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ىن

  اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 
ٍمدي هلًل رىبِّ العالميفى  مَّػدو  ،الحى ػٍيًدَىا ميحى ، كالصَّبلةي كالسَّبلـي األىتمَّاًف األٍكمبلًف عمى سى

ػًف اهتػدل ًبٍْديػه كاسػتفَّ ، كصحابًته الغيػرِّ الميػاميف، كىعمى آًؿ بيًته الطيبيف الطاهريف مى كى
 . بسًَته إلى يىٍكـً الدِّيفً 

 :َأمَّا َبْعُد 
مػػكـي اللىػػٍرآًف الكػريـً  ْىػػا، فىػًِفَّ ييػػرى العمػػكـً كًَاػػرفىْا عي قىػػٍد  .َىٍك مػػا كػػافى لػػهي اتصػػاؿه ًب كى

مىػػػًؼ فػػػ  عمػػػكـً الليػػػرآف الكػػػريـً الميتم ػػػ ً  ػػػمىًؼ كاليى ممػػػاَّي السَّ ػػػََّؼى عي كبػػػذلكا ، َثػػػران كَىٍظمػػػان ، صى
مىٍاككريفى   . ه ييرى الجزاَّفجزاهـ اهلل تعالى عف العمـً َكهمً ، جْكدىهـ مأجكريفى كى

، كًمػػػٍف تمػػػؾ الجْػػػكًد المباركػػػً  اهتمػػػاميْـ بتجكيػػػًد َل ػػػاًظ كتػػػاًب اهلًل تعػػػالى بعامػػػ و 
عمى ، بسبًب َهميتْا كتىعىيًُّف قراَّتْا ف  فريضً  الصَّبلةً ، كبتجكيد سكرًة ال اتحً  بياص و 

 . إف ااَّ اهللي تعالى، ما ستراه ف  هذا البحثً 
ػً  الًكتػابً ككىافى ًممٍَّف َىلَّػؼى فػ  تى  ػالـه عػاشى فػ  اللىػرًف الثػاَ  عاػر ، ٍجكيػًد فىاًتحى عى
ٍكًصػػػؿ ػػػرى بمدتىػػػه التػػػ  َاػػػأى فيْػػػا، لمْجػػػرًة ًفػػػ  مىديَػػػً  المى   (الػػػدٍُّكرً )كًهػػػ  بمػػػدةي ، بىٍعػػػدى َف هىجى
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ـى قىصيدىةن قىافيَّ ن ًف  ، إٍف ااَّى اهللي تعالى، عمى ما سيأت  ف  ترجمًته، امال  بغداد ًإٍذ َىظى
ـي بػػػػه كمػػػػا يجػػػػب اجتَابيػػػػه كتركيػػػػه فػػػػ  تىجكيػػػػدها تجكيػػػػ ًد ال اتحػػػػً  كبيػػػػاًف مػػػػا يجػػػػبي االلتػػػػزا

 . رحمه اهلل تعالى، كهك الايخ صالح بف عبد الْدل الحرباكم، كًتبلكًتْا
اللىصيدىةي اللىافِّيَّػ ي فػ  تىٍجكيػًد فىاتحػً  الًكتػاًب ػ تحليػؽه ): فجاء موضوُع هذا البحث

 ت طبيع ي العمًؿ َف اتبعى فيه اليط ى اآلتي  :كقد اقتض (كاىٍرحه كدراس ه 
ؿُ  ـُ ا وَّ كتتضػػػػمَّفي تمْيػػػػدان فػػػػ  حيػػػػاًة َػػػػاًظـ اللصػػػػيدًة كسػػػػيرًته كَاػػػػأًته ، الدِّراسػػػػ ي : القسػػػػ

طً  التحليؽ كالارح كالدراس  :. كمبحثيف  كهذا ت صيؿي يي
 . تمْيده ف  حياًة َاًظـ اللصيدًة كسيرًته كَاأًته: أولا 

كتػػػػاريخي التػػػػأليًؼ فػػػػ  تجكيػػػػًد ، تعريػػػػؼه بسػػػػكرة ال اتحػػػػ ً : األكؿالمبحػػػػث : ثانيػػػػاا 
 . َكقكاؿ ال لْاَّ ف  المحف بلراَّتْا، ال اتح ً 

ػػا: اللصػػيدةي اللافيَّػػ ي : المبحػػثي الثػػاَ : ثالثػػاا  ككصػػؼي الَسػػًخ الميطكطػػً  ، َهميتْي
 . كمَْجي التحليؽ كالتعميؽ، المعتمدًة ف  التحليؽً 

 . سـ التحليًؽ كالارحكهك ق :القسـ الثاني: رابعاا 
ػػػػٍف ال يىاػػػػكري الََّػػػػاسى ): ()، كعمػػػػبلن بلػػػػكؿ الََّبػػػػ  ؿي ، (ُ)(ال يىٍاػػػػكيري اهللي مى َيسػػػػجِّ

ً ظىػهي اهللي ، اكرم كامتَاَ  لايي  َكستاذم الكػريـً األسػتاذ الػدكتكر مػاَـ قػدكرم حمػد حى
الايخ  (رَّاًَّ مكئؿ اللي )كايي  الكريـ ، الذم اجعَ  عمى تحليًؽ هذه اللصيدةً ، (ِ)تعالى

الػػذم سػػاعدَ  فػػ  الحصػػكًؿ عمػػى إحػػدل ، (ّ)الملػػرئ إبػػراهيـ فاضػػؿ محمػػد الماػػْداَ 
مػػدير المكتبػػ  المركزيػػ  العامػػ  فػػ  ، (ْ)كاألسػػتاذ قصػػ  حسػػيف آؿ فػػرج، َسػػًخ اللصػػيدة

المكصػؿ الػذم يسَّػر لػ  الحصػكؿ عمػى الَسػيً  الثاَيػً  مػف اللصػيدة كميطكطػ و َيػرل 
 . الى الجميع عَ  ييرى الجزاًَّ فجزل اهلل تع (ٓ)لمَاظـ

فمػػا كػػافى فيػػه مػػف تكفيػػؽو ، كهػػك جْػػدي الملػػؿِّ كبدايػػ ي المبتػػدئ، َكييػػران فْػػذا عممػػ 
كمػػػا كػػػافى فيػػػه مػػػف يمػػػؿو َك تلصػػػيرو فْػػػك مػػػف َ سػػػ  كمػػػف ، فْػػػك مػػػف اهلًل تعػػػالى كحػػػده

 كحسػػػػب  ََِّػػػػ  قىػػػػد بػػػػذلتي جْػػػػدم كاجتْػػػػدتي قىػػػػٍدرى ، َكسػػػػتغ ري اهللى تعػػػػالىى مَػػػػه، الاػػػػيطافً 
كصػػمَّى اهلل عمػػى سػػيدَا محمػػد كعمػػى ، كاهللي يلػػكؿي الحػػؽَّ كهػػك يْػػدم السػػبيؿى  .اسػػتطاعت 

 . آله كصحبه كسمِّـ
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المتػػػأيرًة ًقمَّػػػ ي ًمػػػفى الصػػػعكباًت التػػػ  تكاجػػػهي الباحػػػث فػػػ  حيػػػاة عممػػػاًَّ العصػػػكًر 
كهػذا مػا كجدتيػه عَػدما بحثػتي عػف ترجمػ و لَػاظـً ، المصادًر الت  تحػدثت عػَْـ كَػدرتْا

الاػػػيخ صػػػالح بػػػف عبػػػد الْػػػدل الحربػػػاكم ، اللصػػػيدًة اللافيَّػػػً  فػػػ  تجكيػػػًد فاتحػػػ  الكتػػػابً 
إذ لـ تذكر المصادر التػ  حصػمتي عميْػا اػيئان عَػه كال عػف َسػرته َك اػيكيه . الدكرم
: كلكػػػف بعػػػد البحػػػث كالعَػػػاَّ كجػػػدتي ترجمػػػ ن ملتضػػػب ن جػػػدان لمَػػػاظـ فػػػ  كتػػػاب، تػػػهكتبلمذ

، لمؤل ػػػه األسػػػتاذ قصػػػ  حسػػػيف آؿ فػػػرج (تػػػراجـي قيػػػرَّاًَّ الًلػػػراَّاًت الليٍرآَيػػػً  فػػػ  المكصػػػؿ)
َْا فػ  حكااػ  مؤل اتػه التػ  حصػمتي عميْػ . (ٔ)اكبعض َيباًره كفكائدى مت رق ن عَه قىٍد دىكَّ

، ؼ هذه المعمكمات المكجزة لمحصكؿ عمى ترجم و م يدةو لممؤلػؼً كقد اجتْدتي ف  تكظي
 . رحمه اهللي تعالى

ً: أَلا 
ُ
ث
َ
س

َ
ً َو

ُ
 :  امس

ْيػػدىل ٍبػػًد ال ػػاًلحي بػػفي عى ٍربىػػاكم، هػػك صى ٍكًصػػمِّ ، الػػدُّكًرم، الحى كلػػـ تػػزًد المصػػادر . المى
ـى َبيػػه اسػػتكق َ  كثيػػران ب، فػػبل إاػػكاؿى فػػ  اسػػمه. اػػيئان عمػػى هػػذا سػػبب مرابتًػػه كلكػػفَّ اسػػ
تكتػب فػػ   (الْػادم)ألف ل ظػ  ، عبػد الْػادم: فظََتيػه فػ  بػادئ األمػر، كَػدرًة اسػتعماله

كبمػػا َفَّ الػػذم رسػػمه المؤلػػؼ هػػك ، بػػألؼ صػػغيرة بعػػد الْػػاَّ (الْػػدم)الرسػػـ المصػػح   
َمره معتاده ف  الرسـ المصػح   ظََػتي َفَّ المؤلػؼ قػد رسػـ اسػـ َبيػه عمػى طريلػ  رسػـ 

  كجدتي َفَّ المؤلؼى قد كتبى اسمىه بيطِّ يده ف  ملدم  حااػيته عمػى كلكَِّ  . المصحؼ
فيلػػكؿي العبػػدي ال ليػػري إلػػى مػػكاله : كبعػػدي . ..): إذ قػػاؿ، اػػرح البدريػػ  فػػ  األكقػػاؼ المَْيػػ 

ٍربػػاكم، الغَِّػػ  ْيػػدل الحى ٍبػػًد ال كقػػد ضػػبطى ، (ٕ)(... َمػػدَّه اهللي بمطً ػػه الي ػػ ، صػػالحي ابػػف عى
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مَّ و  فكيؼ يككف . لْذا َثبت اسـ َب المؤلؼ كما ذكره ابَه، عمى الْاَّ االسـى بكضع ضى
ـي عبدان لمْدل !!؟  المسم

ٍربىاكمٌ  فْك ًَسب ي إلى قبيم و كبيرةو كعريلػ و مػف قبائػؿ البىػٍدك تَتسػبي ، َىمَّا ًَسبتيه الحى
ٍرب بف سيكَّر بف بكر، إلى بكر بف كائؿ ـٍ بَك حى هي

ف زيػد بَك بكر بطفه مف عيٍذرىةى بػك ، (ٖ)
كائؿ بف قاسط بف هَب بف َقصى بف دعم  بف جديم  بف َسد بف  البلت بف كمب مف

 .(ٗ)كهـ ف  ديار بكر، ربيع  بف َزار بف معد بف عدَاف
هػػذه اللبيمػػ ي َصػػؿي مكاطًَْػػا ): كذكػػر األسػػتاذ عبػػاس العػػزاكم قبيمػػ  حػػرب فلػػاؿ

ـه مَْػػا كفػػ  األيػػاـً األييػػرة بسػػبب كاقعػػ  آؿ سػػعكد فػػ  ا، الحجػػازي كَجػػدي  لحجػػاز مػػاؿ قسػػ
كصػػارت تسػػكفي الاَّػػامي ى قيػػٍربى األييضػػر بػػيف األبػػٌيض فػػ  ََحػػاَّ الحجػػرة ، إلػػى العػػراؽ

كمالػب ال ػرؽ متكزعػ  فػ  اللسػميف باإلضػاف  إلػى َف الرؤسػاَّ مػَْـ ، كبيف عػيف التمػر
، َكصػؿي هػذه اللبيمػ ... كمَْـ فػ  الحجػاز كلكػف هػذه لػـ تػتمكف فػ  العػراؽ، ف  العراؽ
ًمٍمتيه مف رئيسْـ عمى ما إفَّ جػدها : كتلكؿ، مف اللبائؿ العدَاَي  َيت عَز بف كائؿ، عى

 . كهذا لـ يعرؼ ف  كتب األَساب. كمَه تكٌكَت، معاز بف كائؿ 
كهػ  مجمكعػ  َحػبلؼ يػديؿ ، كف  كتاب قمب الجزيرة َف َكثرها مف العدَاَيػ 

س " قبيمػ  فػ  الحجػاز " كفػ  تػاج العػرك . فيْا كثير مف العَاصر المتباعدة ف  الَسػب
ككػػػؿ هػػػذا ال يبػػػرد ممػػػ  إال َفَّ ح ػػػظ اللبيمػػػ  يؤيػػػده مػػػا جػػػاَّ فػػػ  . كلػػػـ يػػػزد عمػػػ  ذلػػػؾ

اللملاػػَدم فػػ  ََسػػابه مػػف َف " بَػػ  حػػرب مػػف بكػػر ابػػف كائػػؿ مػػف العدَاَيػػ  " كلكػػف لػػـ 
: كمػػف َاػػْر بطػػكف هػػذه اللبيمػػ ، يعػرؼ اسػػـ )معػػاز( الجػػد الػػذم يػػدعكف االَتسػػاب إليػػه

 .(َُ)(كميرها، كالدكامرة، لمْامؽكا، بَك عم 
ربػ ٌ ، رحمػه اهلل، كذكر الايخ حمد الجاسر ػرب كاحػدهـ حى كهػذه . (ُُ)َفَّ بَػ  حى

ػػػرؼ كلكػػػفَّ الماػػػْكر عػػػَْـ فػػػ  العػػػراؽ َََّْػػػـ ، الَسػػػب  الصػػػحيح  كفػػػؽ قػػػكاَيف عمػػػـ الصَّ
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، كمػػا فعػػؿ َػػاظـ اللصػػيدة، الحربػػاكم: يَسػػبكف ََ سػػْـ فيلػػكؿ مػػف يَتسػػب لْػػذه اللبيمػػ 
 . ه اهلل تعالىرحم

فتلمػب الْمػزة ، َسب ن إلى حربػاَّ، كما هك معركؼ ف  عمـ الصرؼ، كالحرباكم
 . كلكف يبدك َفَّ هذه الَسب  سماعي ه كاهللي َعمـ، كاكان كتيضاؼي ياَّي الَسب

كبليػػػ  َبَػػػاَّ اللبائػػػؿ العراقيػػػ  ، كقػػػد اَتاػػػر َبَػػػاَّ هػػػذه اللبيمػػػ  فػػػ  َرض العػػػراؽ
بػػػدليؿ ، مػػػدةن ليسػػػت باللميمػػػ  (الػػػدُّكر)صػػػالح فػػػ  بمػػػدة فاسػػػتلرت َسػػػرة الاػػػيخ ، األيػػػرل

كمػػا َثبتىػػه َككػػدَّه بيػػطِّ يػػده فػػ  كتاباتػػه بعػػد ، بػػؿ كتمسػػكه بْػػذا االَتسػػاب، اَتسػػابه إليْػػا
 . ذكره َسبه

ػػا الػػدُّكرم كهػػ  بمػػدة تلػػع اػػماؿ بغػػداد ، فْػػك َسػػب ن إلػػى مديَػػ  َك بمػػدة الػػدُّكر، َىمَّ
مَْـ محمد ، جاؿه ااتغمكا بالحديث كميره مف العمكـكعيًرؼى فيْا ر . بيف سامراَّ كتكريت

ػدَّثى عػف َبػ  يمي ػ  كميػره َحاديػث مَكػرة ، بف فركياف بف ركزبػه َبػك الطيػب الػدكرم حى
 .(ُِ)كركل عف الجَيد حكايات ف  التصكؼ

ً: ثاوياا 
ُ
ً َوشأت

ُ
 :  سريت

كال ، لـ تذكر المصػادر اػيئان عػف كالدة الاػيخ صػالح بػف عبػد الْػدل الحربػاكم
كال ايكيه َك تبلميذه َك حالته االجتماعيػ  مػف ، ف َاأته كسيرته الايصي  كالعممي عى 

ػػدَّه مػػف اللػػراَّ كالمجػػكديف . زكجػػ  َككالد كميرهػػا كلكػػف األسػػتاذ قصػػ  حسػػيف آؿ فػػرج عى
الذيف لـ يكفلكا فػ  َيػذ عمػـ اللػراَّات كاكت ػكا بالصػكت الجميػؿ كمعرفػ  األَغػاـ كحسػف 

 .(ُّ)التَلؿ فيْا
لمعمكمات كال كائد العممي  الت  كرَّثْا الايخ صالح بف عبػد الْػدل تؤكػدي كلكفَّ ا

كعمػػػػـ الكقػػػػؼ ، كبياصػػػػ و عمػػػػـ التجكيػػػػد، َََّػػػػه كػػػػاف عمػػػػى ثلافػػػػ و كاسػػػػع و كعمميػػػػ و رصػػػػيَ و 
كمػػف المؤكػػد َفَّ فلػػداف َيبػػاره كعػػدـ الكقػػكؼ عميْػػا هػػك السػػبب الػػرئيس فػػ  ، كاالبتػػداَّ

 . هعدـ إعطائه حله كمكاَته الت  تميؽ ب
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كلْػذا تػرجـى لػه األسػتاذ قصػ  آؿ ، اَتلؿ الايخ صالح مف الدكر إلػى المكصػؿ
َـّ قمػػتي فػػ  ، (ُْ)فػػرج فػػ  كتابػػه عػػف تػػراجـ قػػراَّ اللػػراَّات اللرآَيػػ  فػػ  المكصػػؿ كمػػف ثىػػ

كلكػػػػف تػػػػاريخ اَتلالػػػػه َكسػػػػبابه كت صػػػػيبلته . َسػػػػبته المكصػػػػمِّ  بعػػػػد الحربػػػػاكم كالػػػػدكرم
البػػاحثيف َف يلػػؼ عمػػى ترجمػػ و كاممػػ و لػػه فػػ  قػػادـً  كلعػػؿَّ األيػػاـ تسػػمح ألحػػدً ، مجْكلػػ 
 . عْدها

كلل ى مف الََّاس ، ككؿُّ ما يمكََ  قكليه هيَا هك َف الايخى قد عاَى ظركفان سيئ ن 
ـي هػػذا مػف حااػػيًته عمػػى قصػػيدةو ، بعػد َف كػػاف حسػػفى الظػػفِّ بْػـ، ج ػكةن كييبػػ ى ظىػػف   ْىػػ كييٍ 

ػػٍف يحتػػاجي إليْػػاعيَيػػ و لػػه َظمْػػا كذكػػر َفَّ سػػبب َظمْػػا تػػذ كرةه لَ سػػًه كًلمى
كسػػيأت  ، (ُٓ)

