:  ذلك    من   ( قال:  إذ  )الثواب(  مصطلح  في  ذكره  ما 
ما   الث واب:  الراغب:  وقال   . الحرالي  ذكره  بخير،  فسم ي  الجزاء  أعماله،  جزاء  اإلنسان من  إلى  يرجع 

ًرا أن ه هو، أال ترى أن ه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله:  (4) (َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةٍ )  الجزاء ثواًبا تصو 
، لكن  األكثر المتعارف في الخير. واستعماله في الشر    ر  استعارة  اآلية، والث واب يقال في الخير والش 

 (.(5) كاستعارة البشارة فيه

الت سمية:  -ذ من منازل    الثريا:ذكره في مصطلح )الثريا( إذ قال: )من األمثلة على ذلك ما    تعليل 
  حن به الناس أبصارهم يسم ى السها، مت، وواحد صغير خفي ي وهي سبعة أنجم ست ة منها ظاهرة ،القمر

 (.(6) وإن ما سم يت الث ريا من الثروة في كثرة الندى والبلل

قال:)قال    إذ  )الثوب(  مصطلح  في  ذكره  ما  أيًضا  ذلك  أمثلة  الث وبومن  أصله    :الراغب: 
رة المقصودة بالفكرة  ،رجوع الشيء إلى حالته األولى التي كان عليها وهي الحالة    ، أو إلى حالته المقد 

 

 / ظ[.  6٢( ينظر: النص المحقق ]١)
 .  ١٩١من اآلية: ( سورة البقرة، ٢)
 / ظ[.  6١( ينظر: النص المحقق ]3)
 .  7( سورة الزلزلة، من اآلية: 4)
 / و[.63( ينظر: النص المحقق ]5)
 / و[.  6١( ينظر: النص المحقق ]6)
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ل الفكرة آخر العمل )المشار إليها بقولهم:  ل ثابَ (أو  ، ومن  نفسي  إلي  وثابْت  ، فالن إلى داره  ، فمن األو 
 .((١)ر لهاالغزل إلى الحالة التي قد   ؛ لرجوعبه  الث اني الثوب، سم ي

اللغوي:  -ر تأنيث الث ماني ة،    الثماني:من أمثلة ذلك ما ذكره في مصطلح )الثماني( إذ قال: )  النقد 
ف الرباعي  فيه كهي في  اليماني.  والياء  للنسبة كما في  أن ها  تقول:  ي  أبو حاتم عن األصمعي:  قال 

ل حالة االختيار وإن  وال يستعم  ،ثمانية رجال وثماني نسوة، وال يقال: ثمان نسوة؛ ألن  الحذف خطأ
م ،مطلًقا ارتضاه الرضي ألن ه الجزء الذي صي ر السبعة   ؛والثمانية في األصل منسوب إلى الثمن بالض 

 .((٢) ض مثلها األلفي النسبة وعو  حدى ياءوحذف إ ، ففتح أولها للتغيير في النسبة ،ثمانية

كت  بالميم  ثمة:  ذلك ما ذكره في مصطلح )ثمة( إذ قال: )  مثالمسألة نحوية:    -ز دة وهاء الس  المشد 
الكلمة  ]هي[  التي الحركة  ، هاء زائدة في آخر  تلك  لبيان    ، محركة بحركة غير إعرابية موقوًفا عليها 

  ، اسم يشار به بمعنى هناك للمكان البعيد  :فهي بال هاء   ،تدرج في الوصل إال  إذا جرى مجرى الوقف
القريب المكان  على  يدل  ال    ، وبهاء  ظرف  توالت    ، تصرفي وهي  وهو  الت أنيث  عالمة  فيه    أنيث اء 

 .(3) الجملة(
 

 المطلب الراب  

 وصا النسخة الخطي ة ومنهج التحقيق 

 :الخطية أواًل: وصا النسخة

الثاء    باب  تحقيق  في  على  من  اعتمدت  واالصطالح(  التعريف  في  الفالح  )منهاج  كتاب 
لها   أخت  ال  نفيسة  وحيدة  خطية  أخرى نسخة  نسخة  عن  البحث  تحري  بخط     بعد  كتبت  وقد  لها، 

األ باللون  المشروحة  الكلمات  فيها  الجيد، وقد ُمي زت  التعليق  يبلغ  المؤلف، وهي مكتوبة بخط  حمر، 
أوراقها   )لوحة  ٢0٩عدد  السطور  وعدد  )طًرا س  ( ٢5،  بين  السطر  في  الكلمات  عدد  ويتراوح   ،8  )
( كلمة، ومقدار باب الثاء من المخطوط هو لوحتان ونصف لوحة، وهي محفوظة  ١١كلمات إلى )

 

 / و[.63( ينظر: النص المحقق ]١)
 / و[.6٢( ينظر: النص المحقق ]٢)
 / و[.6٢( ينظر: النص المحقق ]3)
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(، وقد فرغ من نسخها في منتصف شهر  655في مكتبة قصيدة جي سليمان سري باشا بتركيا برقم )
 هـ(.١١٩0ربيع الثاني من سنة ) 

 كتابتها نظام التعقيبة، وقد خلت النسخة الخطية من الضبط صرًفا ونحًوا.وقد ات بع في  

الحمد هلل   الرحيم.  الرحمن  فيها: )بسم هللا  المؤلف كتابه بمقدمة قال  العقول  بدأ  الذي حي ر   
شهر ربيع الثاني    بقوله: )تم  بعون هللا المجيد على نهج التسويد في منتصف لخ(، وختمهواألفهام... إ

  سنة تسعين ومئة وألف من هجرة من ليس له من الرسل الكرام مداني(.   من شهور

 ثانًيا: منهج التحقيق: 

 يتلخص منهج التحقيق الذي ات بعته في تحقيق هذا الباب بما يأتي: 

 كتبت النص على طريقة اإلمالء المعاصر. -١

لتسهيل قراءة    -٢ الترقيم؛  الغريبة، ووضعت عالمات  األلفاظ  المشكل من النص وشرحت  ضبطت 
 النص.  

 ووضعتها بين قوسين مزهرين. اآليات القرآنية خر جت -3

 األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها المتعددة. خر جت -4

 الشعر من دواوين الشعراء. خر جت -5

 نها.خر جت أقوال العلماء من مظا -6

 ترجمت بإيجاز لألعالم. -7

وضعت ما زدته على النص مما يقتضيه السياق بين قوسين معقوفتين هكذا ] [، وقد نبهت على    -8
 ذلك في الحاشية.

 ذلك.إلى  علقت على النص المحقق إن لزمت الحاجة -٩

قدمُت العزو في حواشي التحقيق إلى المصدر الذي نقل منه المؤلف المصطلح، ثم بعده ذكرت   -١0
 المصادر األخرى على وفق القدم.  
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 وضعت أرقام نهاية صفحات المخطوط في أثناء الكالم، ورمزت للوجه بـ)و(، وللظهر بـ)ظ(. -١١

 قدمت دراسة موجزة عن المؤلف والنص المحقق. -١٢

 ج مصورة من المخطوطة.وضعت نماذ -١3

 

 من المخطوطة  ةصور منماذج 
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 القسم الثاني
 النص المحقق 

 اء باب الث
 فصل األلا 

 (١) ب بنوره وإضاءته ما يقع عليه(.ضيء الذي يثقُ )المُ  الثَّاقب: •
 (٢) .(ين جزًءا من الدقيقةء من ست  زْ جُ ) انية:الثَّ  •
 (3) .بالمكان وثواه، أي: نزل بهثوى   من الثَّاوي: •

 فصل الباء 

وال. بات:الثَّ  •  .األمر : صح  األمرُ  وثبتَ  بوت: ضدُّ الت زلزل.والث بات والثُّ  ضدُّ الز 
ت  بْ وثَ   ، /ظ[60ت في أموره ]تثب ِ مُ   : -بسكون الباء  -تٌ بْ جل ثَ ورَ   به عنده.ه: كتَ اسمَ   الكاتبُ   وأثبتَ 

أي:  الجَ  واالسم نان،  القلب،  للحُ   ، -بالفتح  -تٌ بَ ثَ   :ثابت  قيل  َثبَ ومنه  ة:  ثَ   .تٌ ج    -تٌ بَ ورجل 
 (4) إذا كان عداًل ضابًطا. -بفتحتين

بة الحوض: ما يثوب إليه الماء،  وثُ   بعضهم إلى بعض في الظ اهر.(  5) الجماعة الث اِئب)  بة:الث   •
 .(6) (أي: يرجع

ام إذا كففته وجعلت فيه شيًئاة سراويلك من قُ ز جْ حُ  نة:بْ الث   •  (7) .د 
 (٩) .(على اإلتيان (8) رثابِ الفساد والهالك المُ ) بور:الث   •

 فصل الجيم
• :  (١).(وت بالت لبية. وإسالة دم الَهْدي رفع الص  ) الثَّج 

 

   .١73، وينظر: المفردات: ٢١٩( التوقيف: ١)
   .3٢7( الكليات: ٢)
   .١٢5/ ١4( ينظر: اللسان )ثوا(: 3)
 .80/ ١والمصباح )ثبت(: ، ٢١٩( ينظر: التوقيف:  4)
 في األصل )الثابت(، والتصحيح من مصادر التخريج. (5)

 .١١5، وينظر: المفردات: ٢١٩( التوقيف: 6)
   .57٩/ ١( ينظر: اللسان )ثبن(: 7)
 .  604/ ٢( أي: المواظب. ينظر: الصحاح )ثبر(: 8)
 .١7١، وينظر: المفردات: ٢٢0( التوقيف: ٩)
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 فصل الدال 
الُمغك  ذَ مُ   ي:الثَّدْ  • المصباح  .(٢) ربر كما في  يقال  (3)وفي  للمرأة، وقد  الث دي  أيًضا.:  قال    للرجل 

ر ويُ : ويُ (4)يتك ِ ابن الس ِ    : مثل   ،(5) ولعُ ل وفُ عُ فْ وأصلهما: أَ   ، فيقال: هو الث دي وهي الث دي، ؤن ثذك 
 .(6) كذا في البحر الرائق ،امهَ م وسِ هْ سَ  :مثل ،اءٍ دَ ثِ مع على ورب ما جُ  ، وسلُ س وفُ لُ فْ أَ 

 فصل الراء
حاح  .سلْ كفَ   ب،الثَّرْ  • الص  غَ   (7) ]شحم[  :الثرب)  : في    : جمعه .  (8) (رقيقٌ   ، واألمعاء  الكرَش   ي شِ قد 

في   ،المعدة ومنتهاه عند القولون  فمه عند فم يس، وشكله كشكل كِ  .روب، وجمع الجمع: األثاربثُ 
كثير شحم  والقولون، وا  ،تجويفه  والطحال  بالمعدة  بالكبد  لتحامه  مرتبًطا  بطانة   ،وقد يكون    وهو 

  ، ين مطبق أحدهما على اآلخرف من غشاءؤل  : الث رب: مُ (٩) وقال الشيخ  للصف اق ظهارة للمعدة.
دونها وعروق  كثيرة  شريانات  كالكيس  ،بينهما  بالمعدة  ،وشكله  مربوط   (١0) ساريقاوبالما  وهو 

مماوموبالقولون   فضل  نشؤه  من  المعدة واالثنياريطون  ب  ة ينزل  يصع  ،عشري   عند  من  د  ـــــــ وما 
ــــعن ةفضل ل ة، العاند ـ ـ  ويسم ى   الغشاء األولتحته  د ثم  ـــالبطن الجل  ما يلقى من فأو 

 

 

   .80/ ١وينظر: المصباح )ثج(:  ، ٢٢0: التوقيف( ١)
 .3٩٩/ ١، والمذكر والمؤنث البن األنباري: ١١4/ ١( ينظر: المغرب )ثدي(: ٢)
   .80/ ١( ينظر: المصباح )ثدي(: 3)
هـ(، تنظر ترجمته  ٢44( هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق اللغوي، المعروف بابن السكيت )ت  4)

 .34٩/ ٢في بغية الوعاة:  
. ينظر: المصباح )ثدي(: ْثد وثُ ( أي: أَ 5)  .  ١١4/ ١ِدي 
   .٢38/ 3( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 6)
 ( ما بين المعقوفتين زيادة من الصحاح.  7)
 .  ٩٢/ ١( الصحاح )ثرب(: 8)
هـ(. تنظر ترجمته في: الوافي  4٢8( هو أبو علي الحسين بن عبد هللا، المعروف بابن سينا )ت  ٩)

 .٢4٢/ ١٢بالوفيات: 
( هي عروق دقاق صالب متصلة باألمعاء كلها، وتسمى العروق المصاصة. ينظر: القانون في  ١0)

 .  404/  ٢، و34/ ١الطب: 
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 (٢) األمعاء الثرب ثم   ثم   (١) ون  باريطالطافي ثم   ثم  عضل الـ ثم  ا مراقً ا ممجموعه
الفاء  مالثَّرْ  • حذف  وهو  العروض:  فَ   (3)في  من  عُ   (4) نْ لُ و عُ والنون  فَ   ، لُ وْ ليبقى  إلى    لُ عْ فينقل 

 (6)أثرم. :(5)يسم ىو 
.تُ  :راها، أي: كُثر ثَ وأثرت األرُض  وأثرى إثراء: استغنى. .(7)كثرة المال وة:رْ الثَّ  •  رابها الن دي 

 (8)رى، بل تراب.ثَ  :يًّا فال يقال له دِ والث رى: الت راب الن دي  فإن لم يكن نَ 
القمر  ا:ري  الث   • أنجم  ، من منازل  ي  فِ وواحد صغير خَ   ، ست ة منها ظاهرة  : وهي سبعة 