 . الكبلـ عمى هذه اللصيدة
ي: ثالثاا 

ُ
ش
ْ
ً َشِع

ُ
 :  أدت

ـي لػػه ذك بػػاع فػػ  عمػػكـ التجكيػػد كاللػػراَّةً  تىػػٍرجى ؿى فيْػػا ، المي كلػػه يػػكاطري َدبيػػ ه سىػػجَّ
كهػػػذا مػػػا َػػػراه ، اَ عاالتًػػػه الَ سػػػي  كماػػػاعره إزاَّ مكقػػػؼو َك مكاقػػػؼ مػػػرَّت بػػػًه فػػػ  حياتًػػػه

 . كاضحان ف  قصيدته العيَي  الت  َظمْا لَ سه كًلمف يحتاجي إليْا مف َمثاله
كًمفى المَاسًب َفَّ َحلِّؽى هذه اللصيدةى َكذكريهػا هَػا بسػبًب صػمتْا الكثيلػً  بحيػاة 

 . فاعري الااعًر صكرتيه مكتكب ه عمى الكرؽ، الايخ صالح ابف عبد الْدل
كركيْػا . عيكلف م اعيمف فعكلف م ػاعيمففى : كت عيبلته، اللصيدة مف بحر الطكيؿ

إالَّ َفَّ فػػ  اللصػػيدًة ، فْػػ  قصػػيدةه عيَيػػ ه جػػاَّت فػػ  كاحػػدو كعاػػريفى بيتػػان ، حػػرؼي العػػيف
رهػػا سػػَ  ، كعيكبػػان َيػػرل، ضػػركراتو كثيػػرةن  رحمػػه اهلل ، بيػػط يػػده، هجريػػ  ُُٕٔكقػػد حرَّ

 . تعالى
ا َصيح ن ل  ): قاؿ ف  ملدمتْا ًمٍمتْي كلمف هك يحتاجي إليْا ف  كهذه اللصيدةي عى

ٍَعىان  ػ ، تىٍبًصرًة ميركًره بالميمكقيف المَْمكيف ف  ما يمْيْـ كهػـ يىٍحسىػبكف ََْػـ ييٍحًسػَيكفى صي
فػػًع  (ُٔ)[َظمْػػا]كلكػػف فيْػػا قمػػ ى المكافلػػً  فػػ   ػػدى مػػف لػػه َدَػػى ذىٍكؽو فػػ  الََّحػػك مػػف الرَّ ًعٍَ
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رِّ  دـ المكافل  عَػد الضػركرة فػ  الاػعر الَحاة عمى ع (ُٕ)[ات ؽ]كلكٍف قد ، كالٍََّصًب كالجى
 .(ُٖ)(ببل يبلؼ

َـّ قاؿ  :اَلها الدُّوريُّ ِنْسَبةا إليهِ قَ : َرِحَمُه اهلُل تعالى، ث
ػػػػػى ساِبَقػػػػػػػػػاا                     َبَكْيػػػػػُت َزمػػػػػى َزَمػػػػػَف َتَقضَّ

 ف
                                    ِّ َجػػػػػػريُت ُدموزػػػػاا حػػػػيَف جػػػػاءْت تَػػػػداِف ُ  

 ف
ْمػػػػػِؽ ِفيػػػػػػػِه ِإفػػػػػادة  ظَ  ـَ                    َنْنػػػػػُت اجتمػػػػػػاَع ال

 ف
                                    ِّ فػػػػػقمُت إليهػػػػػـ ْػػػػاَغ ُأْذَنػػػػْي َوَسػػػػػاِم ُ  

 ف
بػػػػػػػػُت رأيػػػػػػػػػُت َزجا بػػػػػػػػػػػػػَاا                     َفَمػػػػػػػػػػػػػػمَّا َتَقرَّ

 ف
                                    ِّ َوقُػػػػػػػمُت ِلَنْ ِسػػػػػي لػػػػػػيَس ِفْعَمػػػػػِؾ طػػػػػا  ُ  

 ف
                   َفُكػػػػػػؿب َحِسػػػػػػْبُت الـيػػػػػػَر فيػػػػػػِه ُمَممََّكػػػػػػػػػاا 

 ف
َـّ حػػػػػػػاـَ ُينػػػػػػػاِف ُ   ـ  ثُػػػػػػػ                                     ِّ ُزػػػػػػػػػػػػموـ  وَفْهػػػػػػػ

 ف
ػػػػػا دـمػػػػػُت فػػػػػي مناقػػػػػِب ل ِظهػػػػػػػػػػـ                    َولمَّ

 ف
                                    يَر التَّنػػػػػػػػاُزعِ وجػػػػػػػػػػدُت ر يَسػػػػػػػػهـ كػػػػػػػػػػث 

 ف
                   (9ٔ)[زقػػارب  ]فػػش َّػػؾَّ أفَّ الجمػػَ  مػػنهـ 

 ف
                                    ِسػػػػػػـو َمػػػػػػػْف َحبػػػػػاُم اهلُل ِسػػػػػػرَّاا ُمػػػػػواِدعُ  

 ف
                   وجػػػػػػدُت قميػػػػػػَؿ النَّػػػػػػاِس فيػػػػػػه ِديػانػػػػػػػػػةا 

 ف
                                    ْكثػػػػػػػػػػُرهـ واِلػػػػػػػػػػػه  ِبػػػػػػػػػػػػماَؿ ُيجػػػػػػػػػػػاِم ُ وأَ  

 ف
ػػػ ِر الػػػػػذي ْْ                    رأيػػػُت َت َِّّػػػي الػػػدَّيِف فػػػي َأ

 ف
                                    َتَثبَّػػػػػػْت أْػػػػػػػوُؿ الزُّْهػػػػػػِد ِفيػػػػػػػػػِه َأيػػػػػػاِن ُ  

 ف
ـُ  ػػػػػيَؾ التَّباُزػػػػػَد زنهػػػػػػػػ ػػػػػاِح ُأْو َْ                    َفيػػػػػا 

 ف
                                    وألَّ تُػػػػػػػػػػَّاِرْكهـ ِبَمػػػػػػػػا َأْنػػػػػػػػَت َسػػػػػػػػاِم ُ  

 ف
                   فػػػػػػػش ََّػػػيَء َتْعِنيػػػِه ِمػػػَف الَقػػػْدِح وا ذـ

 ف
ـْ ِمػػػػْف َجميػػػػِ  البػػػػدا                                        فػػػػفْف ُفْقػػػػَت َتْسػػػػَم

 ف
                   وـَ َأهمكػػػػػػػْتُهـ نػ وُسػػػػػػػػػػػهـَحممػػػػػػػُت بقػػػػػػػ

 ف
                                    وَأجػػػػػػػػزاُزهـ بػػػػػػػ س  بمػػػػػػػػا هػػػػػػو واِقػػػػػػ ُ  

 ف
                   ولسػػػػػُت بمػػػػػا قمػػػػػُت ـريبػػػػػاا بَّ ِنػػػػػػػػػػػهـ

 ف
ْسػػػػػراُف مػػػػػػػا هػػػػػػو بػػػػػاِ  ُ   ـَ                                     ُمػػػػػػشِحُظهـ 

 ف
ـُ سػريرتػػػػػػػػػيفق                    مػػػػػُت إلهػػػػػي أنػػػػػَت زػػػػػال

 ف
رِّ قػػػػػػاِم ُ                                       وأنػػػػػػَت رجػػػػػػا ي أنػػػػػػَت لمػػػػػػػػػضُّ

 ف
ػػػػػػػػػػني                    فيػػػػػػا ليػػػػػػَت ز ػػػػػػواا جػػػػػػػػميشا َيُعمُّ

 ف
                                    وُيْنِقػػػػػػػُذني مػػػػػػػػػولي فال ضػػػػػػػُؿ واسػػػػػػػ ُ  

 ف
                   َفحاَّػػػػػػػػام مػػػػػػػػػف ربه تعػػػػػػػػاظـَ قػػػػػػػػػػػدُرم

 ف
                                    كػػػػػػػػػريـ  رحػػػػػػػيـ  َبػػػػػػػْؿ زبيػػػػػػػُدم جػػػػػػػػػػػاِزعُ  

 ف
ػػػػػػػػشا                     إذا مػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػاُم ـػػػػػػػػػػػاِضعاا متوسِّ

 ف
                                    قسػػػػػػمُت بحػػػػػػػػؽِّ اهلِل نػػػػػػػػاَج ُمسػػػػػػػػػاِرعُ  

 ف
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                   فكيػػػػػػػػػػػػػَؼ ل واهلُل أـػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَر  ِنػػػػػػػػػػػػػػػػ اا 
 ف

                                    ِبمػػػػا َنػػػػػػػصَّ ِفػػػػي القُػػػػْر ِف والحػػػػؽُّ واِقػػػػ ُ  
 ف

                   ومػػا جػػاَء فػػي ا ـبػػاِر َزػػْف سػػيِد الػػوـر
 ف

                                    ُنْػػػػػػػػػوص  ك سػػػػػػياِؼ ا لػػػػػػِه َقواِطػػػػػػػ ُ  
 ف

                   نبػػػػػػػػيب كػػػػػػػػريـ  َقػػػػػػػػْد هػػػػػػػػدانا بنػػػػػػػػػػػػورِم
 ف

ػػػػػػػا نػػػػػػػـر ل ُنتػػػػػػػاِب ُ                                       فػػػػػػػػكيَؼ لنػػػػػػػا ِممَّ
 ف

ػػػػػؿِّ دا مػػػػػاا زمػػػػػى الُمَمجػػػػػػدِ  َْ                    فيػػػػػا َربِّ 
 ف

                                    وأْػػػػػػػػػحابِه الُ ػػػػػػػػػرِّ الكػػػػػػػػػراـِ التَّواِبػػػػػػػػػ ُ  
 ف

                   ويػػا ْػػالأُل ا َّػػياُء ْػػالأل َفػػُدْس سػػداا 
                                    ولط ػػػػػػػؾ يػػػػػػػا َمعبػػػػػػػوُد لمكػػػػػػػرِب داِفػػػػػػػ ُ   ف

 ف
كفيْا الكثير مػف العيػكب اإلمبلئيػ  كالَحكيػ  كالمغكيػ  ، كاللصيدةي ركيك ي األل اظ

كاليمػؿ  فػ  كزف بعػض ، ا الرفع كالَصب ف  مير مكضعْمامَْ، كالعركضي  الظاهرة
ػٍذرى الَػاظـ فػ  ذلػؾ قمػ ي بضػاعًته فػ  عممػٍ  ، األبيات كالزحافػات كالعمػؿ الكثيػرة كلعػؿَّ عي

كلكف مْما يكف فََِّه َرادى ٍَف ييعبِّرى عف يكاطًره بأبياتو اعري و كلكََّه ، العركض كاللكاف 
 . لـ يكفَّؽ فيْا

 
ُ
ً َمؤلفات

ُ
 :  ًَفات

كال عػػف مكاَْػػا َك ، لػػـ تػػذكر المصػػادر اػػيئان عػػف كفػػاًة الاػػيخ صػػالح الحربػػاكم
، (َِ)هػػػػ ُُٕٔكلكََّػػه ذكػػر تػػاريخ َظػػـً مَظكمتػػه اللافيػػ  كهػػك سػػَ  . مكػػاف دفَػػه كقبػػره

لْػػذا ذكػػرتي َََّػػه تػػكف  بعػػد سػػَ  ، كييٍسػػتىٍَتىجي مػػف هػػذا َََّػػه عػػاشى إلػػى مػػا بعػػدى هػػذا التػػاريخ
 . هػ ُُٕٔ
 :(ٕٔ)ُهما،  اُته فمـ تذكر المْادُر منها إل مؤلَ ْيِف اثنيِف فقطأمَّا مؤل

كهػػػ  المَظكمػػػ ي التػػػ  َقيػػػكـ بتحليلْػػػا ، اللصػػػيدةي اللافيَّػػػ ي فػػػ  تجكيػػػد فاتحػػػً  الكتػػػاب -ُ
 . كارحْا هَا

الحااي  المرضي  ف  كاؼ األكقاؼ المَْي  فػ  اػرح البدريػ  فػ  مػا يحتػاج إليػه  -ِ
كهػػ  حااػػي  تلػػع فػػ  كرقػػ و كاحػػدًة كاػػ َّو قميػػؿو . اللػارئ مػػف معرفػػ  جميػػع األكقػػاؼ

، مكتكبػػ ه بيػػطِّ المؤلػػًؼ َ سػػه، مكتكبػػ  بيػػط الَسػػخ االعتيػػادم، مػػف الكرقػػ  الثاَيػػ 
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 ُٕ: كقياسيػْا، كف  كؿ ص ح  كاحػد كعاػركف سػطران . كعميْا حكاشو باليط َ سه
ػبلًة عمػى ال. سـ طكالن  َّك ، سـ عرضان  ، َبػ قػاؿ فػ  ملػدمتْا بعػد الحمدلػً  كالصَّ

فيلػػكؿي العبػػدي ال ليػػري إلػػى مػػكاله : كبعػػدي ): صػػمى اهلل عميػػه كآلػػه كصػػحبه الكػػراـ كسػػمـ
كهػػ  . (ِِ)(.... ،َمػدَّه اهللي بمط ػػه الي ػػ ، صػػالح بػػف عبػد الْػػدل الحربػػاكم، الغَػ 

ػع هػذه المَظكمػً  كستيٍَاػري قريبػان ، ميطكط  جيدةه ف  مكضكعْا ػا مى ًإٍف ، كقىٍد حللتْي
 . ااَّى اهللي تعالى

 
ُ
ل

َّ
 األَ

ُ
 املثذث

 تسُسجِ الفاحتحِ 
ٌ
 التأليفِ يف جتُيذِ الفاحتحِ ، تعشيف

ُ
َأقُال  ، َتاسيخ

ذهِ تقشاءتٍا
َّ
 . الفقٍاءِ يف دكم الل

 تسُسجِ الفاحتحِ : أَلا 
ٌ
 :  تعشيف

كىعطػاَّ بػف ، كمجاهػد بػف جبػر ()سكرةي ال اتحً  مدَي ه عمى قػكًؿ َبػ  هريػرةى 
كَظيرتْػا فػ  عػدد آيْػا فػ  . مىكيػ ه : كقتػادة،  عَْمػارضػ  اهللي ، كقاؿى ابفي عبػاسو . يسار

كال َظيػػرى لْػػا فػػ  ، چٹ چكفػػ  الكػػكف  كالبصػػرم سػػكرةي ، المكػػ  كالاػػام  سػػكرةي الََّػػاسً 
، كحركفيْػػا مئػػ ه كعاػػركفى حرفػػان ، چ ٹ چ ككمميْػػا يمػػسه كعاػػركفى كممػػ ن كىًكمىػػـً . المػػدَييف

ػػػػدَّها المكػػػػ ُّ ُ]چ  ٻ ٻ ٻ     ٱ چ: فً كايتبلفيْػػػػا آيتػػػػا. كهػػػػ  سػػػػبعي آيػػػػاتو فػػػػ  جميػػػػع العػػػػدد [  عى
. كعػٌدها البػاقكف، [ لـ يعدَّها المك ُّ كالككف ُّ ٕ] چڤ ڦ  چ كلـ يعدَّها الباقكف ك، كالككف ُّ 

 ٿ ٿچ : كفيْا مما يابه ال كاصؿى كليس بمعدكدو بِجماعو مكضعه كاحده كهك قكليه تعػالى

 . (ِّ)[ٓ]چ 
ـي اللرطبػػ  اثَػػ  عاػػر كقػػٍد سيػػمِّيٍت سػػكرةي ال اتحػػً  بأسػػم اَّ كثيػػرة ذكػػرى مَْػػا اإلمػػا

ُـّ الكتػػػابً ، كفاتحػػػ ي الكتػػػابً ، سػػػكرةي الحمػػػدً : اسػػػمان مػػػف َبرزهػػػا ُـّ اللػػػرآفً ، َك ػػػبلةي ، َك ، كالصَّ
 .(ِْ)كميرها، كالكافي ي ، كالكافي ي ، كالرُّقي ، كالسَّبعي المثاَ 
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ـي البيارم  بىٍيًب بف عبد ككردى ف  فضًمْا َحاديثي كثيره مَْا ما ركاه اإلما عف يي
ٍسػًجًد  مِّ  فػ  اٍلمى ٍ ًص ابف عىاًصـو عف َب  سىًعيًد بف اٍلميعىمَّى قاؿ كَت َيصى الرحمف عف حى

اًَ  رسكؿ المَّهً  ػمِّ : فمـ َيًجٍبهي فلمت، ()، فىدىعى ـٍ : فلػاؿ، يػا رىسيػكؿى المَّػًه إَػ  كَػت َيصى َىلىػ
ـي : َـّ قػػاؿ لػػ ثيػػ [ِْاألَ ػػاؿ ] چ ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ : يىليػػٍؿ اهلل ََّػػؾى سيػػكرىةن ًهػػ ى َىٍعظىػػ مِّمى يعى ألى

ًر ف  اٍلليٍرآًف قبؿ َىٍف تىٍيريجى مف اٍلمىٍسًجدً  ػا َىرىادى َىٍف يىٍيػريجى قمػت لػه، السُّكى ػذى ًبيىػًدم فممَّ َـّ َىيى : ثيػ
ـي سيػكرىةو فػ  اٍلليػٍرآفً  ََّؾى سيكرىةن ًه ى َىٍعظى مِّمى يعى ـٍ تىليٍؿ ألى ٍمػ : قػاؿ، َىلى دي ًلمَّػًه رىبِّ اٍلعىػالىًميفى ًهػ ى اٍلحى

ـي الذم َيكًتيتيهي  ثىاًَ  كىاٍلليٍرآفي اٍلعىًظي السٍَّبعي اٍلمى
كميري هذه األحاديث كثيره . (ِٓ)

(ِٔ). 
 التأليفِ يف جتُيذِ الفاحتحِ : ثاوياا 

ُ
 : تاسيخ

َـّ العمماَّي باللرآًف الكريـً كثيران  فػأل كا ، فْك الكتابي األكؿي ف  المكتبً  العربيػ ً ، اهت
عراًبه، ف  ت سيًره كفْارسي الكتًب كالميطكطاًت ، كتجكيًده، كقراَّاًته، كمريًبه، كلغاًته، كا 

 . حافم ه بأسماًَّ اآلؼ المصَ ات ف  عمكـً اللرآًف الكريـً الميتم  ً 
ًؿ المصََّ اًت ف  عمـً التجكيدً  ًْدى اللرفي الرابعي لمْجرًة ظْكرى َكَّ ـى َبك ، كاى فلد َىظى

سًف َداَّ اللرآفً  (ِٕ)(هػ ِّٓت )ـ الياقاَ  مزاحً  ف  كاحدو كيمسػيفى بيتػان ، قصيدةن ف  حي
 :(ِٖ)مطمعيْا

                   َأقػػػػػوُؿ َمقػػػػػالا ُمْعِجبػػػػػاا ُ ولػػػػػي الِحْجػػػػػرِ 
 ف

ػػػَر يػػػدزو إلػػػى الِكْبػػػرِ   ـْ ػػػَر ِإفَّ الَ  ـْ                                     َول َف
 ف

ـُ ابػُف ال ػََّؼى فػ  التجكيػدً )) :جػزرّي زنػهقاَؿ ا مػا ػٍف صى ؿي مى ـي ، هػك َىكَّ ، فيمػا َعمػ
َـّ تػػػكالى ظْػػػكري  . (ُّ)(((َّ)اػػػرحْا الحػػػاًفظي َبػػك ًعٍمػػػرك، (ِٗ)كقصػػيدتيه الرَّائيػػػ ي ماػػػْكرةه  ثيػػػ