به  متي  (٩)  حن 
ها،   ولهما أسامي    ،وإن ما سم يت الث ريا من الثروة في كثرة الندى والبلل   الناس أبصارهم يسم ى السُّ

 (١١) .: النجم وإن كان في العدد نجوًما(١0)منهم
 أن ه الث ري ا. (١٢)(َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى )وقيل: إن  المراد بقوله تعالى: 

 (١4) كذا في شمس المعارف. ،(١3)(اتُ ارتفعت العاه ع الن جمُ الم: )إذا طلَ ومنه قوله عليه الس

 

 

 

ر.  ١) المدو  ُيسمى  باطن  غشاء  وهو  الطب،  في  القانون  من  والمثبت  )باريطارون(،  األصل  في   )
 .  8١٢/  ٢ينظر: القانون في الطب: 

 .8١3/ ٢( ينظر: القانون في الطب:  ٢)
 من مصادر التخريج.   والتصحيح ، (التاء)( في األصل 3)
 ( في األصل )فعلن(، والمثبت من مصادر التخريج.  4)
 في األصل )فيسمى(، والمثبت من مصادر التخريج. (5)

   .     6٢، والتعريفات: 3٢( ينظر: القسطاس في علم العروض: 6)
 ( في األصل )الماء(، والتصحيح من مصادر التخريج.  7)
   .    8١/ ١، وينظر: المصباح )ثرو(:  ٢٢0( التوقيف: 8)
 ( في شمس المعارف )وواحدة صغيرة خفية(.  ٩)
 ( في شمس المعارف )ولها أسماء منهما(.  ١0)
 .١١0/  ١4، واللسان )ثرا(: ٢٩وتلبية الجاهلية:   ( ينظر: األزمنة ١١)
   .١( سورة النجم، اآلية: ١٢)
/  ١عظم أبي حنيفة:  وفي مسند اإلمام األ بلفظ )العاهة( بدل )العاهات(،    30٩/  ١( فوائد تمام:  ١3)

 بلفظ )رفعت العاهات(.    4
 .١74/  ٢، وصبح األعشى: ٢5/  ١ ( ينظر: شمس المعارف:١4)
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 فصل العين
ثَ   الثَّعالبة: • الطفل:    بن  (١) بةلَ عْ أصحاب  أمر  الذي قال في    نا على واليتهم صغاًرا وكباًرا إعامر 

الطفولة من والية وعداوة    وقال: ليس له حكم في  ،منهم إنكاًرا للحقِ  ورضاء بالجور  رى ن  حتى
  نوا، وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغ  ،وإن أنكروا كفروا   ،فإن قبلوا فذاك   ، تى يدركواح

    (٢)وا.وأعطوا منها إذا افتقر 
األنثى  الثَّعلب: • المشهوران  بَ لُ عْ وثُ   لبعْ ثَ   :والذ كر  ،(3)وهي  البيت  وفي  م،  ألن ه    (4) بالض  بالفتح؛ 

 (6).(5)ىثن  مُ 
 فصل الغين

الم6١]  رالثَّغْ  • البالد:  من  منه  /و[  ُيخاف  الذي  كالثُّ   ، العدو    (7)جومهُ وضع  الحائط  لْ فهو  في  مة 
ارق منها. ُيخاف هجومُ   (8)نايا.طلق على الث  م ثم  أُ سِ بْ ر: المَ والث غْ  الس 

 فصل القاف 
 (٩).( ق لهمْ ق ال عُ رْ خَ )ب: قْ الث   •

 

هو ثعلبة بن عامر، وقيل: بن مشكان، رأس فرقة الثعالبة من فرق الخوارج، وكانت هذه الفرقة    (١)
من ضمن العجاردة بزعامة عبد الكريم بن عجرد، فانفصلت عنها بسبب خالف بين ثعلبة وعبد  
  الكريم، فتبرأ كل واحد منهما من اآلخر وانفصال، وصارت الثعالبة فرقة مستقلة. ينظر: الفرق بين 

 .  ١١/١١، والوافي بالوفيات: ١3/ ١، والملل والنحل:  80الفرق: 
   .80( ينظر: الفرق بين الفرق: ٢)
( يقال لألنثى: ثعلب وثعلبة. قال الفيومي: إن الثعلب يقع على الذكر واألنثى، فيقال: ثعلب ذكر،  3)

ثعلبان،   للذكر قيل:  إال  الذي ال يكون  ُأريد االسم  أنثى، وإذا  األنثىوثعلب  يقال في  أن ه    : وذكر 
 .  8١/ ١ثعلبة. ينظر: المصباح )ثعلب(: 

 ( هو:       َأربٌّ يبول الث ْعَلبان برأسه            لقد ذل  من بالت عليه الثعالب.  4)
)ثعلب(:   القاموس  ينظر:  إلى غيره.  السلمي، وُنسب  لغاوي بن ظالم  ، وشرح شواهد  63والبيت 

 .8٩/ ٢)ثعلب(:   ، والتاج3١7/ ١المغني: 
 .  ٢5٢/  ١، وحياة الحيوان: 85/ ١( أي: مثنى ثعلب. ينظر: المذكر والمؤنث البن األنباري: 5)
 .3٢٩( ينظر: الكليات: 6)
 ( في األصل )الهجوم(، والتصحيح من مصادر التخريج.  7)
   .3٢8، والكليات: 8١/ ١، وينظر: المصباح )ثغر(:  ٢٢0( التوقيف: 8)
   .8٢/ ١، وينظر: المصباح )ثقب(: ٢٢١التوقيف: ( ٩)
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 (١) .(عتمد عليه في القول والفعليُ  نْ مَ ) قة:الث ِ  •
قيف، أي: حاذق في إدراك الشيء  جٌل ثَ ق في إدراك الشيء وفعله، ومنه قولهم: رَ ذْ الحِ   ا:قَ الثَّ  •

ز  و ِ جُ تُ  ثم   ،إذا أدركت ببصرك لحذق في الن ظر ثاقفة. ويقال: ثقفت بكذا:عير: المُ وفعله، وعنه استُ 
 .(3) (َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهمْ )، نحو: (٢) عمل في اإلدراك، وإن لم يكن معه ثقافاتبه، فاستُ 

وأصله في    قد ر به يقال: هو ثقيل.به أو يُ ن  وزَ ما يترج ح على ما يُ   تقابالن، فكل  ف ة مُ والخِ   قلالث ِ  •
 قيل في المعاني، نحو: أثقله الِوزر والُغرم. ثم   األجسام،

 :(4) قوله، كم، وهو أكثر في التعارف، وتارًة في المدح والث قل في اآلدمي  ُيستعمل تارًة في الذ  

ا  األرُ  لمـــــــــا تَ   عنهـــــــــا تَ نـــــــــْ بِ خـــــــــِ
 

 وتبقـــــــــى مـــــــــا بقيـــــــــت بـــــــــه ثقـــــــــيال 
 ســـــــــــتقر  العـــــــــــز  منهـــــــــــا حللـــــــــــت بمُ  

 
ــ  جانبيهـــــــــــــا أن تمـــــــــــــيال   (5)فتمنـــــــــــ

ُيستعمالن على وجهين:  يقال    أحدهما:  والث قيل والخفيف  المضايفة وهو أن ال  على سبيل 
لشيء: ثقيل أو خفيف إال  باعتباره بغيره، ولهذا يصح  للشيء الواحد أن يقال خفيف إذا اعتبر له  

 وثقيل إذا اعتبر له ما هو أخف  منه. ، ما هو أثقل منه
ـــوالثاني: أن يستعمل الثقي  حـــ ـــل في األجسام المرج  عود  في    ر، والخفيفـــــــ ة إلى أسفل كالحجــ الص 

 (8).(7). ذكره المناوي (6)(اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اأْلَْر ِ ) كالن ار والد خان ومنه:
 (٩) .(ن  اإلنس والجِ ) الن:الثَّقَ و  •

 
 

   .7٢، وينظر: التعريفات: ٢٢١( التوقيف: ١)
   .١١0/ ١، وأساس البالغة )ثقف(: ٢٢١: المصدر نفسه( ينظر: ٢)
 .  ١٩١من اآلية: ( سورة البقرة، 3)
 ( في األصل )بقوله(، والتصحيح من مصادر التخريج.  4)
   مع اختالف في رواية بعض األلفاظ.  ٢08ي ديوانه: ( هو للنابغة الذبياني، وهو ف5)
   .38( سورة التوبة، من اآلية:  6)
هـ(. تنظر  ١03١هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المعروف بالمناوي )ت   (7)

 .٢04/ 6، واألعالم: ٢١4/ ٢ترجمته في خالصة األثر:  

 .  ١74، والمفردات: ٢٢١( ينظر: التوقيف:  8)
 .٩7٢( القاموس )ثقل(: ٩)
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 كما ُذكر.   (١) (واألحمال الث قيلة ،والذنوب ، وموتاها ،كنوز األرض) األثقال:و  •

 فصل الكاف 

 ذكره المناوي. (٢) .(التي مات عزيزها كول، َفُعول بمعنى فاعل:والث   د الولد.قْ فَ  ل:فْ كقُ ) ل،كْ الث   •
كلمات يستعملونها عند    :اموهبلته الهبول ونظائره  ،. وقولهم: ثكلتك أم ك(3) الكليات للكفوي   وفي

عاء على المخاطب بها  الو ، وال يريدون بها الوقوع،  ب والحث  على الت يقظ في األمورعجُّ الت     ، الد 
مرةً  الت أكيد  إلى  أصلها  عن  أخرجوها  الت عجُّ 6١]  ،لكن هم  وإلى  وإلى  /ظ[،  تارًة،  واالستحسان  ب 

 (4)اإلنكار والت عظيم أخرى.
 فصل الالم

 (5) ما كان ماضيه ثالثة أحرف أصول. :الثي  الث   •
كحسنة   ،عل األلف فيها بداًل من الهاءجُ   :اموالثالثاء واألربعاء في األي    ، أحد أجزاء الثالثة  لث:الث   •

الل  فخُ   ،ناءوحس باليومص   للمؤن    : الثةوالث    .فظ  ر وتحذف  للمذك  فيه  الهاء  تثبت    : وحديث  ،ثعدد 
 .(7) كر بالهاءولو أريد األشخاص لذُ  ،على معنى األنفس ( أن ث (6)عن ثالث فع القلمُ رُ )

ُثلٌَّة ِمَن  ) والعتبار االجتماع  ،ةل  ثَ   : نم ولذلك قيل في الغَ   ،عة من صوفجتمِ عة مُ طْ قِ :  بالفتح  ،ةلَّ الثَّ  •
ِلينَ   .(٩) بضم  الثاء (8) (اأْلَوَّ

العَ )  م:لْ الثَّ  • فَ في  من  الفاء  حذف  وهو  عُ   نْ ولُ عُ روض:  فَ ويُ   ،نْ ولُ ليبقى  إلى    : يسم ى و   ،نْ لُ عْ نقل 
 .(١0)(أثلم

 

   .٩7٢، وينظر: القاموس )ثقل(: 3٢3( الكليات: ١)
   .٢٢٢( التوقيف: ٢)
/  ١هـ(. تنظر ترجمته في هدية العارفين:  ١0٩4موسى الحسيني )ت    ن( هو أبو البقاء أيوب ب3)

٢٢٩  . 
   .3٢٩( ينظر: الكليات: 4)
 .  ٢٢٢، والتوقيف:  7٢( ينظر: التعريفات: 5)
 .  4٩7/ ١( صحيح ابن خزيمة: 6)
 .  ٢٢٢( ينظر: التوقيف:  7)
 .١3( سورة الواقعة، اآلية: 8)
 .  ١75، والمفردات: ٢٢٢( ينظر: التوقيف:  ٩)
 .7٢، وينظر: التعريفات: ٢58/  ١( جامع العلوم: ١0)



 
 

 
402 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 376-412 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 فصل الميم 

تُ )  مامي ة:الث   • ثُ طائفة  إلى  القيامة    :قالوا  ،(١) مامة بن أشرسنسب  اليهود والن صارى يصيرون في 
 .(٢) (تراًبا، ال يدخلون جن ة وال ناًرا

قال أبو    .ماني  للنسبة كما في اليَ في أن ها    باعي  في الرُّ   يَ هِ والياء فيه كَ   ،اني ةالث م  (3)هتأنيث  :ماني  الثَّ  •
(  6) يقال: ثمان نسوة؛ ألن  الحذف: تقول: ثمانية رجال وثماني نسوة، وال (5)عن األصمعي   (4)حاتم

ي  ِض ل حالة االختيار وإن ارتضاه الر  وال يستعم  ،خطأ
والثمانية في األصل منسوب    ،(8)مطلًقا  (7) 

م إلى الثُّ  وحذف    ،النسبةلها للتغيير في  ففتح أو    ، ثمانيةً   ر السبعةَ ي  ألن ه الجزء الذي َص   ؛من بالض 
 .(١0) مثلها األلف (٩) ضي النسبة وعو  حدى ياءإ

كت التي   ة:مَّ ثَ  • كة بحركة غير  محر    ، هاء زائدة في آخر الكلمة  (١١)]هي[  بالميم المشد دة وهاء الس 
الحركة تلك  لبيان  عليها  موقوًفا  الوقف  ،إعرابية  مجرى  جرى  إذا  إال   الوصل  في  فهي    ،تدرج 

 

هـ( ، تنظر ترجمته في ميزان  ٢١3( هو أبو معن النميري البصري المتكلم من كبار المعتزلة )ت  ١)
 .١00/ ٢، واألعالم:  37١/ ١االعتدال: 

 .  6٢، والتعريفات: 36٢/  ٢، وينظر: مقاالت اإلسالميين: ٢٢٢( التوقيف: ٢)
    األصل: تأنيث، ولعل الصواب ما أثبت.( في 3)

/  ١6هـ(، تنظر ترجمته في الوافي بالوفيات:  ٢50( هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني )ت  4)
١0. 