إذ ظْػػػػرت َاػػػػْر ، المؤل ػػػػاًت فػػػػ  عمػػػػـ التجكيػػػػد فػػػػ  اللػػػػرف اليػػػػامس كالسػػػػادس لمْجػػػػرةً 
َـّ اسػتمرَّ العممػاَّي . كياصػ  بغػداد، داف المارؽً المؤل اًت الجامع  ف  ببلد األَدلس كبم ثيػ

 .(ِّ)يصَ كف كيؤل كف بيف مَثكرو كمَظكـو إلى يكـ الََّاًس هذا
ػػ  إٍذ إفَّ الماػػْكرى َفَّ ، كتَاكلػت هػػذه المؤل ػػات َبحػػاثى عمػـً التجكيػػًد بصػػكرةو عامَّ

مَػػذي ، فالعممػػاَّي . كَىفَّ كتػػبى اللػػراَّات هػػ  كتػػبي ايػػتبلؼو ، كيتػػبى التجكيػػًد هػػ  كيتػػبي ات ػػاؽو 
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لى عصكرو متأيرةو  لـ ي ػردكا سػكرةن مػف سػكًر اللػرآًف بمؤلَّػؼو ، بدايً  تدكيًف عمـً التجكيًد كا 
فالتػلليؼي المسػتلم ي فػ  تجكيػًد . كما فعمكا بعدى ذلؾ ف  سػكرًة ال اتحػ ً ، ياص ف  التجكيدً 

 . تحديدان  كف  اللرًف السَّابًع لمْجرةً ، ال اتحً  ظْرٍت ف  العصكًر المتأيرةً 
 دسة َفياخِ مؤلفيٍا

ا
   : ٌَزي أتشص املؤلفاخ يف جتُيذِ الفاحتح مشتثح

ٍف َىفردى سكرةى ال اتحً  بمصََّؼو ياص بأحكاـً تجكيًدها كتبلكًتْا ف  ما َعمػـ  -ُ ؿي مى فأىكَّ
هػػك الاػػيخي جمػػاؿي الػػدِّيف َبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف ييكسيػػؼى بػػف يحيػػى بػػف مَصػػكر بػػف 

المعػركؼ بالصرصػرم ، بلـ البغدادم الضػرير الحَبمػ  المغػكمالميعٌمر بف عبد السَّ 
: إذ َظـ قصيدةن ف  تجكيًد ال اتحً  سػمَّاها، (ّّ)(هػ ٔٓٔت )المملب بسيِّد الاعراًَّ 

 . (ّْ)(الباهرةي الاَّارح ي ف  تجكيًد ال اتح )
ٍعبىرمُّ  ـى إذ َظى  (ّٓ)(هػ ِّٕت )ثيَـّ َىظـى الايخ برهاف الديف إبراهيـ بف عمر الجى

، (اللصػػيدةي الكاضػػًح ي فػػ  تجكيػػًد ال اًتحػػ ً )قصػػيدةن داليَّػػ ن فػػ  اثَػػيف كعاػػريف بيتػػان سىػػمَّاها 
 : مطمعيْا

ُؿ الػػػػػػػػػػػػنَّْظـِ َأْبتَػػػػػػػػػػػػدي                    ِبَحْمػػػػػػػػػػػػِدَؾ َربِّػػػػػػػػػػػػي َأوَّ
 ف

 . (ّٕ)كارحْا الحسف بف قاسـ المرادم، (ّٔ)كقد ايتصرها فىٍضؿي بف سمم 
مَّدي  -ِ قصيدةن ف  تجكيًد ال اتحػً  ، (ّٖ)(هػ َٖٕت )بف محمكد السَّمرقًٍَدم ثيَـّ َىظـى ميحى

ليْا، (اللصيدة ال ائح  ف  تجكيد ال اتح ): سىمَّاها  : َكَّ
                   ِبَحْمػػػػػػػػػػػػػِد ا لػػػػػػػػػػػػػِه المسػػػػػػػػػػػػػتعاِف َتَوسُّػػػػػػػػػػػػػش

 ف

ْا ارحان م يدان   . (ّٗ)ثيَـّ ارحى
 .(ُْ)ل اتح تجكيد ا: له (هػّٖٗت ) (َْ)عمر بف اللاسـ الَاَّار -ّ
اػػػػرح الكاضػػػػح  فػػػػ  تجكيػػػػد : لػػػػه (هػػػػػّٓٗت ) (ِْ)محمػػػػد بػػػػف عمػػػػ  بػػػػف طكلػػػػكف -ْ

 .(ّْ)ال اتح 
 .(ْٓ)رسال  ف  تجكيد ال اتح : له (هػٖٓٗت ) (ْْ)يكسؼ بف عبداهلل األرميكَ  -ٓ
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ارح الكاضػح  فػ  تجكيػد : له (هػَُُّكاف حيان سَ  ) (ْٔ)محمد بف سعد الَكب  -ٔ
 .(ْٕ)ال اتح  لمجعبرم

ارح َيضان عمى الكاضح  : له (هػَُُْكاف حيان سَ  ) (ْٖ)ليَ َحمد بف عم  الم -ٕ
 .(ْٗ)ف  تجكيد ال اتح  لمجعبرم

اللصػػػيدة . (هػػػػ َُٕٔكػػػاف حيػػػان سػػػَ  )صػػػالح بػػػف عبػػػد الْػػػدل الحربػػػاكم الػػػدكرم  -ٖ
ـي لْا هَا، اللافي  ف  تجكيد فاتح  الكتاب  . كه  اللصيدة الت  َقدِّ

تح  كعاػر سػكر قصػار مػف يػكاتيـ تجكيد ال ا، كهك معاصر، حسَ  ايخ عبداهلل -ٗ
مع ما يتعمؽ بالصبلة مف َحكاـو عمى ركاي  ح ص عف عاصـ مف ، اللرآف الكريـ

 .(َٓ)طريؽ الااطبي 
 :المـطوطة لمؤل يف مجهولي الوفاة وهناؾ بعض المنظومات والرجوزات

البمغػ  : لػه (ُٓ)َبك محمػد عبػد الكػريـ بػف عبػد البػارم بػف عبػد الػرحمف الصػعيدم -َُ
 .(ِٓ)ف  تلكيـ حركؼ ال اتح  الراجح 

الْديػػػػػػ  الَافعػػػػػػ  لاػػػػػػرح مَظكمػػػػػػ  : كلػػػػػػه (ّٓ)عبػػػػػػد الكػػػػػػريـ بػػػػػػف عيمػػػػػػر الطرابمسػػػػػػ  -ُُ
 .(ْٓ)الكاضح 

 .(ٔٓ)ال ائدة ف  تجكيد ال اتح : له (ٓٓ)زيف الديف بف عمر اللارم -ُِ
 .(ٖٓ)تجكيد ال اتح : له  (ٕٓ)كىؿُّ بف محمد الزاهدم -ُّ
 .(ٗٓ)كل  االسـ كالكفاةمجمكع  مَظكمات كارجكزات ف  تجكيد ال اتح  لمجْ -ُْ
/  ّ)تلػع ضػمف مجمػكع بػرقـ ، مَظكم ه ف  تجكيًد ال اتح  َيضان لمؤلًؼ مجْكؿ -ُٓ

ليْاَ، كه  بيط جميؿ كتلع ف  عارة َبيات، ( ف  مكتب  َكقاؼ المكصؿُٗ  :كَّ
                   يػػػػػػػا قػػػػػػػارَئ ال اتحػػػػػػػِة اقػػػػػػػرأ ول َتِمػػػػػػػؿِّ 

 ف
                                    اقػػػػػػرأ بضػػػػػػػبَط وتَّػػػػػػديَد قػػػػػػػراءِة َجػػػػػػػؿِّ  

 ف
 : و ـُرها

ػػػػػػشُة زمػػػػػى المـتػػػػػػاِر سػػػػػػيدنا َّْ َـّ ال                    ثُػػػػػ
 ف

ْيػػػػرِ النَّبيػػػػيَف وَأفَضػػػػِمهـ ِمػػػػَف الرُُّسػػػػؿِ                                       ـَ
 ف
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األستاذ ، لمايخ الدكتكر محمد بف فكزاف بف حمد العيمىررسال  ف  تجكيد ال اتح   -ُٔ
لمسػػاعد بلسػػـ الدراسػػػات اللرآَيػػ  فػػػ  كميػػ  المعممػػػيف بالريػػاض رسػػػال  قيمػػ  فػػػ  ا

 .(َٔ)كتلع ف  ما يلارب اليمسيف ص ح ، تجكيد ال اتح 
 :  أقُال الفقٍاء يف دكم  اللذه تقشاءتٍا: ثالثاا 
هِ يف اللغح: أَلا 

ْ
ذ

َّ
 :  معىن الل

قػاؿ : (ُٔ)اإلعػراب اليطػأ فػ  المحفي فػ  المغػ  العربيػً  لػهي معػافو متعػددة َىاػْرها
كبػػػه سيػػػمِّ  ، كالمحػػػف اليطػػػأ كميال ػػػ ي الصػػػكاب: (ِٔ)(هػػػػُْٔت)عبػػػد الكهػػػاب اللرطبػػػ  

اَػػان  كسيػػمِّ  فعميػػهي المحػػفك ألَػػه كالمائػػؿ فػػ  ، الػػذم يػػأت  بػػاللراَّة عمػػى ضػػد اإلعػػراب لحَّ
 قاؿ الااعر:، كبلمه عف جْ  الصكاب كالعادًؿ عف قصد االستلام 
                   (ّٔ)يمحػػػػػػػػػفِ  فػػػػػػػػػزَت ِبِقػػػػػػػػػْدَحْي ُمعػػػػػػػػػرَب لػػػػػػػػػـ

 ف

 . (ْٔ)كباهلل التكفيؽ كالعصم ، كهذا هك المعَى الذم قصدَا اإلباَ  عَه
 :  يف الصطالح اللذه: ثاوياا 

كلحػػفه ، )لحػػفه جمػػ : كهػػك قسػػماف. (ٓٔ)يمػػؿ يطػػَر عمػػى األل ػػاظ فييًيػػؿُّ : المحػػفُ 
 . (ي  

 (ٔٔ)المعَى كالعيػػرؼهػػك اليمػػؿ الػػذم يطػػَر عمػػى األل ػػاظ فييػػؿُّ بػػ: المحػػُف الجمػػي
فػذلؾ ، َك مػا َاػبه ذلػؾ، كي ض المَصكب كالمرفكع، كرفع المَصكب كَصب المرفكع

َـّ رائحػػ  العمػػـ ػػف قػػد اػػ . (ٕٔ)المحػػف الجمػػ  الػػذم يىعًرفػػهي الملرئػػكف كالَحكيػػكف كميػػرهـ ممَّ
ُـّ التػػاَّ مػػف قكلػػًه تعػػالى: كييمثَّػػؿ لػػهي بأمثمػػ و كثيػػرةو مَْػػا ك َ، [ٕال اتحػػ  ] چڤ  ڦ  چ  :ضػػ

َك ي ػػض الػػبلـ مػػف رسػػكله ، (ٖٔ) [ُُٕالمائػػدة ] چھ   ے  ے  چ: فػػتح التػػاَّ مػػف قكًلػػه
 .(ٗٔ) [ّ]التكب   چ  چچ   ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ : ف  قكًله تعالى
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فْػػك اليمػػؿ الػػذم يطػػَر عمػػى األل ػػاظ فيييػػؿُّ بركَػػؽ اللػػراَّة : أمػػا المحػػُف الـ ػػي
سػػػًف األداَّ مػػػف اإلفػػػراط فػػػ  تاػػػديد الماػػػدَّد ، كتغمػػػيظ البلمػػػاتً ، الميي َّػػػؼكتي يػػػؼ ، كحي

ظْػار الميي ػػى، كتاػريبْا الغيََّػ  كهػذا اللسػػـ ال ، كتغمػيظ الػػراَّ كتكريرهػا، كت ػريط المػدِّ ، كا 
د الضابط، يعرفه إال اللارئ الميتلف كالميجكِّ

(َٕ). 
ـُ الدِّيف السَّـاوي : كالي ػ ، فْػك تغييػر اإلعػراب: فأما المحفي الجم ُّ ) :وقاؿ زَم

ػػر فػػ  صػػ ته التػػ  هػػ  لػػهي هػػك َف ال ييػػكفَّ  َك يزيػػد عمػػى ذلػػؾ ، ى الحػػرؼ حلػػه َكف يلصِّ
كاإلسػػػراؼ فػػػ  إاػػػباع الحركػػػات كفػػػ  ، كالتعسُّػػػؼ فػػػ  الت كيػػػؾ، كػػػاإلفراط فػػػ  التمطػػػيط

 .(ُٕ)(التاديد
 ِّْت )كفكػػػرة تلسػػػيـ المحػػػف إلػػػى جمػػػ  كي ػػػ  َكؿ مػػػف ذكرهػػػا ابػػػف مجاهػػػد 

كم مػػػف اآلثػػػار فػػػ   ...): إذ قػػػاؿ، فػػػ  كتابػػػه السػػػبع  فػػػ  اللػػػراَّات (ِٕ)(هػػػػ كػػػذلؾ مػػػا ري
، كمَْػػا المعػػرب الكاضػػح ميػػر السػػائر، مَْػػا المعػػرب السػػائر الكاضػػح، حػػركؼ اللػػرآف

، كمَْا الضعيؼ فػ  المعَػى كاإلعػراب ميػر ََػه قػد قيػرئى بػه، كمَْا المغ  الااذة اللميم 
كمَْػػا مػػا تيػػكهـ فيػػه فغيمػػطى بػػه فْػػك لحػػف ميػػر جػػائز عَػػد مػػف ال يبصػػر مػػف العربيػػ  إال 

كبكيؿ  قد جاَّ اآلثػار فػ  ، كمَْا المحف الي   الذم ال يعرفه إال العالـ الَحرير، اليسير
 .(ّٕ)(اللراَّات
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 : أقُال الفقٍاء يف دكم اللذه يف قشاءج سُسج الفاحتح
هذه المسأل  مف المسائؿ المْم  الت  ذكرها السادةي ال لْاَّي فػ  كتػبْـ فػ  بػاب 

ال اتحػػػ  ركػػػف مػػػف َركػػػاف الصػػػبلة التػػػ  ال تصػػػح  ذلػػػؾ ألف سػػػكرة، اللػػػراَّة فػػػ  الصػػػبلة
ػػػف لػػػـ يلػػػَر ب اتحػػػً  الكتػػػاب): () للػػػكؿ الَبػػػ الصػػػبلةي إال بْػػػا  ػػػبلةى ًلمى قىػػػاؿى ، (ْٕ)(ال صى
ـي الَككم  َكمػا ): بعػد ذكػر هػذا الحػديث، فػ  اػرح صػحيح مسػمـ (ٕٓ)(هػػ ٕٔٔت )اإلما
ـي ف يه  .(ٕٔ)(ميرها إال لعاجز عَْاكجكبي قراًَّة ال اتحً  َكَْا متعيَ ه ال يجزئ : األحكا

 : لذا س جعُؿ البحَث في هذم المس لة المهمة في فقرتيف

ذه: األَىل
َّ
  ل كان إرا الصالج يف الفاحتح سُسج يف اجللي الل

ُ
 ي

ُ
 : املعىن غري

، كلكف إمامتػه مكركهػ ، عمى صح  صبلة مف كاَت هذه حالهي (ٕٕ)ات ؽ ال لْاَّ
َك ضػػـ البػػاَّ مػػف قكًلػػه ، [ٔال اتحػػ  ]چ  ٹ ٹ ٹچ: ضػػـ الْػػاَّ مػػف قكًلػػه تعػػالى: كذلػػؾ مثػػؿ

: كالَػكف الثاَيػ  مػف،  [ٓال اتحػ  ]چ ٿچ : َك فتح الداؿ مف، [ِال اتح  ] چ پ پ چ: تعالى
 . َك مير ذلؾ،  [ٓال اتح  ]چ ٿچ 

ذه: الثاويح
َّ
  كان إرا الصالج يف الفاحتح سُسج يف اجللي الل

ُ
 : املعىن غريي

َك ، [ٕال اتحػػػػ  ] چڤ چ : مػػػػف قكًلػػػػه تعػػػػالىكذلػػػػؾ مثػػػػؿ ضػػػػـ التػػػػاَّ َك كسػػػػرها 
 . [ٓال اتح  ]چ  ٿچ : تي يؼ الياَّ َك كسر الكاؼ ف  قكًله تعالى

 : أقواؿ زمى المس لة هذم فيالمذاهب ا ربعة  فقهاءُ  اـتمؼ فقد
ــاء  -ُ ــحفقٍ يػػرل المالكيػػ  َف الػػذم ال ييحسػػف اللػػرآف َاػػدُّ حػػاالن ممػػف تػػرؾ : املالكي

 . اللراَّة َصبلن 
إذا صػمى اإلمػاـ بلػـك فتػرؾ اللػراَّة اَتلضػت ): رحمػه اهلل، (ٖٕ)اـ مالؾقاؿ اإلم

ف ذهػب الكقػتي قػاؿ، صػبلته كصػبلة مػف يم ػه َكعػادكا فػذلؾ الػذم ال ييحسػف اللػرآف : كا 
 . (ٕٗ)ألَه ال يَبغ  ألحد َف يأتَـّ ال ييحسف اللرآف(، َاد عَدم مف هذا
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 عمى َقكاؿ ثبلث  : فصَّؿ فْاَّ الحَ ي  ف  هذه المسأل : ىفيحاحل فقٍاء  -ِ
المتلدمكف مف األحَاؼ يركف َفَّ المحف الجمػ  إذا كػاف ييغيِّػر المعَػى تغييػران يكػكف  -َ 

 . فصبلتيه باطم  سكاَّ كيجد مثميهي ف  اللرآف َـ ال، اعتلاديهي كي ران 
إذا كػػاف لحَػػان جميػػان ال ييغيِّػػر المعَػػى تغييػػران فاحاػػان فصػػبلتيهي باطمػػ ه َيضػػان عَػػد َبػػ   - ب

كبليػ  األحَػاؼ ال ، (ِٖ)كعَػد َبػ  يكسػؼ (ُٖ)كصاحبه محمػد بػف الحسػف (َٖ)حَي  
 .(ّٖ)ت سيد بسبب عمكـ البمكل

المتأيركف مف األحَاؼ يركف َف المحف الجم  الميغيِّر لممعَى ال ت سيد الصبلةي به  - ج
ف َدل اعتلػػػاديهي ك ػػػران ك ألف قػػػراَّة سػػػكرة ال اتحػػػ  عَػػػدهـ لػػػيس ركَػػػان مػػػف ، مطملػػػان  كا 

، كألف الَػػاس ال ييميِّػػزكف بػػيف كجػػكه اإلعػػراب، اجػػب مػػف كاجباتْػػاَركاَْػػا بػػؿ هػػك ك 
 .(ْٖ)كلعمكـ البمكل َيضان 

، يرل الاافعي  َف المحػف الجمػ  المييػؿ بػالمعَى ييبطػؿ الصػبلةى : الشافعيحفقٍاء  -ّ
ف لـ يتعمَّد يجب عميه إعادة اللراَّة، إف تعمَّد ذلؾ  . كا 

ػاف ، يكػكف اإلمػاـ لحاَػان  َككػرهي َف): رحمػه اهلل، (ٖٓ)قاؿ اإلماـ الاػافع  ألف المحَّ
ف لحػف ، قد يحيؿ معاَ  اللرآف فِف لـ يمحف لحَػان يحيػؿ معَػى اللػرآف َجَزتٍػهي صػبلته كا 

ػػػػف  فػػػػ  َـ اللػػػػرآف لحَػػػػان يحيػػػػؿ معَػػػػى اػػػػ َّ مَْػػػػا لػػػػـ َرى صػػػػبلته مجزئػػػػهه عَػػػػهي كال عمَّ
 .(ٖٔ)(يم هي 

ف لحفى ف  ال اتحػ  لحَػ. .....): كف  المجمكع لئلماـ الَككم  ان يييػؿ بػالمعَىكا 
إيػاَّ بْمػزتيف لػـ تصػح : َك قػاؿچ  ٿ چ: َك كسػر كػاؼ، َك كسرها چ ڤ چ  : بأف ضـ تاَّ

 .(ٕٖ)(كتجب إعادة اللراَّة إف لـ يتعمَّد، قراَّته كصبلته إف تعمد
يرل الحَابم  َفَّ المحفى الجم َّ الميًيػؿُّ بػالمعَى ييبطػؿ الصػبلة إال : احلىاتلحفقٍاء  -ْ

ػػػػهي إذا عجػػػػز اللػػػػارئ عػػػػف إ حسػػػػاَْا كييػػػػؼ يػػػػركج الكقػػػػت بتعمُّمْػػػػا فحيَئػػػػذو ال يمزمي
َما يمزميهي قراَّة  سكرة َك آيات بعدد آيات سكرة ال اتح ، قراَّتْا  . كا 
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، َك قطىعْػا بػًذٍكرو كثيػر، َك تاػديدةن مَْػا، فػِف تػرؾ ترتيبْػا: (ٖٖ)قاؿ ابف قدامػ 
أت  بلػراَّة ال اتحػ  مرتبػ  ََه يمزميهي َف يػ، كجمم  ذلؾ، لزمىهي استئَافْا، َك سككتو طكيؿ

َك يضػػـ ، چٿچ : مثػػؿ َف يكسػػر كػػاؼ، ميػػر ممحػػكفو فيْػػا لحَػػان يحيػػؿ المعَػػى، مياػػدَّدة
َك لحػػف فيْػػا لحَػػان ، فػػِف َيػػؿَّ بالترتيػػب چٹ چ: َك ي ػػتح َلػػؼ الكصػػؿ فػػ  چڤ چ : تػػاَّ

ا ))صػػمك : كقػػد قػػاؿ، كػػاف يلرؤهػػا ميرتبػػ ن ) ()، ألف الَبػػ ، لػػـ ييعتػػدَّ بْػػا، ييحيػػؿ المعَػػى
 ... ككػػذلؾ إف َيػػؿَّ بتاػػديدةو مَْػػا، ( إال َف يعجػػز عػػف ميػػر هػػذا(كمػػا َريتمػػكَ  َيصػػمِّ 

، كضاؽ الكقت عف تعممْا قَر قدرها ف  عدد الحركؼ، إلى قكًله فِف لـ ييحسف ال اتح 
رها بلدرها، كقيؿ ف  عدد اآليات مف ميرها  .(ٖٗ)(فِف لـ ييحسف إال آي  كرَّ

ػػػف يمحػػفي فػػػ  ال اتحػػػ  هػػػؿ ، رحمػػػه اهلل، (َٗ) كسيػػئؿ اػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػف تيميػػػ عمَّ
 تصحُّ صبلتيهي َـ ال ؟

، َما المحف ف  ال اتحػ  الػذم ال يحيػؿ المعَػى فتصػح صػبلة صػاحبه): فأجاب
حػك ذلػؾ چچ چ چ  ك، چپ پ ٹ چ : مثؿ َف يلكؿ ، إمامان َك مَ ردان  َكمػا مػا قيػرئ بػه ، َك

ٍمػػػدي هلًل ربَّ ): مثػػػؿ َك ، بضػػػـ الػػػػبلـ (الحمػػػدي ليمػػػه)ك، (الحمػػػػدً ): ؿكمثػػػ، (كربُّ ، كرىبِّ ، الحى
ـي ): كمثؿ، بكسر الداؿ ًْ ْيـٍ )ك ، (عمي ـي )ك ، (عمي ْي َكما المَّحف … فْذا ال ييعدُّ لحَان ، (عمي

ِ چ: إذا عمـ صاحبيهي معَاهي مثؿ َف يلػكؿ، الذم ييحيؿ المعَى   چ علِهم  أنعمِ    الِين    اط  ر  ص 
ف لػػػـ يعمػػػـ ََػػػه يحيػػػؿ المعَػػػى ، صػػػبلتيهي  كهػػػك يعمػػػـ َف هػػػذا ضػػػمير المػػػتكمـ ال تصػػػحي  كا 
 .(ُٗ)(كاهلل َعمـ، كاعتلد َف هذا ضمير المياطب ف يه َزاع

ككجػكب العَايػ  ، إذف يظْر مف َصػكص ال لْػاَّ السػابل  َهميػ  سػكرة ال اتحػ 
تلاَْا لمف تصدَّل إلمامً  الَاس فػ  . كعدـ إهماؿ تعممْا، بتجكيدها بؿ يجب تعممْا كا 
ف كاَػت ال تبطػؿ عَػد الحَ يػ ، بلةى مػف يمحػف فيْػا متعمػدان َكفَّ صػ، المساجد كلكَْػا ، كا 

لْذا اهتمت مؤل ات العممػاَّ بتجكيػدها سػكاَّ المؤل ػات . كالكاجب تعممْا. يبلؼ األكلى
َك بالتَبيػػه عمػػػى المحػػف الػػذم قػػػد يلػػع فػػ  بعػػػض حركفْػػا فػػ  مؤل ػػػاتْـ ، المسػػتلم  بْػػا

 . الجامع  ألحكاـ التجكيد
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 الثاوي
ُ
 املثذث

 
ُ
ح
َّ
 القافي

ُ
ٍا: القصيذج

ُ
 ، ََصف الىسخ املخطُطح، أٌميت

 َمىٍجي يف التذقيق َالششح
 القصيذجِ : أَلا 

ُ
 :  أٌميح

فْػػـ يسػػتذكركفى ، ال يىٍي ىػػى مػػا لمَظكمػػاًت العمػػكـ عامػػ ن مػػف ال كائػػًد لطمبػػً  العمػػـ
يػرجي عػػف كهػذه اللصػػيدةي المَظكمػ ي ال تى . َبياتْػا كمعاَيْػا كيمَّمػػا دعػتْـ الحاجػ ى إلػػى ذلػؾ

مف َظمْا َف يسْؿ قكاعد تجكيد ال اتحػ  ، رحمه اهلل تعالى، فأراد َاظمْا، هذا اإلطار
ُـّ هػذه اللكاعػد بأبيػات قميمػ  يرتجػ  فيْػا َ ػع الطػبلب ، لطبلب العمـ بتلديـ مَظكم و تضي

 . كثكابى اهلل تعالى ف  اآليرة، ف  الدَيا
مً  المؤل ػػاًت اللميمػػً  لمعممػػاَّ فػػ  تػػأت  فػػ  سمسػػ، زيػػادةن عمػػى مػػا تلػػدَّـ، كاللصػػيدةي 

ياصػ ن إذا عممَػا َفَّ ، كهك إفرادي سػكرًة ال اتحػً  بمؤلػؼو يػاص بتجكيػدها كتبلكتْػا، بابْا
 . التلليؼى ف  هذا الباب قميم ه قياسان عمى مؤل ات العمماَّ األيرل ف  التجكيد

عػف كمَظكم  الحرباكم هذه ال تيرجي فػ  مضػمكَْا كمكضػكع َظمْػا كتألي ْػا 
اللصيدة الكاضػح  فػ  )كمَظكم  الجعبرم ، المَظكمات الت  سبلتْا ف  تجكيد ال اتح 

كالتػ  تحػدث فيْػا الجعبػرم عػف ، كالتػ  جػاَّت فػ  اثَػيف كعاػريف بيتػان  (تجكيد ال اتح 
. كَبػػه فيْػػا عمػػى العيػػكب التػػ  يجػػب عمػػى قارئْػػا تجَبْػػا، تجكيػػد كممػػات سػػكرة ال اتحػػ 
دة يتضح مف يبلؿ تكراره لمعيكب الت  حذر مَْا الجعبػرم كتأثري الحرباكم بْذه اللصي

ظمْػا. َ سْا ، كلكف قصػيدة الجعبػرم تبلػى هػ  الملدمػ  بسػبب قػدمْا كجػكدة تألي ْػا َك
ػػ ن بلصػػيدة الحربػػاكم هػػذه، كدقػػ  عػػرض المعمكمػػات فيْػػا كالتػػ  ت تلػػر إلػػى جػػكدة ، ملاَر

 . كالمادة العممي  الجديدة، الَظـ
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ةي تعطيَػا صػكرةن عػف ظػاهرةو مػف ظػكاهًر تعمػيـً الػتبلكًة كلكف مْما يكػف فاللصػيد
ـى الميلػػرئيف بتيسػػير ، كهػػك اللػػرفي الثػػاَ  عاػػر لمْجػػرة، فػػ  عصػػر مؤل ْػػا كتعكػػس اهتمػػا

ػػػ ن  كقكاعػػػًد تػػػبلكًة سػػػكرًة ال اتحػػػً  ياصػػػ ن ألهميػػػً  ضػػػبًط َل اظْػػػا فػػػ  ، قكاعػػػًد الػػػتبلكًة عامَّ
ػبلةً  ػكىامُّ ، الصَّ ػبلًة بػػدكَْاإٍذ يحتاجْػػا يػكاص الَػػاس كعى عمػػى ، ْـ بسػػبب عػدـ صػػحً  الصَّ

ـى   . َرم َكثًر ال لْاَّ كما تلدَّ
 َصف الىسخ املخطُطح :: ثاوياا 

اعتمػػدتي فػػ  تحليػػؽ اللصػػيدة اللافيػػ  فػػ  تجكيػػد فاتحػػ  الكتػػاب عمػػى َسػػيتيف 
 كهذا كص ْما :، اثَتيف

مػػػدير المكتبػػػ  ، فػػػ  مكتبػػػ  األسػػػتاذ قصػػػ  حسػػػيف آؿ فػػػرج الياصػػػ : ا ولػػػى
كمػا هػك كاضػح عمػى األكراؽ ، كهذه الَسي  بيط المؤلؼ َ سػه، ي  ف  المكصؿالمركز 

كسىػمَّاها ، الميطكط  الت  بحكزة األسػتاذ قصػ  آؿ فػرج كالتػ  هػ  بيػط المؤلػؼ َ سػه
ـي الػذم َثبتيػه ألََّػػه بيػطِّ الَػػاظـ، (اللصػيدةي اللافيَّػ ي فػػ  تجكيػًد فاتحػً  الكتػػاب) . كهػك االسػػ

كتلع ف  ص ح  كاحدة تلريبان ضمف ، بيط َسي  اعتيادم (هػ ُُٕٔ)كقد كتبْا سَ  
مَّاًف حاايته عمى البدري  ف  األكقاؼ المَْي  فػ  عمػـ الكقػؼ  كرقتيف بيط المؤلؼ تضي

كعػػػدد األبيػػػات فيْػػػا . كقصػػػيدته العيَيػػػ  التػػػ  تلػػػدَّـ ذكرهػػػا، كاالبتػػػداَّ فػػػ  اللػػػرآف الكػػػريـ
 . (ص): ا َصبلن كرمزتي لْا بالرمزكجعمتي هذه الَسي  َيمَّان كاتيذتْي، بيتان  (ُٓ)

كعػدد ، (ُٗ/  ّ)تلع ضمف مجمكع فػ  مكتبػ  َكقػاؼ المكصػؿ بػرقـ : الثانية
ك ، سـ طػكالن  ُِكبلياس ، سطران ف  الص ح  الكاحدة (ُٓ)بكاقع ، كرق  (ُّّ)َكراقه 

ػػػمَّاها الََّاسػػػخي ، مػػػف المجمػػػكع (ظ ِٕ)كتلػػػع المَظكمػػػ  فػػػ  الكرقػػػ  . سػػػـ عرضػػػان  ُٓ سى كى
كلػـ يػذكر الَاسػخ اسػمه كال اسػـ المؤلػؼ كال تػاريخ  (صيدةي اللافيَّ ي ف  تجكيًد ال اتحػ ً اللى )

كرمػػزت لْػػذه الَسػػي  ، كيطْػػا جيػػد، بيتػػان َيضػػان  (ُٓ)كعػػدد َبياتْػػا ، َسػػيْا ككتابتْػػا
 . (س)بالرمز 
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 :  مىٍجي يف التذقيق َالششح: ثالثاا 
 : يتمـص منهجي في التحقيؽ والتعميؽ بما يمي

 . تاب ى المَظكم ى كفؽ قكاعد الرسـ اإلمبلئ  الحديثَعدتي ك -ُ
 . قمتي بملابمً  الَسيتيف كتثبيت ال رؽ بيَْما -ِ
 . صححتي األيطاَّ الَحكي  كاإلمبلئي  كالعركضي  المكجكدة ف  المَظكم  -ّ
فػػػتي بمصػػػطمحات عمػػػـ التجكيػػػد التػػػ  ، اػػػرحتي َبيػػػات اللصػػػيدة اػػػرحان مػػػكجزان  -ْ كعرَّ

، د جعمػتي الاػرح بعػد كػؿ بيػت مػف َبيػات المَظكمػ كقػ. ذكرها الَاظـ ف  قصػيدته
كذلػػؾ مػػف َجػػؿ تسػػْيؿ مراجعػػ  اػػرح البيػػت ، كلػػـ َجعمػػه فػػ  الحكااػػ  كالْػػكامش

ألف كتابػػ  الاػػرح كالتعميػػؽ فػػ  الْػػكامش تاػػتت ذهػػف اللػػارئ ياصػػ ن . عمػػى اللػػارئ
اػػره فػػ  الػػدكريات العمميػػ  المحكمػػ  إذ تعتمػػد  فػػ  َظػػاـ كتابػػ  البحػػكث الحػػديث َك

كقػػػد كجػػػدتي َعمػػػاالن  . جعػػػؿ الْػػػكامش كاإلحػػػاالت فػػػ  َْايػػػ  العمػػػؿ العممػػػ َظػػػاـ 
مَْا ارح األستاذ الدكتكر مػاَـ قػدكرم الحمػد ، َكاديمي  عممي  اتبعت هذا المَْج

 . عمى الملدم  الجزري 
ػبلةي بيَػػ  ): ()، صػرحتي بػذكر مػا َاػار إليػه الَػػاظـ كحػديث الَبػ  -ٓ قيًسػمىًت الصَّ

  .(... كبيف عبدم َص يف
كتبػػتي ياتمػػ ن فػػ  َْايػػ  الاػػرح كالتعميػػؽ تضػػمَت َبػػرز الَتػػائج التػػ  يرجػػت بْػػا  -ٔ

 . الدراس  كالتحليؽ كالارح
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ىَنماذُجىَلُصوِرىالنُّْدَختوِنىالَمْخطوَطَتوِن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى[س]ُزهاىَوَرْم،ىوهيىالنُّْدَخُةىاُِّمُّ،ىُةىالمْكَتبِةىالخاصَِّةىلأُلْدتاِذىَقصيىُحدونىآلىفرجُنْدَخ



 
 

641 

 

 الفراهيديجملة آداب 
 ( السنة األوىل 2العدد )

ى ىالقصودةىالقافوةى
ىفيىتجوودىفاتحةىالكتاب

ى
 

ىد.ىصالحىداورىفرحانىالعبودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى
ى[ص]وَرْمُزهاى،ىوهيىالنُّْدَخةىالثَّانوُة،ىُندَخُةىَمكتبِةىأوقاِفىالموصل
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 الثاوي: ساتعاا 
ُ
 :: القسم

ُ
ق

َّ
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َ
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ُ
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ُّ
ص

َّ
 الى
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ْ
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ِّ
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ْ
ُ
َ
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َّ
م

ُ
 (ٌـ 6611خ تعذ )ث

 

                   ِإَذا ُرْمػػػػػػَت َتْجويػػػػػػَد الِقػػػػػػراَءِة ُمْتِقَنػػػػػػاا  (ُ)
 ف

                                    ِ ُـِّ الِكتَػػػػػػػػاِب اْسػػػػػػػػَمْ  َمَقػػػػػػػػاَؿ ُمَحقِّػػػػػػػػؽِ  
 ف

( (،اهللِ َفػػػ) (ِ) الَبػػاَء والػػشـَ ]ََّػػدَِّدا[ )َربِّ
 (9ٖ)                   

 ف
                                    َوَرقِّػػػػػػػػؽِ  َوِلمػػػػػػػػرَّاِء ِفػػػػػػػػي )الػػػػػػػػرَّْحَمِف( ََّػػػػػػػػدِّدْ  

 ف
                   أ َوَمْعَنػاُم ل ُتِمػؿْ رَ اْقػ (الػرَِّحيـِ ) ا ِفػيَكذَ  (ّ)

 ف
ػػػػػػاِد أْو َطػػػػػػاَء ِلَ ػػػػػػْرِط َتََّػػػػػػبُّؽِ                                       ِإلػػػػػػى الضَّ

 ف
                   َكْسػػػػَرَة َكاِفػػػػهِ  (َماِلػػػػِؾ َيػػػػْوـِ الػػػػدِّيفِ )َو  (ْ)

 ف
                                    ََّػػػػػػػػدِّْد َوَرقِّػػػػػػػػؽِ  (الػػػػػػػػدِّيفِ )َفَجػػػػػػػػرِّْد َوداَؿ  

 ف
َـّ  (ِإيَّػػػػاؾَ )َو  (ٓ)                    ُمْتِقَنػػػػاا  (ِإيَّػػػػاؾَ )ََّػػػػدِّْد ثُػػػػ

 ف
ػػػػػػػػػؽِ  َبػػػػػػػػػيِّْف َضػػػػػػػػػمَُّه ل (َنْعُبػػػػػػػػػدُ )َو                                       ُتَمحِّ

 ف
ِد[ َوِفػػي (ٔ)                    (9ٗ))َنْسػػَتِعيُف( الَعػػْيَف َبػػيِّْف ]َفَجػػوِّ

ػػػػْدِر َتْحػػػػَذؽِ   ف َّْ ػػػػِرْج ِمػػػػَف ال ـْ                                     َوَهػػػػاَء )اْهػػػػِدَنا( َأ
 ف

ادَ  (ٕ) َْ راَط(ََّدِّدْ  َو ِّْ َش وَ  السِّيفِ  َوِفي )ال ـْ                    ِفػي ا
ػػػػػرَاِط الػػػػػذِّيَف( الَمػػػػػدَّ ِفػػػػػي الطَّػػػػػاِء َواتَّػػػػػؽِ   ف ِْ (                                    

 ف
اِد رَاِقِب الػ اَُّْدْد َوِفي (الذِّيفَ ) َولـَ  (ٖ)                    الضَّ

 ف
ػػػػػػػُروَج ِمػػػػػػَف الَجْنػػػػػػِب الَيَسػػػػػػاِر ُتوفَّػػػػػػؽِ   ـُ                                     ػ

 ف
                   رَاِع ُسُكوَنها(الَمْ ُضوبِ  ِفي)الَ ْيفِ  َوِفي (ٗ)