هـ(، تنظر ترجمته في وفيات ٢١6( هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب المعروف باألصمعي )ت  5)
 .   ١70/ 3األعيان:  

 أي: حذف الياء من ثماني. (6)

هـ. تنظر ترجمته في بغية  686( هو نجم الدين محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي توفي نحو  7)
 .  86/ 6، واألعالم: 568/ ١الوعاة: 

 .  ١١0/ ١( ينظر: شرح الرضي على الكافية:  8)
 ( أي: كما في المنسوب إلى اليمن.  ٩)
 .6٩(: ، والمغرب )ثمن٢088/ 5، والصحاح )ثمن(: 3٢7( ينظر: الكليات: ١0)
 ( ما بين المعقوفتين زيادة من الكليات.  ١١)
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البعيد  :هاء(  ١)بال للمكان  هناك  بمعنى  به  يشار  القريب  ،اسم  المكان  على  يدل  وهي    ، وبهاء 
 .(٢) الجملة اء فيه عالمة الت أنيث وهو تأنيث والت   ،ف تصر  يظرف ال  

ة له، ومنه قالوا: فالن مثمود: ثَ   مد:الثَّ  • ة    ، أي: قطعنَ ته الن ساءُ دْ مَ )الماء القليل الذي ال ماد  ماد 
( ؛مائه  .(3) لكثرة غشيانه لهن 

جر  مر:الثَّ  • ي  ال ِ رَ وقال الحَ   والث مار نحوه.  ،اسم لكل  ما ُيطعم من أحمال الش 
: الث مر مطعومات  (4)

جر وهي عليها.   انتهى.الن جم والش 
ى باسمه الخاص، وفيه  ا بعد فصله فإن ه ُيسم  / و[ أن ه ال يسماه إال  وهو عليه، وأم  6٢وظاهره ]

 ويكن ى به عن المال المستفاد. تأم ل.
الح.  ويقال لكل  نفع يصدر عن شيء ثمرته، كقولهم: ثمرة العلم العمل الص 

جرُ (5) قال األزهري   نفع  لما ال    قيل  ةومن ثم    ر، مِ ثْ خرجه، فهو مُ ما يُ ل  ه أو  : أطلع ثمرُ : وأثمر الش 
ثمرة له  ليس  تحب بَ   ميروالث    .(6) له:  ما  الل بن:  الزُّ   من  وفي  بْ من  الهيئة  في  بالث مر  تشبيًها  د 

ره، ومنه  زاده وكث    :أي   ،همالَ   هللاُ   رَ م  ثَ ، فيقال:  أصلها الزيادة والنماء   : والثمرة  .التحصيل عن اللبن
 .(7) الشجرة ثمرة حملُسم ي 

، أي: (٩) (مرة لسانهأن ه أخذ بثَ ) -رضي هللا عنهما -(8) اسفي حديث ابن عب   ،فهرَ طَ  رة اللسان:مَ ثَ  •
 .(١0)وإن ما ذكرتها لئال يتوهم سامعها أن ها استعارة ،طرفه

 

 م .أي: ثَ  (١)

 .   36١/ 3١، والتاج )ثمم(:  3٢6( ينظر: الكليات: ٢)
 .١76، وينظر: المفردات: ٢٢3( التوقيف: 3)
هـ(. تنظر ترجمته في سير أعالم  637( هو أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن األندلسي )ت  4)

 .  47/ ٢3النبالء: 
/  4هـ(، تنظر ترجمته في وفيات األعيان:  370( هو أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر )ت  5)

334    . 
 .  6٢/  ١5( ينظر: تهذيب اللغة )ثمر(: 6)
 .١76ردات: ، والمف٢٢3( ينظر: التوقيف:  7)
/  6هـ(، تنظر ترجمته في اإلصابة:  68( هو عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم )ت  8)

٢٢8     . 
 .٢٢١/ ١( النهاية: ٩)
 .  ١١4/ ١( ينظر: أساس البالغة )ثمر(: ١0)
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ة الطعام  وهي بقي    ،ميلةوأصله من الث  هم،  عتمدَ وامهم ومُ مال قومه، أي: قِ وفالن ثِ   ،اثيالغِ   مال:الث ِ  •
  ، ميلةل الحيوان على تلك الث  القوي  وقوام القوم عليه كما يعو    (١) د  ألن ه يشت  ؛في بطن البعير وغيره 

مالة:  وامهم وسي دهم، والثُّ دام أخوته، أي: قِ : فالن إدام قومه وإوالذي يشهد لصح ة هذا االشتقاق
 .(٢) والحوض اإلناء رة في أسفلدِ ة الكَ البقي  

)اسم لما يأخذه البائع في مقابلة البيع، عيًنا كان أو سلعة، وكل  ما يحصل عوًضا عن    ن:مَ الثَّ  •
 .(3)شيء فهو ثمنه(

 فصل النون 
 والث ناء: ما يذكر من محامد، فيثنى حااًل فحااًل. على الشيء: فعل ما يشعر بتعظيمه. ناءالثَّ  •

االثنان؛ لعطف أحدهما على اآلخر، والث ناء؛ لعطف المناقب في  ه:  وأصل الثني: العطف، ومن 
ل  واالستثناء؛ المدح،  باإلخراج منه. لعطف الثاني على األو 

بعضهم والث  (4)قال  واالثنانْ :  أو    (5)ني   العدد  باعتبار  يقال  وذلك  الكلمة،  هذه  لمتصر فات  أصل 
والث ِ  مًعا.  باعتبارهما  أو  فيه،  الموجود  الت كرير  مر  ىنَ باعتبار  ُيعاد  ما  ثِ :  وامرأة  ولدت  يٌ نْ تين.   :

نة الثانية، ومن اإلبل  من الشي  نِ اثنين. والث   يءَ   تُ يْ ن ما سقطت ثني ته. وثَ   :اء: ما دخل في الس    الش 
صعود وحدور، فكأن ه  في قطعه وسلوكه إلى    حتاج الجبل: ما يُ   (6) ي ةنِ ثَ : لويته، أو عقدته. و أثنيهِ 

ير، ن  والث ن  يثني الس  البةتشبيًها بثَ  ؛ي ة من السِ   (7) ذكره المناوي. ،ني ة الجبل في الهيئة والص 
الكفوي   ](8) قال  والث  6٢:  ظ[  وهي  ني  /  أربعة  لإلنسانة:  والجمل  بع  فوق    (١0)انتنْ ثِ   :(٩) والس  من 

 (٢) من أسفل. (١)انوثنت

 