 ف
ػػػػػػػؽِ   ـْ ُسػػػػػػػِمَ  التَّْحريػػػػػػػُؾ ِمػػػػػػػْف ُمَتَعمِّ                                     َفَكػػػػػػػ

 ف
                   ولَمػػواَو ِزْنػػَد الِمػػيـِ َأْظِهػػْر َول َتُكػػفْ ] (َُ)

 ف
                                    (9٘)[ْظِهػػػػػػرَاا ِبَتَرقُّػػػػػػؽِ َلػػػػػػُه ُمْزِزَجػػػػػػاا َبػػػػػػْؿ مُ  

 ف
                   َوِفػػػي َجْمػػػِ  ُضػػػشََّؿ ِبَتَّْػػػِديِد َضػػػاِدمِ  (ُُ)

 ف
ـِ َفػػػػػػػاْنِطؽِ                                       َمػػػػػػػَ  الَمػػػػػػػدِّ والتََّّْػػػػػػػِديِد ِلػػػػػػػشَّ

 ف
                   َفػػػِفْف ُكْنػػػَت َجػػػرَّْدَت الِقػػػرَاَءَة ُمْظِهػػػرَاا  (ُِ)

 ف
                                    َفِمػػػػػػْؿ َنْحػػػػػػَو َتْجويػػػػػػِد الُمِحػػػػػػؽِّ الُمػػػػػػّدقِّؽِ  

 ف
ػػػػػَ ْيِف ُمْعَتِبػػػػػرَاا ِبَهػػػػػا (ُّ) ْْ                    َفَتْقِسػػػػػيُمَها ِن

 ف
ػػػدَّؽِ   َْ                                     َكَمػػػا َجػػػاَء ِفػػػي َنػػػصِّ الَحػػػِديِث الُم

 ف
ـُ َحاِمػػدَ َفنِ  (ُْ) ػػؼ  ِلػػَربِّ الَعػػْرِش َتْعِظػػي ْْ                   

 ف
ػػػػػػػػػؼ  ُدَزػػػػػػػػػاء  ُمْسػػػػػػػػػَتَجاب  ِلُمتَّػػػػػػػػػؽِ   ْْ                                     َوِن

 ف
                   َفتُػػػػػػػػػوِقَف َأفَّ الَحْمػػػػػػػػػَد هلِل َوْحػػػػػػػػػَدمُ  (ُٓ)

ػػػػػػدُّؽِ   ف َْ ـُ الوَّهَّػػػػػػاُب َأْهػػػػػػُؿ التَّ                                     ُهػػػػػػَو الُمػػػػػػْنِع
 ف
، (9ٙ). 
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صيذجِ القافيحِ يف جتُيذِ فاحتحِ الكتابِ 
َ
 الق

ُ
 :  ششح

قصػػػيدته بالحمدلػػػ  كالصػػػبلًة كالسػػػبلـً عمػػػى ، رحمػػػه اهلل تعػػػالى، لػػػـ يبػػػدَ الَػػػاظـي 
كلعػؿَّ عػذره فػ  ، (ٕٗ)كما اعتاد المؤل كف فػ  العمػـك اإلسػبلمي ، كآله كصحبه رسكؿ اهلل

ًمػدى اهلل تعػالى كصػمى عمػى َبيػهذلؾ ًقصري اللصي فػ  َ سػه كلػـ ، ()، دة َك ََه قد حى
 قاؿ الَاظـي :. يكتبه

                   ِإَذا ُرْمػػػػػَت َتْجويػػػػػَد الِقػػػػػراَءِة ُمْتِقَنػػػػػاا  (ُ)
 ف

                                    ِ ُـِّ الِكتَػػػػػػػاِب اْسػػػػػػػَمْ  َمَقػػػػػػػاَؿ ُمَحقِّػػػػػػػؽِ  
 ف

ـي ، إذا قصدت ، (ٖٗ)كهػك مػف َسػماَّ ال اتحػ ، جكيدى قراَّة َـ الكتػابت، َيْا المسم
يتتبػػػع دقػػػائؽ األمػػػكر فيحصػػػيْا كهػػػك الػػػذم ، عمػػػى كجػػػه اإلتلػػػاف فاسػػػمع ملالػػػ  المحلػػػؽ

كرد الحػرؼ إلػى ، كترتيمْػا مراتبْػا، إعطاَّ الحػركؼ حلكقْػا: كالتجكيدي هك. (ٗٗ)كيعممْا
لحاقػػػػه بَظيػػػػره، ميرجػػػػه َكصػػػػمه عمػػػػى حػػػػاؿ  كتمطيػػػػؼ الَطػػػػؽ بػػػػه، كتصػػػػحيح ل ظػػػػه، كا 

كهػػك حميػػ  ، كال إفػػراط كال تكمػػؼ، مػػف ميػػر إسػػراؼ كال تعسػػؼ، ككمػػاؿ هيئتػػه، صػػيغته
 .(ََُ)التبلكة كزيَ  اللراَّة

( َفػ)اهلِل(، (ِ) الَباَء والشـَ ]ََّػدَِّدا[ )َربِّ
(ٔٓٔ)                   

                                    َوِلمػػػػػػػرَّاِء ِفػػػػػػػي )الػػػػػػػرَّْحَمِف( ََّػػػػػػػدِّد َوَرقِّػػػػػػػؽِ   ف
 ف

 : مسا ؿ مهمة في هذا البيت هي، رحمه اهلل تعالى، ذكر الناظـ
، فم ظي الجبللً  مياىدَّده مجركره بحرؼ الجر البلـ : [ِ]چ پچ  تاديد الـ ل ظ الجبلل  -َ 

ػدَّان طبيعيػان فػ  الكصػؿً ، ألَْا جاَّت بعد كسر، كترقؽُّ البلـي فيه ات اقان  ػدُّ مى كييػزادي ، كييمى
ػػذِّري هَػػا مػػف ايػػتبلًس حركتػػه َك ، (َُِ)فػػ  الكقػػًؼ االيتبػػارم التكسػػطي كاإلاػػباعي  كييحى

المبالغ  ف  إاباًع مىدِّه
(َُّ). 

كالبػاَّ حػرؼه . (هلل)كهػذه الكممػ  مي كضػ  عمػى الَعػت : [ِ]چ پچ : تاديد البػاَّ فػ  - ب
كالمحػفي بلػػراَّة هػذا الحػرؼ يكػػكف ب تحػه َك المبالغػ  فػػ  ، مسػت ؿ ييػرج مػػف الاػ تيف

 . مكـككبلهما مذ، تاديده
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. كهػػك ماػػػدده م تػػػكح، فػػػالراَّ هَػػا حػػػرؼه م يػػـ ات اقػػػان : [ّ]چ  ٹچ : تاػػديد الػػػراَّ فػػ  - ج
 . كالراَّ حرؼه اديد مكرر يجرم فيه الصكت لتكريره كاَحرافه إلى البلـ

كظػػاهر كػػبلـ سػػيبكيه َف التكريػػر صػػ   ): (َُْ)(هػػػ ّٖٖت )قػػاؿ ابػػف الجػػزرم 
لػػػى ذلػػػؾ ذهػػػب المحللػػػكف، ذاتيػػػ  فػػػ  الػػػراَّ عادتْػػػا بعػػػد فتكريرهػػػ، كا  ا ربكهػػػا فػػػ  الم ػػػظ كا 

كيعػػدُّكف ذلػػؾ عيبػػان فػػ  ، كيتح ظػػكف مػػف إظْػػار تكريرهػػا يصكصػػان إذا ايػػدِّدىتٍ ، قطعْػػا
 :كقاؿ َيضا ف  ملدمته.(َُٓ)(كبه َأيذي ، كبذلؾ قَرَا عمى جميع مف قَرَا عميه، اللراَّة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؼ َتْكِريػػػػػػػػػػػػػػػػػػراا إذا ُتََّػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّدُ  ـْ                    (ٙٓٔ)َوَأ
 ف

كقػػػد ييبػػػالف قػػػكـ فػػػ  إي ػػػاَّ تكريرهػػػا ماػػػددةن فيػػػأت  بْػػػا ) :جػػػزريوقػػػاؿ ابػػػف ال
ٍصػػرىمى ن اػػبيْ  بالطػػاَّ كاسػػتلر فػػ  كتػػب عمػػـ التجكيػػد . (َُٕ)(كذلػػؾ يطػػأ ال يجػػكز، ميحى

ال ًلييػػؤتىى ، َكف هػػذه الصػػ   تعػػرؼ ًلتيٍجتىَىػػبى ، المتػػأيرة كالمعاصػػرة َف تكريػػر الػػراَّ لحػػف
 .(َُٖ)بْا
                   َناُم ل ُتِمؿْ اقرأ َوَمعْ  (الرَِّحيـِ ) ا ِفيَكذَ  (ّ)

 ف
ػػػػػاِد أْو َطػػػػػاَء ِلَ ػػػػػْرِط َتََّػػػػػبُّؽِ                                       ِإلػػػػػى الضَّ

 ف
كحػذَّر ، [ّ]   چٹچ  يَطبػؽي عمػى الػراَّ فػ  چ ٹچ  ما تلدَّـ مف َحكػاـ الػراَّ فػ 

كهػػك ، اَّالَػػاظـ هَػػا مػػف الميػػؿ إلػػى إيػػراج الػػراَّ مػػف ميػػرج الضػػاد َك مػػف ميػػرج الطػػ
 . ألفَّ مف ص ات الراَّ االَحراؼ، األمر الذم حذر مَه العمماَّ السابلكف

كقيػػؿ الػػبلـ ، كحرفػػا االَحػػراؼ الػػبلـ كالػػراَّ عمػػى الصػػحيح): قػػاؿ ابػػف الجػػزري
كسيػػميا بػػذلؾ ألَْمػػا اَحرفػػا عػػف ميرجْمػػا حتػػى اتصػػبل ، كَيًسػػبى إلػػى البصػػرييف، فلػػط

فالَاظـ هَػا حػذر مػف َف يَحػرؼ ، رفيفكهذا ف  َصؿ هذيف الح. (َُٗ)(بميرج ميرهما
المساف عَد الَطؽ بالراَّ إلػى ميػرج الضػاد َك ميػرج الظػاَّ بسػبب اقتػراب ميػرج الػراَّ 

فمعػػػػؿ اللػػػػارئ يبػػػػالف فػػػػ  الػػػػراَّ . َك ااػػػػتراكه معْمػػػػا بػػػػبعض الصػػػػ ات، مػػػػف ميرجيْمػػػػا
فييرجْػػا مػػف ميػػرج الضػػاد َك مػػف ميػػرج الظػػاَّ لاػػدًة اػػبله كاهتمامػػه بػػالميرج فػػيمحف 

 . حيث ال ياعرمف 
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                   َكْسػػَرَة َكاِفػػػهِ  (َماِلػػِؾ َيػػْوـِ الػػػدِّيفِ )َو  (ْ)
 ف

                                    ََّػػػػػػػدِّْد َوَرقِّػػػػػػػؽِ  (الػػػػػػػدِّيفِ )َفَجػػػػػػػرِّْد َوداَؿ  
 ف

 : في هذا البيت مسا ؿ مهمة هي
يراع  إظْار فعمى اللارئ َف : كتمكيَْا  [ْ]چ  ڤچ : تجريد كسرة الكاؼ ف  قكله -َ 

كهػذا يطػأ ، (مػالك ): فتصػير، كسرًة الكػاًؼ كيحػذرى مػف إاػباعْا حتػى تصػبح يػاَّان 
فػػػػػ  قصػػػػػيدته  (هػػػػػػ ِّٕت )كقػػػػػد حػػػػػذر مَػػػػػه الجعبػػػػػرم ، درج عميػػػػػه بعػػػػػض اللػػػػػراَّ

 : فلاؿ، الكاضح 
ػػػػػػػْؼ َو )َو  ـَ                    أقْػػػػػػػرْنهُ  (يػػػػػػػوـِ )َمالػػػػػػػِؾ 

 ف
ْف دالا زِف التاِء و  (الدِّيفِ )وفي             اَّددِ ُْ

 ف
َم احػػػذر مػػػف إاػػػباع . ..): فػػػ  اػػػرح هػػػذا البيػػػت (هػػػػ ْٕٗت )قػػاؿ المػػػرادم 

 .(َُُ)(فتككف قد زدت حرفان ف  مير محمه لئبل يَاأ عَْا ياَّ چڤچكسرة الكاؼ ف  
فاليطػػأ ، فحػػرؼ الػػداؿ هَػػا ماػػدد مجْػػكر: [ْ] چڤچ : تاػػديد الػػداؿ كجْػػره فػػ  قكلػػه - ب

كيػػزاد التكسػػط ، ا تمػػد مػػدان طبيعيػػان كصػػبلن ككق ػػان كاليػػاَّ هَػػ. يكػػكف بتي ي ػػه َك همسػػه
 . (ُُُ)كيجب عمى اللارئ َف يحذر مف ايتبلس الياَّ، كاإلاباع كق ان 

َـّ  (ِإيَّػػػػاؾَ َو) (ٓ)                    ُمْتِقَنػػػػاا  (ِإيَّػػػػاؾَ )ََّػػػػدِّْد ثُػػػػ
 ف

ػػػػػػػػؽِ  (َنْعُبػػػػػػػػدُ )َو                                       َبػػػػػػػػيِّْف َضػػػػػػػػمَُّه ل ُتَمحِّ
 ف

 : نبَّه في هذا البيت زمى مس لتيف
فيجػػػب عمػػػى اللػػػارئ ايػػػتبلس : فػػػ  المكضػػػعيف  [ٓ]چ ٿچ : تاػػديد اليػػػاَّ فػػػ  قكلػػػه -َ 

ككذلؾ اليػاَّ ): قاؿ عبد الكهاب اللرطب ، كسرة الْمزة فيْا كالَطؽ بْا بمطؼ كرفؽ
كيجػب عمػى اللػارئ . (ُُِ)(.. إذا كاَت ماددةن كقبمْا كسرة كجب َف تيتمس الكسرة

كال يبػػالف فػػ  ، ألفَّ ذلػػؾ يػػؤدم إلػػى تغيػػر معَاهػػا، َف ياػػدد اليػػاَّ كال يي  ْػػاَيضػػان 
 . التاديد بْا فِف ذلؾ مستلبحه 

كمما يجب َف ييراعى ف  األدعيػ  اإلعػراب ): (ُُّ)(هػ ّٖٖت )قاؿ اليطاب  
كربمػا اَلمػب المعَػى ، كبعدمػه ييتػؿ كي سػد، كبه يستليـ المعَػى، الذم هك عماد الكبلـ
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ٿ چ: َك قػراَّة مػف قػَر، يصير كالك ر إف اعتلده صاحبه كدعاَّ مػف دعػابالمحف حتى 

فيصػػػير كأَػػػه ، فػػػِف اإليػػػا ضػػػياَّي الاػػػمس چ ٿچ : بتي يػػػؼ اليػػػاَّ مػػػف        چٿ ٿ ٿ ٹ
كيجػب عمػى اللػارئ َف يَتبػه عمػى َف األلػؼ فػ  . (ُُْ)(كهػذا ك ػر، امسؾ َعبد: يلكؿ

، ط كاإلاػػباع فػػ  الكقػػؼ االيتبػػارمكيػػزاد التكسػػ، تمػػد مػػدان طبيعيػػان كصػػبلن ككق ػػان  (إيػػاؾ)
 . كعميه َف يحذر مف ايتبلس المد

، ييٍَطىػػؽي بالبػػاَّ ي ي ػػ ن ألَْػػا اػػديدةه فػػ  َ سػػْا: چٿچ : إظْػػار ضػػم  البػػاَّ فػػ  قكلػػه - ب
كمػػا ي عمػه بعػػض العػػكاـ  (َىٍعبىػدي ): َك فتحْػػا فيلػػكؿ (َىٍعبًػدي ): كيحػذر مػػف كسػرها فيلػػكؿ

َك يلػَر بضػـ الػداؿ ضػمان مياػبعان ألف . (ُُٓ)ألف هػذيف المحَػيف مػذمكماف، ف  زماََا
 . (ُُٔ)كهذا لحف يكثر عَد األعراًب ياص ، (َعبكدي ): فيلكؿ، الضـ المابع يكلد كاكان 

كيمػؿ ، ألَػه تغييػر لممعَػى چ ٿچ كعمى اللارئ َف يحذر هَػا مػف كسػر كػاؼ 
كيكػػكف كػػذلؾ إذا كضػػع َل ػػان بعػػد الكػػاؼ ، بمعتلػػد صػػاحبه كبطػػبلف لصػػبلته إف اعتلػػده

 . مى التثَي ع
 چ ٿچ ييٍسػػرىعي الم ػػظي بالكػػاؼ مػػف): (ُُٕ)(هػػػ َُْقػػاؿ َبػػك الحسػػف السػػعيدم )ت

 .(ُُٖ)(كال يتكقؼ فيْا فتصير ممدكدةن ، بعد األلؼ
مػػع الػػكاك  چ ٿچ  يجػب َف يراعػػ  اللػػارئ ضػم  الػػداؿ فػ : الثاَيػػ  چ ٿچ  كفػ 

 .چٿچ :  ف كيكت   بْا عف الكاك الم تكحألف بعضْـ يابع فتح  الداؿ ،  الم تكح
كتبيػػػػػيف فتحػػػػػ  الػػػػػكاك بعػػػػػد الػػػػػداؿ ): (هػػػػػػ َُْت)قػػػػػاؿ َبػػػػػك الحسػػػػػف السػػػػػعيدم 

ف كاَت م تكح  هػ  َصػؿ الضػم  چٿچ : المضمكم  مف كالضػم  مَْػا ، ألف الكاك كا 
چ ٿچ : فيبيف فتحْا بعد بياف ضم  الداؿ مف، تتكلد

(ُُٗ). 
ِد[ الَعْيفَ  )َنْسَتِعيُف( َوِفي (ٔ)                    (ٕٓٔ)َبيِّْف ]َفَجػوِّ

ػػػْدِر َتْحػػػَذؽِ  (اْهػػػِدَنا)َوَهػػػاَء   ف َّْ ػػػِرْج ِمػػػَف ال ـْ                                     َأ
 ف

 : نبَّه في هذا البيت زمى مسا ؿ هي
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كعمػى ، كالسػيف حػرؼ مْمػكس، كه  بالسيف: چٿچ : مرازاة إظهار العيف في قوله -َ 
ياص ن إذا جاَّ بعده حرؼ  ،ألَه بالت ييـ يككف صادان ، اللارئ َف يحذر مف ت ييمه

ككػػذا إف كقػػع قبمػػه ): (ُُِ)(هػػػ ْْْت )قػػاؿ َبػػك عمػػرك الػػداَ  . مجْػػكر كهػػك التػػاَّ
ييبىيَّفى كييٍمَىػعى مػف اإلطبػاؽ لػئبل يصػير  مَّصى كى سيف كبعده حرؼ مجْكر فيَبغ  َف يييى

 . فعمى اللارئ َف يَتبه هَا لمسيف الساكَ  كيحذر مف تحريكْا. (ُِِ)(طاَّن 
كتحريػػر الم ػػظ بالسػػككف مػػف ): (ُِّ)(هػػػ َٔٓت )حػػاف األَدلسػػ  قػػاؿ ابػػف الط

فػػبل تمبػػث السػػككف فػػ  ، مػػف قكتػػه َك ضػػع ه، ميػػره هػػك َف تجػػده فػػ  حرفػػه عمػػى طبعػػه
كال فصػػؿ ، الحػػرؼ إال بملػػدار مػػا تظْػػر صػػ ته َك تبػػرز هيأتػػه مػػف ميػػر قطػػع مسػػرؼ

ال يكػادكف ، فِف اللراَّ يلعكف فيه كثيران ، فاحرس ل ظؾ مف المحف ف  السككف. متعسؼ
 چ ہچ ك، چٹچك، چٿچ : َحػػػػػك، كال سػػػػػيما فػػػػػ  السػػػػػيف قبػػػػػؿ التػػػػػاَّ، ييمِّصػػػػػكف السػػػػػككف

فػػػػِف َردتى . يػػػذهبكف إلػػػى فصػػػؿ السػػػيف مػػػف التػػػاَّ فيحركػػػكف السػػػيف،  [ّْاألعػػػراؼ ]
إف ، السبلم  مف لحَْـ فأرسؿ ما ف  السيف مف الرياكة كالْمس تيًصًب الم ظى الصحيح

 .(ُِْ)(ااَّ اهلل
بػػه اللػػارئ لمػػا يلػػع فيػػه بعػػض الليػػرَّاًَّ مػػف إديػػاؿ َلػػؼ بػػيف التػػاَّ كيجػػب َف يَت

ككػػذلؾ يجػػب عميػػه َف يراعػػ  هَػػا ترقيػػؽ العػػيف . كالعػػيف كهػػذا ممػػط بػػيف كيطػػأه فػػاحشه 
كالمحػػػف فػػ  هػػذا الحػػرؼ َيضػػان يكػػكف بت يػػػيـ ، المكسػػكرة التػػ  تيػػرج مػػف كسػػط الحمػػؽ

 : (هػ ّٖٖت )قاؿ ابف الجزرم . العيف
َـّ َ ْقْػػػػػػػى الح                    مػػػػػػػِؽ همػػػػػػػز  هػػػػػػػاءُ ثُػػػػػػػ

 ف
َـّ ِلَوْسػػػػػػػػػػِطِه َفعػػػػػػػػػػيف  حػػػػػػػػػػاءُ                                       (ٕ٘ٔ)ثُػػػػػػػػػػ

 ف
كييراعى عػدـ ، كيزادي التكسط كاإلاباعي كق ان ، كتيمىدُّ الياَّي مدان طبيعيان كصبلن ككق ان 

َػػػكف كمػػػا يبلحػػػظ عػػػدـ إظْػػػار صػػػكت عَػػػد ال، ايػػػتبلس المػػػد كالمبالغػػػ  فػػػ  مػػػده كػػػذلؾ
إذا كقػػؼ اللػػارئ عميْػػا يزيػػد عمػػى ل ظْػػا ): قػػاؿ َبػػك الحسػػف السػػعيدم. المكقػػكؼ عميْػػا

ُـّ الَػكف الرفػع ، كال ي ػرط فيْػا، الياَّ كالَكف، زيادة مد  الجتماع الساكَيف ف  الكقؼ كياػ
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كال تاػػكبْا حركػػ  كال ، إاػػمامان ي ي ػػان مػػف ميػػر َف يمحػػؽى اإلاػػماـ فميتػػرؾ الَػػكف سػػاكَ 
 .(ُِٔ)كاإلاماـ َحبُّ إليَا ف  ذلؾ كما َابْه، الكقؼ يككف عمى الساكف ألفَّ ، ايتبلس

فالْمزةي هَا همزة كصؿ ييبدَي بْا بالكسػر ألف ثالػث : [ٔ] چٹ چ: اجتناب المحف في - ب
كيككف المحف ف  قراَّتْا ب تح . تككف مكصكل ن  چٿچ كعَد الكصؿ بػ ، ال عؿ مكسكر
كعمى اللارئ ، كالْاَّ هَا ساكَ . (ُِٕ)كهك يكثر عَد األعراب ياص ن ، همزة الكصؿ

 . َف يحذر مف تحريكْا َك قملمتْا لسككَْا
. (ُِٖ)(كليحتػػػرز مػػػف اإلفػػػراط فػػػ  بياَْػػػا فيػػػؤدم إلػػػى تحريكْػػػا): قػػػاؿ المػػػرادي

 .الَطؽ بْا م تكح  َك قريب ن مَْاالداؿ كيجتَب  اللارئ َف يراع  هَا كسر كيجب عمى
كهػذا مَػػه ، البيػت َفَّ ميػرج الْػاَّ مػف الصػدرفػ  هػذا ، رحمػه اهلل، كذكػر الَػاظـ      

ال فِفَّ ميرج الْاَّ مف َقصى الحمؽ، عمى جْ  التلريب  : قاؿ ابف الجزرم، كا 
                   (9ٕٔ)ثػػػػػػػػـ  قْػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػؽ همػػػػػػػػز  هػػػػػػػػاءُ 

 ف

، (َُّ)(كهػػك لمْمػػزة كالْػػاَّ، َقصػػى الحمػػؽ: الميػػرج الثػػاَ ): وقػػاؿ فػػي النَّػػر
كيطمػػػؽ اليػػػـك عمػػػى َقصػػػى الحمػػػؽ فػػػ  الدراسػػػات ): كقػػػاؿ الػػػدكتكر مػػػاَـ قػػػدكرم الحمػػػد

بعػػػد َف تبػػػيف لْػػػـ َف الحَجػػػرة تاػػػغؿ َقصػػػى تجكيػػػؼ ، الصػػػكتي  العربيػػػ  اسػػػـ الحَجػػػرة
ػػػًريَّتىٍيفً ، الحمػػػؽ ٍَجى لكػػػف الْمػػػزة تَطػػػؽ باَطبػػػاؽ ، فتكػػػكف الْمػػػزة كالْػػػاَّ بْػػػذا االعتبػػػار حى

كهػػذا مجػػرد ايػػتبلؼ ، ماكالْػػاَّ تَطمػػؽ بتباعػػد الػػكتريف كاَاػػداده، الػػكتريف ثػػـ اَ راجْمػػا
 .(ُُّ)(كليس ايتبلفان ف  تعييف الميرج، ف  المصطمح

ادَ  (ٕ) َْ راطَ  َو ِّْ (ٕٖٔ)[ََّدِّدْ ] ال
َش  السِّيفِ  َوِفي  ـْ                    ِفػي  َوا

ػػػػػَراِط الػػػػػذِّيَف الَمػػػػػدَّ ِفػػػػػي الطَّػػػػػاِء َواتَّػػػػػؽِ   ف ِْ                                    
 ف

 : ت مسا ؿذكر الناظـُ في هذا البي
كعمػى اللػارئ َف يحػذر مػف اسػت الْا كالَطػؽ بْػا ، إظْار تاػديد كت يػيـ الصػاد هَػا -َ 

ف كاَػت قػراَّة متػكاترة قػَر بْػا قَبػؿ عػف ابػف كثيػر ، َك قريبػ ن مَْػا، (السراط)سيَان  كا 
إال َف هػػػػذا ييعىػػػػدُّ تركيبػػػػان فػػػػ  ، (ُّّ)كركيػػػػس عػػػػف يعلػػػػكب مػػػػف العاػػػػرة، مػػػػف السػػػػبع 

، كت يػػـ الػػراَّ الم تكحػػ  ات اقػػان . (ُّْ)رئ اللػػرآف الكػػريـ إجمػػاالن اللػػراَّات ييعػػابي عميػػه قػػا
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كعمى اللارئ َيضان َف يَتبه هَا إلى الْمس ف  . (ُّٓ)بعدها كيتأكد ذلؾ لكجكد َلؼ
ذاؽي الليرَّاَّ، الطاَّ  . (ُّٔ)كال ييٍدًرؾي هذا المحفى إال حي

ػدَّ فيػػه، تجَػب المػػد فػػ  الطػػاَّ - ب كلكػػف قػػد يمحػػفي الحػػفه فياػػدد ، كالحليلػػ ي َفَّ الطػػاَّ ال مى
 . الطاَّ فيظْر تاديده كأَه مدٌّ فيه

اِد رَاِقِب الػػ )الذِّيَف( َولـَ  (ٖ)                    اَُّْدْد َوِفي الضَّ
ُروَج ِمػػػػػػػَف الَجْنػػػػػػػِب الَيَسػػػػػػػاِر ُتوفَّػػػػػػػؽِ   ف ـُ                                     ػػػػػػػػ

 ف
 نبَّه الناظـ في هذا البيت زمى أمريف :

كقػػػػػد حػػػػػذر العممػػػػػاَّ مػػػػػف المبالغػػػػػ  فػػػػػ  ، [ٕ]  چڤچ  :تاػػػػػديد الػػػػػبلـ فػػػػػ  :وؿا  
 .(ُّٕ)تاديدها

َكهميػػػػ  إيراجػػػػه مػػػػف ،  [ٕ] چڦ ڦ چ : حػػػػرؼ الضػػػػاد فػػػػ  قكلػػػػه تعػػػػالى: اآليػػػػر
كالحليل ي َفَّ قضي  ميرج الضاد مف اللضايا المْمػ  التػ  اعتَػت . الجاَب األيسر لم ـ

كهذا الحرؼ . َكثر الَاس يَطلكف بالضاًد ظاَّن  ألفَّ ، بْا كتب التجكيد اللديم  كالحديث 
ياص ن يحتاجي إلى تدريب ف  الَطؽ بػه ألَػه مػف َعسػر حػركؼ العربيػ  ميرجػان ككثيػران 

 . ما يييطئ قراَّ اللرآف الكريـ ف  الَطؽ به
كليس ف  الحرؼ ما يعسػر عمػى ، كالضاد اَ رد باالستطال ): قاؿ ابف الجزري

، (ُّٖ)فمػَْـ مػف ييرجػه ظػاَّن ، كقػؿَّ مػف يحسػَه، يػه ميتم ػ فػِف األلسػَ  ف، المساف مثمػه
كمػػػػَْـ مػػػػف ياػػػػمه ، كمػػػػَْـ مػػػػف يجعمػػػػه المػػػػان مي  ػػػػ ن ، (ُّٗ)بالػػػػذاؿ كمػػػػَْـ مػػػػف يمزجػػػػه

 . ككؿ ذلؾ ال يجكز، (َُْ)الزام

" ََػػا َفصػػحي مػػف َطػػؽ بالضػػاًد " ال َصػػؿ : والحػػديُث المَّػػهور زمػػى ا لسػػنة
پ چ: ياػتبه بم ظػه َحػكال سػيما فيمػا ، فميحذر مػف قمبػه إلػى الظػاَّ، (ُُْ)كال يصح، له

كليعمػػػؿ الرياضػػػ  ،  [ٖٓالَحػػػؿ ] چ  چ ڃ ڃچ  : ياػػػتبه بلكلػػػه،  [ٕٔاإلسػػػراَّ ] چ پ پ
 چڳ ڳ  چ ،  [ّالاػػػرح ] چے ۓچ : فػػػ  َحكػػػاـ ل ظػػػه يصكصػػػان إذا جػػػاكره ظػػػاَّ َحػػػك

َك حػػػرؼ يجػػػاَس مػػػا ،  [ٕٗالَسػػاَّ ] چ گ گچ  :َك حػػػرؼ م يػػػـ َحػػػك. [ِٕال رقػػاف ]
تػػػى بعػػػده حػػػرؼ إطبػػػاؽ . [ُٗآؿ عمػػػراف ]  چ ەئ ەئ چ: ياػػػبْه َحػػػك ككػػػذا إذا سػػػكف َك
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 چەئ ەئچ ك [ُٖٗالبلػػػػرة ]   چچچ : َك ميػػػػره َحػػػػك. [ُّٕ]البلػػػػرة  چڳ ڱ    چ َحػػػػك 
 .(ُِْ)[ِال يؿ] چ ڳ ڳچ  ك، [ ٖٖ]الحجر 

فػ  ذكػػر ميػػرج الضػػاد عمػى الجاَػػب األيسػػر فلػػط ، رحمػػه اهلل، كاقتصػر الَػػاظـ
: قػاؿ ابػف الجػزرم. ب األيمػف َيضػان ه قد ييػرج مػف الجاَػمع ََ، كهك األكثر عَد اللراَّ

مػػف َكؿ حافػػ  المسػػاف كمػػا يميػػه مػػف األضػػراس مػػف ، لمضػػاد المعجمػػ : الميػػرج الثػػامف)
ككػػبلـ سػػيبكيه يػػدؿ عمػػى ََْػػا ، كمػػف األيمػػف عَػػد األقػػؿ، الجاَػػب األيسػػر عَػػد األكثػػر

 .(ُّْ)(الثبلث  قبمْاميرج تككف مف الجاَبيف كقاؿ اليميؿ إَْا َيضان اجري  يعَ  مف 
كقػػاؿ الػػدكتكر مػػاَـ قػػدكرم الحمػػد بعػػد َف ذكػػر تػػاريخ اهتمػػاـ عممػػاَّ التجكيػػد 

َمػػػا َطػػػؽ قػػػراَّ اللػػػرآف فػػػ  زماََػػػا فػػػِف الغالػػػب ): بلضػػػي  الضػػػاد كالظػػػاَّ كال ػػػرؽ بيَْمػػػا
كقػد سػماها بعػض المتػأيريف ، عميْـ َطؽ الضاد اديدة مف ميرج الطاَّ كالداؿ كالتػاَّ

كهػػػ  مػػػف بػػػيف ، ب  إلػػػى صػػػكت الطػػػاَّ لماػػػاركتْا لػػػه فػػػ  الميػػػرجَسػػػ، بالضػػػاد الطائيػػػ 
لكػػػف كتػػػب التجكيػػػد كتعمػػػيـ الػػػتبلكة ال تػػػزاؿ تحػػػدد ، طػػػرؼ المسػػػاف َكصػػػكؿ الثَايػػػا العميػػػا

عمػى الكصػؼ اللػديـ ، ميرج الضاد مف بيف َكؿ حاف  المساف كمػا يميْػا مػف األضػراس
 .(ُْْ)(لْا

تاريييػػان كايتبلفػػان كبيػػران فػػ   كذكػػر األسػػتاذ الػػدكتكر مػػاَـ قػػدكرم َف هَػػاؾ بعػػدان 
َطػػؽ حػػرؼ الضػػاد بػػيف كصػػؼ كتػػب العربيػػ  كالتجكيػػد اللديمػػ  كبػػيف دراسػػات العممػػاَّ 

فاالستطال  الت  كاَت تكصؼ بْا الضاد ف  الكتب اللديم  صارت ميػر ، المعاصريف
بسبب ميمْـ إلى َطلْا اديدة مف ميػرج ، متحلل  ف  َطؽ َكثر قراَّ اللرآف ف  زماََا

 .(ُْٓ)كالطاَّ كالتاَّ الداؿ
كهػػػذا البعػػػد التػػػاريي  لَطػػػؽ الضػػػاد يجػػػب َال ): قػػػاؿ، ح ظػػػه اهلل تعػػػالى، لكَػػػه

فْػػػ  األسػػػاس ، فعميػػػه َف يتمسػػػؾ بالركايػػػ ، ييٌاػػػكِّشى عمػػػى مػػػتعمـ التجكيػػػد كقػػػارئ اللػػػرآف
كيترؾ لمباحثيف المتيصصيف تتبع َقكاؿ ، َكف يأيذ بَطؽ معممه، األكؿ لصح  اللراَّة

كتحديد الكممات الت  ترسـ ، كبحث الجكاَب التارييي  لَطؽ الضاد، ادالعمماَّ ف  الض
 . كالكممات الت  ترسـ بالظاَّ، بالضاد
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كال يي ى عمى اللارئ َف قسمان كبيران مف الَاطليف بالعربي  ليست لديْـ ماػكم  
كلكػف َهػؿ ، ياص  ف  بػبلد الاػاـ كمصػر، ف  َطؽ الضاد كالت ريؽ بيَْا كبيف الظاَّ

كهػػـ يحتػػاجكف مػػف ، دكؿ اليمػػيج كبمػػداف َيػػرل تصػػير الضػػاد فػػ  َطلْػػـ ظػػاَّن العػػراؽ ك 
كالت ريػػؽ بػػيف مػػا يكتػػب بالضػػاد ، َجػػؿ ذلػػؾ إلػػى تمػػريف طكيػػؿ لتصػػحيح الَطػػؽ بالضػػاد

 .(ُْٔ)(كاهلل تعالى َعمـ. كما يكتب بالظاَّ
                   رَاِع ُسُكوَنها الَمْ ُضوِب( )ِفي الَ ْيفِ  َوِفي (ٗ)

ـْ ُسػػػػػػػػمِ   ف ػػػػػػػػؽِ َفَكػػػػػػػ                                     َ  التَّْحريػػػػػػػػُؾ ِمػػػػػػػػْف ُمَتَعمِّ
 ف

َككَّػد عمػى ضػركرة  چ ڦ چ: ذكر الَاظـ ف  هذا البيػت َحكػاـ تجكيػد قكلػه تعػالى
 : كه ، ف   هذه الكمم  َمكر يجب التَبيه عميْا. االهتماـ بسككف الغيف كعدـ تحريكْا

 . االحتراز مف إدماـ الغيف ف  الضاد -َ 
، االحتػػػراز مػػػف الَطػػػؽ بػػػالغيف قريبػػػ  مػػػف اليػػػاَّ ألَْمػػػا ييرجػػػاف مػػػف ميػػػرج كاحػػػد - ب

 .(ُْٕ)كص اتْما متلارب  َيضان 
 . كما تلدـ ف  ارح البيت السابؽ، االحتراز مف الَطؽ بالضاد ظاَّن  - ج
 . ألَه كثيران ما يلع فيه اللراَّ، االحتراز مف تحريؾ الغيف - د

                   ُكػفْ َوِلَمواَو ِزْنَد الِمػيـِ َأْظِهػْر َول تَ ] (َُ)
                                    (8ٗٔ)[َلػػػػُه ُمْزِزَجػػػػاا َبػػػػْؿ ُمْظِهػػػػرَاا ِبَتَرقُّػػػػؽِ   ف

 ف
كيحػذر مػف ، َبه الَاظـ هَا عمى إظْار الكاك بعد المػيـ السػاكَ  إظْػاران اػ كيان 

 : قاؿ ابف الجزرم ف  ملدمته. إي ائْا
ـَ إْف َتْسػػػػػػػػػػُكْف ب نػػػػػػػػػػَة َلػػػػػػػػػػَدـ                    ألمػػػػػػػػػػي

تَػػػػػاِر مػػػػػف أهػػػػػؿ ا دا  ف ـْ                                     بػػػػػاِء زمػػػػػى الُم
 ف

                   وَأْظِهَرْنَهػػػػػػػػػا ِزْنػػػػػػػػػَد بػػػػػػػػػاقي اَ ْحػػػػػػػػػُرؼِ 
َتِ ػػػػي  ف ـْ                                     (9ٗٔ)واْحػػػػَذْر َلػػػػَدـ واَو َوَفػػػػا َأْف َت

 ف
، المػػيـ مػػف مبالغػػ  فػػ  الَطػػؽ تػػؤدم إلػػى تحريكْػػاكيَبغػػ  الحػػذر عَػػد إظْػػار 

: عَػػد ال ػػاَّ، إذا َردت إظْارهػػا عَػػد ال ػػاَّ كالػػكاك فػػ  مثػػؿ قكلػػه تعػػالى): قػػاؿ السػػعيدم
كمػػػػا . ..[ُٕاألعػػػػراؼ ] چڳ ڳ چ : كعَػػػػد الػػػػكاك َحػػػػك،  [ُٓالبلػػػػرة ] چەئ ەئ ەئ ەئچ