(، أو )يشتد  به(.( هكذا في األص١)    ل، ولعلها )يشد 

 .  38٩/  ١( ينظر: مقاييس اللغة )ثمل(: ٢)
 .١77، وينظر: المفردات: ٢٢4( التوقيف: 3)
 .  ١78( كالراغب األصفهاني كما في المفردات: 4)
 ( في األصل )االثنين(، والتصحيح من مصادر التخريج.  5)
 ( في األصل )ثنيت(، والتصحيح من مصادر التخريج.  6)
 .١78: ، والمفردات٢٢5( ينظر: التوقيف:  7)
الكليات:  8) اثنان فوق  3٢8( عبارته في  المتقدمة،  ثنايا، وهي األسنان  )الثنية: هي تجمع على   :

 واثنان تحت...(.  
 .  ٢٩5/ 37( هكذا في األصل. وينظر: التاج )ثني(: ٩)
 ( في األصل )ثنيان(، والمثبت من القاموس.  ١0)
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يقولون   ة:نوي  الثَّ  • كانإ  :طائفة  للعالم صانعين قديمين  العالم  ن   متباينين فامتزجا فحصل  لم يزل  ا 
امتزاجهما والظلمة  ، من  الن ور  إلى    ،وهما  رات  والمس  الخيرات  من  العالم  في  ما  جميع  وأضافوا 

ويسم ون الن ور بيزدان،    ،رور والهموم واألحزان واألفراح إلى الظلمةوجميع ما فيه من الش    ،النور
 .(3)بأهرمنوالظلمة 

 فصل الواو 

 .(4) (اإلقامة مع االستقرار) واء:الثَّ  •
.    واب:الثَّ  • الحرالي  الراغبالجزاء بخير، ذكره  إلى اإلنسان من جزاء  (5)وقال  الث واب: ما يرجع   :

ًرا أن ه هو،   أعماله، فسم ي َفَمْن  )  أال ترى أن ه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله:  الجزاء ثواًبا تصو 
َذرَّةٍ  ِمْثَقاَل  الخير    (6) (َيْعَمْل  في  يقال  والث واب  المتعارف اآلية،  األكثر  لكن    ، ر  الخير.    والش  في 

 .(7) (واستعماله في الشر  استعارة كاستعارة البشارة فيه
ثَ   ة:باني  وْ الثَّ  • أبي  المرجئوْ أصحاب  تعالى    (8) بان  باهلل  واإلقرار  المعرفة  هو  اإليمان  أن   زعموا 

خر  في العقل تركه فليس من اإليمان، وأوأم ا ما جاز  ،وبرسله وبكلِ  ما يجوز في العقل أن يفعله 
 (٩) ن اإليمان.ه عالعمل كل  

الن اُس ب:  وْ الثَّ  • يلبسه  كَ   ما  نحو  وحرير،  ت  من  وفَ وصوف،  اٍن،  ذلك،  رْ وقطن،  وغير  وأم ا  و، 
فليست  السُّ  ونحوها  البيتبتور:  أمتعة  بل  المصباح  ،ثياب،  في  الث وب   .(١)كذا  الراغب:    : وقال 

 

 ( في األصل )ثنيان(، والمثبت من القاموس.  ١)
 .٢٩5/  37، والتاج )ثني(: ١٢68، والقاموس )ثني(:  3٢8الكليات:  ( ينظر: ٢)
 .54٢/ ١، وكشاف اصطالحات الفنون: 6٢، و 43/  8( ينظر: شرح المواقف: 3)
 .  ٢٢5، وينظر: التوقيف: ١8١( المفردات: 4)
هـ(،  50٢( هو أبو القاسم الحسين بن محمد األصفهاني )أو األصبهاني( المعروف بالراغب )ت  5)

 .  ١٢56/ 3تنظر ترجمته في معجم األدباء: 
 .  7( سورة الزلزلة، من اآلية: 6)
 .١80، وينظر: المفردات: ٢٢5( التوقيف: 7)
، واألنساب:  ١4٢( هو رأس فرقة الثوبانية من المرجئة، له آراء باطلة كثيرة. ينظر: الملل والنحل: 8)
3 /١5١    . 
الفنون:  ٩) اصطالحات  كشاف  ينظر:  الفرق:  543/  ١(  بين  والفرق  المواقف:  ١٩٢،  وشرح   ،8  /

3٩7  . 
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رة المقصودة بالفكرة  ،أصله رجوع الشيء إلى حالته األولى التي كان عليها   ، أو إلى حالته المقد 
بقولهم:   إليها  المشار  الحالة  العمل)وهي  الفكرة آخر  ل  ثابَ (٢) (أو  ل  داره   ، فمن األو  إلى    ، فالن 

إلي  وثابْت  الثوب، سم ينفسي    الث اني  قد    ؛ لرجوعبه  ، ومن  التي  الحالة  إلى  لهاالغزل  وكذا  ،  ر 
رْ ) ه تعالى:ـــــــ وقول ،العمل (3) باو ـــث ــ، أو كنايوبــمحمول على تطهير الث   (4) (َوِثَياَبَك َفَطهِ   ة عن  ـ
 

 .(6)قي ةٌ نَ  (5) ارى هَ ف طَ وْ بني عَ  ثيابُ كقوله:  الن فس
 (.(٩) الثآليل :والجمع ،ويجوز الت خفيف ،ورفُ ْص بهمزة ساكنة وزان عُ ) ،(8)( 7) وللُ ؤْ الث   •
)وهو(١0) [الثََّول] • الجنون   :  يشبه  فارس  .داء  ابن  فت(١١) وقال  اة  الش  يصيب  داء   (١٢) سترخي: 

 .(١4)كذا في المصباح (،(١3)أعضاؤها

 الياء فصل 

وج63] التي تثوب)ب: ي ِ الثَّ  •  .(١) (/ ظ[ على الز 

 

 .  87/  ١( ينظر: المصباح )ثوب(: ١)
 .  337/ ٢( بصائر ذوي التمييز:  ٢)
  ( في األصل )ثوب(، والمثبت من المفردات.3)

 .   4( سورة المدثر، اآلية: 4)
 .  83( هو صدر بيت المرئ القيس، وعجزه: وأوجههم عند  المشاهد ُغر ان. ينظر: ديوانه:  5)
 .   ١7٩، والمفردات: ٢٢6( ينظر: التوقيف:  6)
 .65واستدارة. ينظر: المغرب )ثأل(: هو ُخراج يكون بجسد اإلنسان له نتوء وصالبة  (7)

ال8) خلط  ال  رهاوي (  قال  إذ  والثول،  الثؤول  بين  المصباح  عن  نقله  في  األصل  والجمع  رهاوي في   :
ليستقيم   )الثول(  كلمة  زدت  لذلك  الثؤلول؛  وليس  الثول  تعريف  وهذا  داء...إلخ،  وهو  الثآليل، 

 الكالم.  
 .  88/ ١( المصباح )ثول(: ٩)
 قوفتين زيادة مني.ما بين المع (١0)

 .35٢/ ١هـ(. تنظر ترجمته في بغية الوعاة: 3٩5( هو أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي )ت ١١)
 يسترخي(، والصواب ما أثبت.  ف ( في األصل )١٢)
 .  3٩6/ ١، ومقاييس اللغة )ثول(:  65/ ١( ينظر: مجمل اللغة )ثول(: ١3)
 .88/ ١( المصباح )ثول(: ١4)
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 الخاتمة: 
 في ختام البحث أذكر النتائج التي أسفر عنها البحث، وهي على النحو اآلتي:  

 لم يحَظ أحمد نزهت الرهاوي بترجمة وافية في المصادر التي ذكرته. -١
لمعاجم المتخصصة المتعددة العلوم أو  كتاب منهاج الفالح في التعريف واالصطالح من ا  عدُّ يُ  -٢

 الحقول.
الهجائية،  رت   -3 الحروف  بحسب  كتابه  المؤلف  الترتيب  ب  طريقة  المصطلحات  ترتيب  في  واتبع 

المصطلحات بحسب نطقها ولفظها ال   التجريدي(، أي: رتب  النطقي )غير  األلفبائي  الهجائي 
 .بحسب جذرها

 أربعة وأربعين مصطلًحا كلها مفردة إال  مصطلح )ثمرة اللسان( فهو مركب.تضمن باب الثاء  -4
وصرفية،   -5 ونحوية  عروضية  مصطلحات  فمنها  الثاء،  باب  في  الواردة  المصطلحات  تنوعت 

 وأخرى فقهية... وغير ذلك من مصطلحات العلوم.
 تنوعت موارد المؤلف وشواهده في باب الثاء. -6
 ل.ارائق مختلفة لضبط الكلمات في كتابه، كالضبط بالعبارة وبالوزن وبالمثسلك المؤلف ط -7
في شرح المعنى، وقد أكثر من استعمال طريقة الشرح بالتعريف التي  عدة  سلك المؤلف طرائق   -8

 توافق منهج المعجمات المتخصصة.  
 النحوية والصرفية والداللية.مسائل عدد يسير من التطرق المؤلف إلى  -٩

كتاب منهاج الفالح خدمة علمية جليلة في مجال علم المصطلح )المصطلحية( قدمها لنا  يمثل   -١0
 لم الجليل.اهذا الع

     
 
 
  

       
 
 
 
   

 

 .  ٢٢6ينظر: التوقيف: ، و ١80( المفردات: ١)
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 المصادر والمراج ثبت 

 القرآن الكريم. •
)ت   -١ بقطرب  الشهير  المستنير  بن  محمد  الجاهلية،  وتلبية  حاتم  ٢06األزمنة  د.  تحقيق:  هـ(، 

 م.١٩85 -هـ١405، ٢مؤسسة الرسالة، طصالح الضامن، 
هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود،  538أساس البالغة، محمود بن عمر الزمخشري )ت   -٢

 م.١٩٩8 -هـ١4١٩،  ١دار الكتب العلمية، لبنان، ط
)ت   -3 العسقالني  بابن حجر  المعروف  علي  أحمد بن  الصحابة،  تمييز  في  هـ(،  85٢اإلصابة 

 م.٢008، مصر،  ١ن التركي، دار هجر، طتحقيق: عبد هللا عبد المحس
)ت   -4 الزركلي  محمود  بن  الدين  خير  ط١3٩6األعالم،  لبنان،  للماليين،  العلم  دار  ،  ١5هـ(، 

 م.٢00٢
)ت   -5 السمعاني  محمد  بن  الكريم  عبد  يحيى  56٢األنساب،  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  هـ(، 

 م.١٩6٢  -هـ١38٢،  ١المعلمي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ط
)ت   -6 البغدادي  أمين  محمد  بن  إسماعيل  الظنون،  كشف  على  الذيل  في  المكنون  إيضاح 

 هـ(، تحقيق: محمد شرف الدين ورفعت بيكله، دار إحياء التراث العربي، لبنان.١3٩٩
)ت   -7 المصري  ُنجيم  بابن  المعروف  إبراهيم،  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر 

 ، )د. ت(.٢اإلسالمي، ط  هـ(، دار الكتاب٩70
هـ(،  8١7بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت   -8

نة إحياء التراث، مصر،  لج  -مجلس األعلى للشؤون اإلسالميةتحقيق: محمد علي النجار، ال
 م.١٩٩6

ا  -٩ طبقات  في  الوعاة  أبغية  بن  الرحمن  والنحاة، عبد  السيللغويين  بكر  )ت  بي  هـ(،  ٩١١وطي 
 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بمرتضى   -١0
 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.١٢05الزبيدي )ت  
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الزين   -١١ علي  بن  محمد  بن  علي  )ت  التعريفات،  الجرجاني  وضبط  8١6الشريف  تحقيق  هـ(، 
 م.١٩83 -هـ١043، ١وتصحيح: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 

،  ناتيم الوسيط عينة، فضيلة دقمعاجم العربية: لسان العرب والمعجالتعريفات والشروح في ال -١٢
 م.٢0١٢جستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية اآلداب واللغات، الجزائر، رسالة ما

آ  تكملة -١3 بيتر  العربية، رينهارت  النعيمي  ١300ن دوزي )ت  المعاجم  هـ(، ترجمة: محمد سليم 
 م.٢000، ١وجمال خياط، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، ط

هـ(، تحقيق: محمد عوض، دار إحياء التراث،  370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد األزهري )ت   -١4
 م.٢00١، ١لبنان، ط

)ت  التوقيف   -١5 المناوي  الرؤوف  عبد  محمد  مصطلحي،  لغوي  معجم  التعاريف،  مهمات  على 
 هـ(، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، لبنان، دار الفكر، سورية.١03١

عبد   -١6 بن  النبي  عبد  والفنون،  العلوم  اصطالحات  في  العلماء  بدستور  الملقب  العلوم  جامع 
 م.١٩75  -هـ١3٩5هـ(، مؤسسة األعلمي، لبنان، ١١73)ت نحو  نكري الرسول األحمد  

،  ٢هـ(، دارا لكتب العلمية، لبنان، ط808حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى الدميري )ت   -١7
 هـ.١4٢4

)ت   -١8 المحبي  هللا  فضل  بن  أمين  محمد  عشر،  الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خالصة 
 هـ(، دار صادر، بيروت.١١١١

 مصر.قيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ديوان النابغة الذبياني، تح  -١٩
 ، مصر.5ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط -٢0
)ت   -٢١ بالذهبي  المعروف  أحمد  بن  محمد  النبالء،  أعالم  من  748سير  مجموعة  تحقيق:  هـ(، 

 م.١٩85 -هـ١405،  3المحققين، مؤسسة الرسالة، ط
،  هـ( 686)ت نحو    فية، محمد بن الحسن اإلستراباذي الشهير بالرضيشرح الرضي على الكا -٢٢

 م.١٩75 -هـ١3٩5تحقيق: د. يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، 
 .١، ط، مصر دةهـ(، مطبعة السعا8١6، علي بن محمد الجرجاني )ت  شرح المواقف -٢3
)ت   -٢4 السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  المغني،  شواهد  تحقيق:  ٩١١شرح  ظافر  هـ(،  أحمد 