 . يم ظ بْذه الميمات كمْا ساكَ  كيتكقى فيْا مف الحرك ، َابه هذه الحركؼ
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فِذا َطبلت اػ تيؾ لممػيـ َكردت الَطػؽ بال ػاَّ َلحلػت ثَيتيػؾ بميػرج ال ػاَّ مػف 
مػػػف ميػػػر ، كلػػػيكف ذلػػػؾ عَػػػد اَ تػػػاح اػػػ تيؾ مػػػف المػػػيـ فػػػ  كقػػػت كاحػػػد، الاػػػ   السػػػ مى

كهػػذا معَػػى قػػكؿ . (َُٓ)(فػػِف ذلػػؾ يػػؤدم إلػػى تحريػػؾ المػػيـ، اضػػطراب بيَْمػػا كال إبطػػاَّ
 . (مظْران بترقؽ كال تكف له مزعجان بؿ): رحمه اهلل، الَاظـ

                   َوِفػػي َجْمػػِ  ُضػػشََّؿ ِبَتَّْػػِديِد َضػػاِدمِ  (ُُ)
                                    َمػػػػػػَ  الَمػػػػػػدِّ والتََّّْػػػػػػِديِد لػػػػػػشـِ َفػػػػػػاْنِطؽِ   ف

 ف
َمػػا قػػاؿ چ چچ : ذكػػر فػػ  هػػذا البيػػت قكلػػه تعػػالى ػػبلَّؿ): كا  . مراعػػاةن لمػػكزف (ضي

 ْم  ه  :َحكاـ م چ چچ : كف  كمم ً 
، كهػػك مػػػف حػػركؼ االسػػػتعبلَّ، ترقيػػؽ الػػبلـ األكلػػػى بسػػبب مجاكرتْػػا حػػػرؼ الضػػاد -َ 

 قاؿ ابف الجزرم :. فعمى اللارئ َف يحذر مف ت ييمْا لمسبب َ سه
ػػػػػػػػػػ، وزمػػػػػػػػػى اهللِ ، َوْلَيَتَمْطػػػػػػػػػؼْ                     َوَل الضّْ

ـَ مػػف مـمْػػَة ومػػف َمػػرْض   ف والمػػي
(ٔ٘ٔ)                                    

 ف
، [ ُٗ]الكْػؼ چ ەئچ : َم عمى اللارئ مراعاة سػككف الػبلـ فػ  هػذه الكممػات

 .(ُِٓ)لمجاكرتْا الضاد بعدها چ چچ ك  ،چ  ڤچ ك 
. كهػػ  َعمػػى درجػػات الت يػػيـ، ت يػػيـ الضػػاد هَػػا ألَْػػا جػػاَّت م تكحػػ ن كبعػػدها َلػػؼ - ب

اد فيجػب عمػى اللػارئ َف يم ػظ بالضػ): (ُّٓ)(هػػ ّْٕت )قاؿ مكػ  بػف َبػ  طالػب 
" : فيلػكؿ، كما يم ظ بْا إذا كاف يحك  الحػركؼ، إذا كاف بعدها َلؼ بالت ييـ البيِّف

ػري ، " ضػاد "، صاد " كال بػد لػه مػف الػتح ظ بم ػظ الضػاد حيػث كقعػت فْػك َمػر ييلصِّ
فػػبل بػػد . لصػػعكبته عمػػى مػػف لػػـ ييػػدرىب فيػػه، فيػػه َكثػػر مػػف َريػػت مػػف اللػػراَّ كاألئمػػ 

فيظْػػر صػػكت ، م يمػػ ن مسػػتعمي ن مَطبلػػ ن مسػػتطيم ن  لملػػارئ المجػػكد َف يم ػػظ بالضػػاد
كمتػى ، يركج الريح عَد ضغط حاف  المساف بمػا يميػه مػف األضػراس عَػد الم ػظ بْػا

 .(ُْٓ)(فيككف مبدالن َك مغيران ، فرط ف  ذلؾ َتى بم ظ الظاَّ َك بم ظ الذاؿ
ػػدُّ األلػػؼ فػػ  قكلػػه تعػػالى - ج رجػػات كهػػذا المػػد هػػك َعمػػى د، مػػدان الزمػػان ماػػبعان  چچ چ: مى

إال َف بعض َهؿ التجكيػد يػركف َف هػذا المػد يمػد ، المد ال رع  الذم سببه السككف
، كهػػـ الػػذيف يأيػػذكف بالتكسػػط كػػابف مجاهػػد كعامػػ  َصػػحابه، عمػػى قػػدر َربػػع َل ػػات
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ركاها عَه َبك عمػرك الػداَ  بسػَده عػف َحمػد بػف َصػر يحكيػه عػف بعػض ماػيي  
، (ُٔٓ)ف َب  بكر بف مْػراف حكايػ ن كذكره ابف الجزرم ف  الَار ع، (ُٓٓ)ابف مجاهد

. (ُٕٓ)كاَتصػػر لْػػذا المػػذهب عبػػد الكهػػاب اللرطبػػ  فػػ  كتابػػه المكضػػح فػػ  التجكيػػد
. (ُٖٓ)كذكػػر َبػػك الحسػػف السػػعيدم َف هػػذا المػػد ييمػػدُّ َقػػؿ مػػف المػػد الػػذم سػػببه الْمػػز

ات ؽ السبع  عمى زيادة حرؼ المد قبؿ السػاكف الػبلـز مطملػان زيػادةن ): كقاؿ الجعبرم
 . (ُٗٓ)(كمف ثىَـّ سيمِّ ى مد العدؿ كمد الحجز، ي ن حاجزةن بيف الساكَيفمتساك 

فتمكػػػيف المػػػد تكسػػػطه كقصػػػره إَمػػػا مرجعػػػه إلػػػى التلريػػػب كالماػػػافْ  مػػػف َفػػػكاه 
: قػػػاؿ َبػػػك عمػػػركو الػػػداَ . الماػػػايخ المتلَػػػيف ال عمػػػى التحديػػػد كالتلػػػدير ميػػػر المَضػػػبط

ة التمكػيف عمػى حػاؿ مذهبػه فػ  ككؿ كاحد مف اللراَّ فػ  هػذا الضػرب فػ  إاػباع زيػاد)
َمػػا هػػك عمػػى ، كذلػػؾ مػػف ميػػر إسػػراؼ كال تلػػدير يعػػرؼ بػػه، تحليلػػه اللػػراَّة كحػػدرها كا 

 .(َُٔ)(كال يكقؼ عمى ذلؾ كال ييعرؼي إال بالماافْ ً ، التلريب
كليحذر اللارئ مف تي ي ْا َك الضػغط عميْػا مبالغػ ن فػ  تاػديدها كمػا ، تاديد البلـ - د

 . ي عمه بعض اللراَّ
. كفيْػػا اللصػػر كالتكسػػط كاإلاػػباع، اة مػػد اليػػاَّ مػػدان عارضػػان عَػػد الكقػػؼ عميْػػامراعػػ - ق

  . (ُُٔ)كليحذر اللارئ مف يركج صكت عَد الكقكؼ عمى الَكف
                   َفػػِفْف ُكْنػػَت َجػػرَّْدَت الِقػػرَاَءَة ُمْظِهػػرَاا  (ُِ)

 ف
                                    َفِمػػػػػْؿ َنْحػػػػػَو َتْجويػػػػػِد الُمِحػػػػػؽِّ الُمػػػػػّدقِّؽِ  

 ف
فػػاتبع تجكيػػد اللػػارًئ ، اللػػراَّة مػػف األلحػػاف كاأليطػػاَّ، َيْػػا اللػػارئي ، إذا جػػردتى 

 . المحلؽ المدقؽ الذم يجتَب المحف كاليطأ ف  قراَّته
ػػػػَ ْيِف ُمْعَتِبػػػػرَاا ِبَهػػػػا (ُّ) ْْ                    َفَتْقِسػػػػيُمَها ِن

ػػدَّؽِ   ف َْ                                     َكَمػػا َجػػاَء ِفػػي َنػػصِّ الَحػػِديِث الُم
 ف

ـُ َحاِمػدَ  (ُْ) ؼ  ِلَربِّ الَعػْرِش َتْعِظػي ْْ                    َفِن
ػػػػػػػػؼ  ُدَزػػػػػػػػاء  ُمْسػػػػػػػػَتَجاب  ِلُمتَّػػػػػػػػؽِ   ف ْْ                                     َوِن

 ف
فػػػ  ، ()، َاػػػار فػػػ  هػػػذيف البيتػػػيف إلػػػى الحػػػديث اللدسػػػ  الػػػذم ركاه الَبػػػ 

، هلل تبػارؾ كتعػالى، َصػؼه : كهك َفَّ سػكرة ال اتحػً  قيسػمت َصػ يف،  فضؿ سكرة ال اتح



 
 

661 

 

 الفراهيديجملة آداب 
 ( السنة األوىل 2العدد )

ى ىالقصودةىالقافوةى
ىفيىتجوودىفاتحةىالكتاب

ى
 

ىد.ىصالحىداورىفرحانىالعبودي

، عػػػف رسػػػكؿ اهلل: كهػػػذا َػػػصُّ الحػػػديثي . كَصػػػؼه دعػػػاَّه مسػػػتجابه لممسػػػمـً الػػػذم يلرؤهػػػا
() ،قاؿ اهلل): َىََّه قىاؿ ،() : ػبلةي فَصػ ْا ، بيَػ  كبػيف عبػدم َصػ يف قيًسػمىت الصَّ

صػػ ْا لعبػػدم، لػػ  : يلػػكؿ العبػػد: اقػػرؤكا: ()، سػػكؿ اهللقػػاؿ ر . كلعبػػدم مػػا سػػأؿ، َك
: ()، يلكؿ اهلل چ ٹ ٹچ : يلكؿ العبد ، حمدَ  عبدم: ()، يلكؿ اهلل چ  پ پ پ پچ

يلػػكؿ . مجػػدَ  عبػػدم: ()، يلػػكؿ اهلل چ ڤ ڤ  ڤچ : يلػػكؿ العبػػد، َثَػػى عمػػ  عبػػدم
. ؿسػأ مػا كلعبػدم، عبدم كبيف بيَ  اآلي  هذه: ()، اهلل يلكؿ چ ٿ ٿ ٿ ٿچ : العبد
 فْػػػػػؤالَّ  چچ    چ  چ     ڦ  ڦ     ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ   ڤ      ٹ ٹ ٹچ :العبػػػػػد يلػػػػػكؿ
 . (ُِٔ)(سأؿ ما كلعبدم، لعبدم

                   َفتُػػػػػػػػوِقَف َأفَّ الَحْمػػػػػػػػَد هلِل َوْحػػػػػػػػَدمُ  (ُٓ)
ػػػػػدُّؽِ   ف َْ ـُ الوَّهَّػػػػػاُب َأْهػػػػػُؿ التَّ                                     ُهػػػػػَو الُمػػػػػْنِع

 ف
عمى يليف بأف الحمد بجميػع ََكاعػه َكقسػامه ييػتص ، َيْا اللارئ، َم فتصير

 . كهك َهؿ لكؿ َعم  كهب  كصدق ، باهلل تعالى الذم ت ضؿ بجزيؿ الَعـ كالمكاهب
ف لػـ يػأت بػه ، فػ  آيػر مَظكمتػه، تبػارؾ كتعػالى، كهذا حمد مف المؤلؼ هلل كا 

 . كصحبه َجمعيف كعمى آله، كصمى اهلل عمى سيدَا محمد. ف  َكلْا
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 التذقيق َالششح : وتائج خامتح تأٌم
مُت إلى النتا ج اآلتية   : في نهاية هذا العمؿ تْو

 إف إفػػراد عممػػاَّ التجكيػػد المتلػػدميف هػػذه السػػكرة المباركػػ  فػػ  مؤل ػػات ياصػػ  يػػدؿُّ  -ُ
 . عمى فضمْا كعظيـ مَزلتْا َكهمي  تجكيدها

ف العممػػاَّ الػػذيف اهتمػػكا بػػِقراَّ مػػ، الاػػيخ صػػالح بػػف عبػػد الْػػدل الحربػػاكم الػػدكرم -ِ
اللػػرآف الكػػريـ كالتػػأليؼ فػػ  مسػػائؿ تجكيػػده فػػ  مديَػػ  المكصػػؿ فػػ  اللػػرف الثػػاَ  

 . عار لمْجرة
كلْػػذه المَظكمػػ  َهميػػ  كبيػػرة إذ ََْػػا َعطػػت صػػكرةن عػػف طبيعػػ  إقػػراَّ اللػػرآف 

 . الكريـ كاهتماـ اللراَّ به ف  اللرف الحادم عار لمْجرة ف  مديَ  المكصؿ
 :حف الجمٌ  ف  هذه السكرة َكعافلمَّ إف ا -ّ
 . كهذا ال ييبطؿ الصبلة ات اقان ، لحف جم  ال ييغير المعَى -َ 
 . كهذا فيه ت صيؿ عَد َهؿ العمـ كما تلدـ، لحف جم  ييغير المعَى - ب

 : َف المَّحف الجم  الميغير لممعَى ال ييمك مف إحدل حالتيف: كالميتار ف  هذه المسأل 
مػا َف ، إف اػاَّ اهللي تعػالى، كهػذا مع ػكٌّ عَػهي ، َسػياف إما َف يككف مف يطػأ َك -َ  كا 

 . يككف عجزان عف الصكاب كلراَّة َكثر األعاجـ ف  إبدالْـ بعض الحركؼ
مػػا َف يكػػكف عالمػػان عارفػػان مػػا قػػَر - ب َك جػػاهبلن لكََّػػهي ، قػػادران عمػػى تصػػكيب قراَّتػػه، كا 

 . مزميهي إعادتْاصبلته مير مجزئ  كي، كاهلل َعمـ، فرَّط ف  تعمُّـ الصكاب فْذا
تحليؽ كاػرح هػذه المَظكمػ  ي ػتح البػاب لبلهتمػاـ بمؤل ػات العممػاَّ فػ  تجكيػد  إف -ْ

اػػػرها بػػػيف الَػػػاس، المَثػػػكر مَْػػػا كالمَظػػػكـ، ال اتحػػػ  ، كالبحػػػث عَْػػػا كتحليلْػػػا َك
كمف الجدير بالػذكر َفَّ هَػاؾ الكثيػر . لتصحيح الَطؽ بأل اظ هذه السكرة المبارك 

كلكف هذا األمر ال يمَع مػف ، د ال اتح  مجْكل  المؤل يفمف المَظكمات ف  تجكي
اػػرها ألفَّ الحكمػ  ضػال ي المػؤمف َىََّػػى كجػدها فْػك َحػػؽُّ ، البحػث عَْػا كتحليلْػا َك

، كصػػػمى اهلل عمػػػى سػػػيدَا محمػػػد، كهػػػك يْػػػدم السػػػبيؿ، كاهللي يلػػػكؿ الحػػػؽ. بأيػػػذها
 . كعمى آله كصحبه َجمعيف
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 :اهلُامش َالتعليقاخ
                                                      

 مكاضػػع كفػػ ( 8005: )بػػرقـ ،302/  2: المسػػَد فػػ  َحمػػد اإلمػػاـ ركاه الحػػديث (ُ)
بػػػػػػك َيػػػػػػرل،  فػػػػػػ  حبػػػػػػاف كابػػػػػػف ،(4811: )بػػػػػػرقـ 255/  4: السػػػػػػَف فػػػػػػ  داكد َك
 .الحديث َئم  مف كميرهـ ،(3407: )برقـ 198/  8: صحيحه

 اللصػػيدة مكضػػكعى  َفَّ  تعػػالى، اهلل ح ظػػه مػػد،ح قػػدكرم مػػاَـ الػػدكتكر األسػػتاذ ذكػػر (ِ)
ارها كارحْا تحليلْا عمى كثيران  كاجعَ  لمََّاس، كم يده  مْـه   .َك

 ـ 1943 سػػَ  بالمكصػػؿ كلػػد الماػػْداَ ، ذَػػكف محمػػد فاضػػؿ إبػػراهيـ الاػػيخ هػػك (ّ)
 بػاللراَّات َكجػازه الجػكمرد ال تاح عبد الجميؿ الايخ عمى كقَر المااهدة، محم  ف 

 كيطػاط، المكصػؿ، فػ  الطالػب جامع يطيب كهك(. اللراَّ مكئؿ) بػ كللبه السبع،
 فػػ  كمَظكمػػ  اآلداب، فػػ  داليػػ  مَظكمػػ  مَْػػا األاػػعار مػػف الكثيػػر كلػػه كمَجػػد،
 العاػرة، اللػراَّ َحػد المػدَ ، جع ػر َبػ  بلػراَّة كيلػَر. كميرها العارة، اللراَّ َصكؿ

 الطبلب َبرز كمف كبيته، مسجده ف  العار اللراَّات تدريس كيمارس. إمامته ف 
 الماػػْداَ ، َػػكرم كمحمػػد البكػكع، اليػػالؽ عبػػد معػػف: اللػراَّات عميػػه درسػػكا الػذيف

 اللػػػراَّات قػػػراَّ تػػػراجـ: )ترجمتػػه فػػػ  يَظػػػر. كميػػػرهـ يكسػػؼ، اللػػػادر عبػػػد كفيصػػؿ
 (.195 ػ 194: المكصؿ ف  اللرآَي 

 فػػ  رجتيػػ ـ، 1946 سػػَ  المكصػػؿ فػػ  كلػػد فػػرج، آؿ حسػػيف قصػػ  األسػػتاذ هػػك (ْ)
 فػػػػ  لمعمػػػػؿ كاَتلػػػػؿ ـ، 1967/  1966 سػػػػَ  التعمػػػػيـ سػػػػمؾ فػػػػ  كعػػػػيف مدارسػػػػْا
 مػػػػف. العػػػػاـ مػػػػديرها اآلف كهػػػػك ـ، 1979 سػػػػَ  مَػػػػذ بالمكصػػػػؿ المركزيػػػػ  المكتبػػػػ 

 الجمعيػػػات مػػػف الكثيػػػر عضػػػكي  كاػػػغؿ المكصػػػؿ، مديَػػػ  كتػػػاريخ بتػػػراث المْتمػػػيف
 جمعي  ف  رمفي كعضك المكصؿ، جامع  َصدقاَّ لجَ  عضك: مَْا كالمَتديات
 مػػف. العػػرب المػػؤرييف اتحػػاد كعضػػك َيَػػكل، يطػػاط  جمعيػػ  كرئػػيس المػػؤرييف،
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سػػػماعيؿ كاللػػدر، اللضػػػاَّ: مؤل اتػػػه َبػػرز  العامػػػ ، المكصػػػمي  كالمكتبػػات الكبيػػػر، كا 
 قػراَّ تػراجـ كتابه مبلؼ عمى كترجمته. المكصؿ ف  اللرآَي  اللراَّات قراَّ كتراجـ

 .اللراَّات
 البدريػػ  اػػرح فػػ  المَْيػػ  األكقػػاؼ كاػػؼ فػػ  المرضػػي  ي الحااػػ: )ميطكطػػ  هػػ  (ٓ)

 الْػدل عبػد بػف صالح لمايخ( األكقاؼ جميع معرف  مف اللارئ إليه يحتاج ما ف 
 .الدكرم الحرباكم