 م.١٩6٩ -هـ١386كوجان، لجنة إحياء التراث،  
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 هـ(، المكتبة الشعبية، لبنان.6٢٢شمس المعارف الكبرى، أحمد بن علي البوني )ت  -٢5
هـ(، دار الكتب العلمية،  8٢١صبح األعشى في صناعة اإلنشا، أحمد بن علي القلقشندي )ت   -٢6

 لبنان.
هـ(، تحقيق: أحمد  3٩3ماد الجوهري )ت  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن ح -٢7

 م.١٩87 -هـ ١407، 4، ط لبنانعبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، 
خزيمة )ت  اصحيح   -٢8 بن  إسحاق  بن  محمد  خزيمة،  مصطفى  3١١بن  محمد  د.  تحقيق:  هـ(، 

 م.٢003 -هـ١4٢4،  3األعظمي، المكتب اإلسالمي، ط
)ت   -٢٩ اإلسفراييني  البغدادي  طاهر  بن  القاهر  عبد  الناجية،  الفرقة  وبيان  الفرق  بين  الفرق 

 م.   ١٩77، ٢، طلبنانهـ(، دار اآلفاق الجديدة، 4٢٩
 فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية، مكتبة راغب باشا، د. محمود السيد الدغيم. -30
،  ١عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، ط  هـ(، تحقيق: حمدي 4١4الفوائد، تمام بن محمد )ت   -3١

 هـ.١4١٢السعودية، 
هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث  8١7القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت   -3٢

 م.٢005 -هـ١4٢6،  8في المؤسسة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
،  ضناوي مين  هـ(، تحقيق: محمد أ4٢8القانون في الطب، الحسين بن عبد هللا بن سينا )ت   -33

 م.١٩٩٩ -هـ١4٢0،  ١دار الكتب العلمية، لبنان، ط
)ت   -34 الزمخشري  عمر  بن  محمود  العروض،  في علم  الدين  538القسطاس  فخر  تحقيق:  هـ(، 

 م.١٩8٩ -هـ١4١0، ٢قباوة، مكتبة المعارف، لبنان، ط
تحقيق: د.  هـ(،  ١١58ي )ت: بعد  ون والعلوم، محمد بن علي التهانو كشاف اصطالحات الفن -35

 م.١٩٩6، ١علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط
هت(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري،  ١0٩4الكليات، أيوب بن موسى الكفوي )ت   -36

 .لبنان مؤسسة الرسالة، 
،  3، طلبنان هـ(، دار صادر،  7١١لسان العرب، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور )ت   -37

 هـ.١4١4
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فارس  -38 بن  أحمد  اللغة،  سلطان،  3٩5)ت    مجمل  المحسن  عبد  زهير  وتحقيق:  دراسة  هـ(، 
 م.١٩86 -هـ١406، ٢، طلبنان مؤسسة الرسالة، 

)ت   -3٩ سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  األعظم،  والمحيط  الحميد  458المحكم  عبد  تحقيق:  هـ(، 
 م.١٩٩6 -هـ ١4١7، ١الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 

هـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة،  3٢8اري )ت  المذكر والمؤنث، محمد بن القاسم األنب -40
 م.١٩8١  -هـ١40١وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر،  

)ت   -4١ ثابت  بن  النعمان  حنيفة،  أبي  األعظم  اإلمام  اإلسالمية،  ١50مسند  المؤسسة  هـ(، 
 م.٢00٢ -هـ١4٢3، ٢بنغالدش، ط

أحم -4٢ الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  )ت  المصباح  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  هـ(،  770د 
 .لبنانالمكتبة العلمية، 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د. محمد أحمد أبو الفرج، دار النهضة   -43
 م.١٩66، ١العربية، ط 

معاجم المصطلحات في تراث العربية )مدخل لالستثمار المعاصر(، د. خالد فهمي، دار النشر   -44
 م.٢0١3 -هـ١434، ١صر، ط للجامعات، م

معجم األدباء= إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الحموي )ت   -45
 م.    ١٩٩3 -هـ ١4١4، ١، طلبنان هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، 6٢6

 .لبنانهـ(، دار الفكر، 6٢6معجم البلدان، ياقوت بن عبد هللا الحموي )ت   -46
م الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكية والعثمانية ذات األصول العربية والفارسية  المعج -47

 م.١٩٩٩، ١والتركية، د. حسان حالق ود. عباس صباغ، دار العلم للماليين، لبنان، ط
دار   -48 العثمانية، س. موستراس، ترجمة وتحقيق: عصام محمد،  الجغرافي لإلمبراطورية  المعجم 

 م.٢00٢، ١ابن حزم، لبنان، ط
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.هـ(١408لفين، عمر رضا كحالة )ت  معجم المؤ  -4٩
 المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة. -50
معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم، علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط،   -5١

 دار العقبة، تركية.
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هـ(، دار الكتاب العربي،  6١0ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد المطرزي )ت  المغرب في   -5٢
 لبنان، )د. ت(.

)ت   -53 األصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القرآن،  غريب  في  هـ(،  50٢المفردات 
 هـ.١4١٢، ١بيروت، ط -تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق

اإلسالمي -54 )ت  مقاالت  األشعري  إسماعيل  بن  علي  المصلين،  واختالف  تحقيق:  3٢4ين  هـ(، 
 م.٢005  -هـ١4٢6، ١نعيم زرزور، المكتبة العصرية، لبنان، ط

اللغة، أحمد بن فارس )ت   -55 الفكر،  3٩5مقاييس  دار  السالم محمد هارون،  هـ(، تحقيق: عبد 
 م.١٩7٩ -هـ ١3٩٩

 هـ(، مؤسسة الحلبي.548 الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )ت -56
هـ(، تحقيق: علي  748ميزان االعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد المعروف بالذهبي )ت   -57

 م.١٩63 -هـ ١38٢، ١محمد البجاوي، دار المعرفة، لبنان، ط 
)ت   -58 الجزري  األثير  بابن  المعروف  محمد  بن  المبارك  واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية 

أحهـ606 طاهر  تحقيق:  الزاوي (،  العلمية،    مد  المكتبة  الطناحي،  محمد  ،  لبنانومحمود 
 م.١٩7٩ -هـ ١3٩٩

)ت   -5٩ البغدادي  أمين  محمد  بن  إسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 
إستانبول  ١3٩٩ البهية  مطبعتها  في  الجليلة  المعارف  وكالة  بعناية  طبع  أعادت  ١٩5١هـ(،   ،

 تراث العربي، لبنان.طبعه باألوفست: دار إحياء ال
هـ(، تحقيق: أحمد  764الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )ت   -60

 م.٢000 -هـ ١4٢0،  لبناناألرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، 
)ت   -6١ خلكان  بابن  المعروف  محمد  بن  أحمد  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  هـ(،  68١وفيات 

 .لبنانعباس، دار صادر،   تحقيق: إحسان