 . المَْي  األكقاؼ ارح ف  المرضي  كالحااي  لملصيدة، األـ َسي : كهما (ٔ)
 إليػه يحتػاج مػا فػ  البدريػ  حاػر  فػ  المَْيػ  األكقاؼ كاؼ ف  المرضي  الحااي  (ٕ)

 . ظ 1 كرق : األكقاؼ جميع معرف  مف اللارئ
 .ٕٗ/  ُيَظر: َْاي  األرب ف  معرف  ََساب العرب، لململاَدم:  (ٖ)
 .ّٔ/  ُيَظر: المصدر السابؽ َ سه:  (ٗ)
. كيَظر َيضان: َْاي  األرب فػ  معرفػ  ََسػاب العػرب: ٖٓ/  ُعاائر العراؽ:  (َُ)

، معجػػػػـ قبائػػػػؿ المممكػػػػ  العربيػػػػ  َِٔ/  ِلعػػػػركس لمزبيػػػػدم: ، كتػػػػاج إٗ/  ُ
 .ِْ/  ُالسعكدي ، لمايخ حمد الجاسر: 

 . ِْ/  ُيَظر: معجـ قبائؿ المممك  العربي  السعكدي : ( ُُ)
 .ُْٖ/  ِيَظر: معجـ البمداف لياقكت الحمكم: ( ُِ)
 يَظر: تراجـ قراَّ اللراَّات اللرآَي  ف  المكصؿ: الملدم  س.( ُّ)
 لملدم ، ص: س.ا( ُْ)
 ظ مف اللصيدة اللافي . ِيَظر: َص اللصيدة ف  الكرق  ( ُٓ)
 .يطأ كهك بالضاد، َضمْا،: األصؿ ف ( ُٔ)
ف التعبيػػػر كهػػػذا( ات لػػػكا: )األصػػػؿ فػػ ( ُٕ)  إال ماػػػْكر ميػػػر ََػػػه إال صػػػحيحان  كػػاف كا 

 .َثبته ما كاألصح(. البراميث َكمكَ : )لغ ً  عمى
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 .هذه العيَي ً  قصيدته ف  العيكب بعض بكجكد تعالى، اهلل رحمه مَه، اعتراؼه  كهذا( ُٖ)
 .علاربان : األصؿ ف ( ُٗ)
 .س: اللرآَي  اللراَّات قراَّ كتراجـ س، الميطكط كرق  كجه: يَظر( َِ)
 .س: اللرآَي  اللراَّات قراَّ تراجـ( ُِ)
 إليه يحتاج ما ف  البدري  ارح ف  المَْي  األكقاؼ كاؼ ف  المرضي  الحااي ( ِِ)

 .ظ 1 كرق : األكقاؼ جميع معرف  مف اللارئ
ػػػػػدِّ  فػػػػػ  البيػػػػػاف: يَظػػػػػر( ِّ)  اللػػػػػرآف، ألحكػػػػػاـ كالجػػػػػامع ،139: لمػػػػػداَ  اللػػػػػرآف، آم عى

 . 17/  1: العظيـ اللرآف كت سير ،114/  1: لملرطب 
 . 113 ػ 111/  1: اللرآف ألحكاـ الجامع: يَظر( ِْ)
 . (4204) برقـ ،1623/  4: البيارم صحيح( ِٓ)
 1: كثيػر البػف العظػيـ اللػرآف كت سػير ،114/  1: اللرآف ألحكاـ لجامعا: يَظر( ِٔ)

 كالحػػػديث الت سػػػير كتػػػب مػػػف كميرهػػػا. 17/  1: لماػػػككاَ  اللػػػدير كفػػػتح ،17/ 
 .اللرآف كفضائؿ

 ملػػرئه  إمػاـه  البغػدادم، ياقػاف، بػػف يحيػى بػف اهللً  عبيػد بػػف مكسػى مػزاحـ َبػك هػك( ِٕ)
ده  ػػكِّ ، ميجى ػػدِّثه ػػدُّه كػػافى  ميحى  كاَاػػغؿ الػػدَيا تػػرؾى  لكَػػه العبػػاس، لبَػػ  كزيػػريف بػػكهَك جى
ََّ ً  ف  كالثاَي ي  اللرآًف، َداَّ حسفً  ف  األكلى: قصيدتافً  له بالعمـ،  سَ  تكف . السُّ
 البػػف الَْايػػ  كمايػػ  ،554/  2: لمػػذهب  الكبػػار اللػػراَّ معرفػػ : )يَظػػر. هػػػ 325

 (.320/  1: الجزرم
 .20: حمد قدكرم ماَـ تكرلمدك الجزري ، الملدم  ارح: يَظر( ِٖ)
ارها اهلل، ح ظه حمد، قدكرم ماَـ الدكتكر األستاذ حلَّلْا( ِٗ) ـي : )بحث ضمف َك  عمػ

 بغػػداد بجامعػ ً  الاَّػريع ً  كميػ ً  مجمػ  فػ  المَاػكر( األكلػى كمعالميػه َاػأتيه التجكيػد
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اػػػرها ـ، 1980 ػػػػ هػػػػ 1400 السػػػادس العػػػدد فػػػ   عبػػػد العزيػػػز عبػػػد الػػػدكتكر َك
 مػػػػػزاحـ ألبػػػػػ  التجكيػػػػػد فػػػػػ  قصػػػػػيدتاف) ضػػػػػمف هػػػػػػ 1402 سػػػػػَ  ئاللػػػػػار  ال تػػػػػاح

ارها ،(السياكم الديف كلعمـ الياقاَ ،  مجمػ  فػ  البػكاب حسػيف عم  الدكتكر َك
اػػػرها ،(األكؿ العػػػدد ،14 المجمػػػد) ـ 1985 ػػػػ هػػػػ 1405 سػػػَ  ببغػػػداد المػػػكرد  َك
: يَظػػر(. التػػراث ركائػػع) :كتابػػه فػػ  اػػمس عزيػػز محمػػد الَْػػدم المحلػػؽ َيضػػان 

 (.20: حمد قدكرم ماَـ لمدكتكر الجزري ، الملدم  رحا)
 عامػػ ، اللػػرآف بعمػػكـ ااػػتْر األَدلسػػ ، الػػداَ  سػػعيد بػػف عثمػػاف عمػػرك َبػػك هػػك( َّ)

 اللػػػراَّات فػػػ  التيسػػػير: مَْػػػا المؤل ػػػات مػػػف الكثيػػػر لػػػه ياصػػػ ، اللػػػراَّات كعمػػػـ
ػػدِّ  فػػ  كالبيػػاف المصػػحؼ، رسػػـ فػػ  كالملَػػع السػػبع،  كف تػػ كميرهػػا، اللػػرآف، آم عى

 (.503/ 1:الَْاي  كماي  ،773/ 2:الكبار اللراَّ معرف : )يَظر. هػ 444 سَ 
 الملدمػ  اػرح فػ  قػدكرم مػاَـ الػدكتكر َسػتاذم كذكػر. 321/  2: الَْاي  ماي ( ُّ)

 كقد َسخ، عدة مَه تكجد الياقاَ  للصيدة الداَ  ارح َفَّ (: 20: ص) الجزري 
لَّؽى   بمكػ  اللػرل َـ جامعػ  فػ  العمرم بَيدر بف مازم عممي و  رسال و  ف  الارح حى

 .  المكرم 
ً ظىػػهي  حمػػد، قػػدكرم مػػاَـ الػػدكتكر األسػػتاذ كتبػػه مػػا يَظػػر( ِّ) ـي : بحثػػه فػػ  اهللي، حى  عمػػ

ػػه َاػػأتيه: التجكيػػد  الثػػاَ  المبحػػث ،22: الجزريػػ  الملدمػػ  كاػػرح األكلػػى، كمعالمي
 .األكؿ ال صؿ مف

 .523/  6: لمبغدادم العارفيف هدي : ف  ترجمته( ّّ)
 . 523/  6: العارفيف هدي : يَظر( ّْ)
، عمػػػػر بػػػػف إبػػػػراهيـ الػػػػديف برهػػػػاف إسػػػػحاؽ َبػػػػك هػػػػك( ّٓ) ٍعبىػػػػرمُّ  المحلػػػػؽي، األسػػػػتاذ الجى

 لماػػػاطب ، كالرائيػػػ  الاػػػاطبي  اػػػرح لػػػه اليميػػػؿ، بمػػػد كاػػػيخ التصػػػاَيؼ، صػػػاحب
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: يَظػػػر. هػػػػ 732 سػػػَ  تػػػكف  كَثػػػران، َظمػػػان  العمػػػكـ ََػػػكاع فػػػ  التصػػػاَيؼ َكلػػػؼ
 ،21/  1: الجزرم البف الَْاي  كماي  ،743/  2: لمذهب  الكبار اللراَّ معرف )

 (.65ػ63/ 1:كالمغ  كالَحك كاإلقراَّ الت سير َئم  تراجـ ف  الميسرة كالمكسكع 
 .1996/  2: يمي   لحاج  كال َكف، الكتب َسام  عف الظَكف كاؼ: يَظر( ّٔ)
 المصػػرم، المػػرادم قاسػػـ، ـَ بػػابف المعػػركؼ اهلل عبػػد بػػف قاسػػـ بػػف الحسػػف هػػك( ّٕ)

 كلػه كالتسػْيؿ، كاألل يػ  الااطبي  ارح الم سر، الملرئ، المغكم، الَحكم، ال ليه،
 سػػػَ  تػػػكف  الم يػػػدة، المؤل ػػػات مػػػف كميرهػػػا المعػػػاَ ، حػػػركؼ فػػػ  الػػػداَ  الجَػػػى
 ،517/  1: لمسيكط  الكعاة كبغي  ،227/  1: الَْاي  ماي : )يَظر. هػ 749

 الْػػػادم عبػػػد الػػػدكتكر الاػػػرح هػػػذا حلَّػػػؽى  كقػػػد(. 717/  1: الميسػػػرة كالمكسػػػكع 
اره ال ضم ، كيلع هذا التحليؽ بسبع كثمػاَيف صػ ح ن  تاريخ، دكف بيركت ف  َك

. د: تحليؽ لممرادم، المجيد، عمدة ارح ف  الم يد: )يَظر. مف الحجـ المتكسط
 . (5: البكاب حسيف عم 

 َبيػػه عمػػى قػػَر. الملػػرئ قَدمالسػػمر  َحمػػد بػػف محمػػكد بػػف محمػػد الػػديف اػػمس هػػك( ّٖ)
ده، بارع إماـ كهك. كميرهما العبد، بابف المعركؼ محمد بف كمحمد محمكد، كِّ  ميجى

. هػػ 780 سػَ  تػكف . السػبع كاللػراَّات التجكيػد، فػ  التجريػد: مؤل اتػه َاْر مف
 كالمكسػػػكع  ،1342/  2: الظَػػػكف ككاػػػؼ ،260/  2: الَْايػػػ  مايػػػ : )يَظػػػر
 (.2457/  3: الميسرة

 .1342/  2: الظَكف كاؼ: يَظر( ّٗ)
 الملػرئ الَاػار، األَصػارم عمػ  بػف قاسػـ بػف عمػر ح ص َبك  الديف سراج هك( َْ)

 الحمصػػاَ ، الػػديف كاػػمس الضػػرير، اليبػػاز عمػػ  عػػف َيػػذ. الماػػْكر الاػػافع 
ػكر اللسػطبلَ ، الػديف اػْاب عَػه َكيػذ. كميرهمػا . كميرهمػا الجػارح ، الػديف َك
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 سػػَ  تػػكف  التيسػػير، اػػرح فػػ  المَيػػر كالبػػدر ال اتحػػ ، تجكيػػد: مؤل اتػػه َبػػرز مػػف
 ،1812/  2: الظَػػػكف ككاػػػؼ ،792/  1: العػػػارفيف هديػػػ : )يَظػػػر. هػػػػ 938

 .1763/  2: الميسرة كالمكسكع 
 .َُْال ْرس الاامؿ لمتراث العرب  اإلسبلم  الميطكط ]التجكيد[: ( ُْ)
لدماػػػل  الصػػػالح  هػػػك َبػػػك عبػػػد اهلل اػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد ا( ِْ)

الحَ ػػ  الاػػْير بػػابف طكلػػكف. محػػدث، مسػػَد، مػػؤرخ فليػػه، َحػػكم، ماػػارؾ فػػ  
التعبيػػر كالطػػب كميرهمػػا مػػف العمػػكـ، كلػػد بصػػالحي  دماػػؽ بالسػػْـ األعمػػى قػػرب 

هػػػ تلريبػػان،  كسػػمع كقػػَر عمػػى جماعػػ ، كت لػػه بعمػػه  َٖٖالمدرسػػ  الحاجبيػػ  سػػَ  
إجػػازة مكاتبػ ، كآيػػريف مػف َهػػؿ الجمػاؿ بػف طكلػػكف كميػره، َكيػػذ عػف السػيكط  

مامػػ  السػػميمي  بالصػػالحي ،  الحجػػاز، ككلػػ  تػػدريس الحَ يػػ  بمدرسػػ  َبػػ  عمػػر كا 
هػػ، كدفػف  ّٓٗجمػادل األكلػى سػَ   ُُكايذ عَه جماع ، كتػكف  بدماػؽ فػ  

بتربػػ  َسػػرته بسػػ ح قاسػػيكف. مػػف تصػػاَي ه الكثيػػرة: اللبلئػػد الجكهريػػ  فػػ  تػػاريخ 
يػػػػ  فػػػػ  ال تػػػػاكل العكَيػػػػ ، كتجكيػػػػد ال اتحػػػػ . يَظػػػػر: الصػػػػالحي ، الَ حػػػػات األزهر 

 (.ُِٗ/  ٔ، كاألعبلـ: ِٓ/  ُُ)معجـ المؤل يف: 
 .ُُٓالمصدر السابؽ ص( ّْ)
هػػػك جمػػػاؿ الػػػديف يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف سػػػعيد الحسػػػيَ  األىٍرًميػػػكَ  المصػػػرم ( ْْ)

صر الاافع . إماـه عبلم ه، قَر عمى السيكط  كميره، َكيذ عَه عبد السبلـ بف َا
الدمياط ، كمَبل عم  الاْرزكرم، كميرهما. مف َبرز مؤل اته: رسػال  فػ  تجكيػد 

هػػػػ.   ٖٓٗالبسػػػمم ، كالمعتمػػػد فػػػ  ت سػػػير سػػػكرة اإليػػػبلص، كميرهػػػا. تػػػكف  سػػػَ  
/ ّ، كالمكسػػػكع  الميسػػػرة:َِْ/ ٖ، كاألعػػػبلـ: ْٔٓ/ ِ)هديػػػ  العػػػارفيف: يَظػػػر:
ُِٗٔ.) 
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 . َٖالمصدر السابؽ ص( ْٓ)
 ترجمته.لـ َقؼ عمى ( ْٔ)
 .ُُٓالمصدر السابؽ ص( ْٕ)
 لـ َقؼ عمى ترجمته َيضان.( ْٖ)
 .ُُٓالمصدر السابؽ ص( ْٗ)
 هػ.ُُْٖطبع  دار المَارة لمَار كالتكزيع، جدة، الطبع  األكلى: ( َٓ)
هك عبد الكريـ بف عبد البارم بف عبد الرحمف بف عبد الكريـ ابف عمػر بػف َبػ  ( ُٓ)

الرحمف بػف اللاسػـ بػف عبػد الحميػد بػف حػاتـ  بكر بف محمد بف عبد اهلل ابف عبد
بػػػف حَظمػػػ  بػػػف تمػػػيـ بػػػف حبيػػػب الػػػدارم، َبػػػك محمػػػد الصػػػعيدم ثػػػـ اإلسػػػكَدرم 
الاػػافع ، ملػػرئ محلػػؽ مؤلػػؼ مجػػكد. قػػَر عمػػى َبيػػه، كعمػػى الصػػ راكم بالثمػػاف، 
كقػَر بالسػبع عمػى إبػراهيـ ابػف كثيػػؽ، كميػرهـ. كسػمعت مَػه بَػت َيتػه الكجيْيػػ  

كتصػػدر لئلقػػراَّ بالجػػامع الغػػزم، ككػػاف صػػالحان . الصػػعيدمبَػػت عمػػ  بػػف يحيػػى 
كثير التحرم متليان متيلظان َلَّؼى ف  اللراَّات كميرها، كمف مؤل اته:  بغيػ  المريػد 
فػػ  معرفػػػ  التجكيػػد، كالبمغػػػ  الراجحػػ  فػػػ  تلػػكيـ حػػػركؼ ال اتحػػ ، ككتػػػاب الَبػػػذة 

ػػػ ََْ/َُْايػػ :)مايػػ  ال الرضػػي  فػػ  َحكػػاـ اللػػراَّات المرضػػي ، كميرهػػا. يَظػػر:
َُْ.) 

 .َُْػ  ََْ/  ُماي  الَْاي  ف  طبلات اللراَّ البف الجزرم: ( ِٓ)
 لـ َقؼ عمى ترجم  له.( ّٓ)
 .ُٕٗال ْرس الاامؿ:  ( ْٓ)
 لـ َقؼ عمى ترجمته.( ٓٓ)
 .ُِٖال ْرس الاامؿ:  ( ٔٓ)
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 لـ َقؼ عمى ترجمته َيضان.( ٕٓ)
 . َّال ْرس الاامؿ: ( ٖٓ)
، ُُْ، ُٖ، َٖ، ٕٕ، َّ، ُّ، ُِلصػػػػػػ حات: يَظػػػػػػر ال ْػػػػػػرس الاػػػػػػامؿ: ا( ٗٓ)

ُِْ ،ُٖٕ. 
 َافعػ  رسػال  كهػ  .www.tafsir.netابك  الت سير كالدراسػات اللرآَيػ  : يَظر( َٔ)

 .جدان 
 . 3/258:سيده البف كالمحكـ ،(لحف) مادة 5/61: لؤلزهرم المغ  تْذيب: يَظر( ُٔ)
 مػػف. رحػػاؿ كبيػػر مػػتلف ملػػرئ اللرطبػػ ، اللاسػػـ َبػػك محمػػد بػػف الكهػػاب عبػػد هػػك( ِٔ)

 سػػَ  تػػكف . التجكيػػد فػػ  كالمكضػػح السػػبع، اللػػراَّات فػػ  الم تػػاح: مؤل اتػػه َاػػْر
 (.482/  1: الَْاي  كماي  ،866/  2: الكبار اللراَّ معرف : )يَظر. هػ 461

 مػػادة 258/  3: كالمحكػـ ،(لحػف) مػػادة 230/  3: العػيف: فػ  َسػػب  بػبل البيػت( ّٔ)
 قكله فيه كالااهد(. لحف) مادة 381/  13: مَظكر البف العرب كلساف ،(لحف)
 . اإلعراب عدـ المحف معَى جاَّ إذ"  يمحف لـ معرب" 

 .56: التجكيد ف  المكضح( ْٔ)
 .ٕٕ، كالتمْيد البف الجزرم: ٕٓيَظر: المكضح ف  التجكيد: ( ٓٔ)
قاؿ الدكتكر محمد بف فكزاف بف حمد العمر: كقػد يكػكف المحػف الجمػ  لحَػان ي يػان ( ٔٔ)

 چٹ   چرؼ دكف المعَػػػػػػى، كضػػػػػػـ الْػػػػػػاَّ َك َصػػػػػػبْا مػػػػػػف قكلػػػػػػه تعػػػػػػالى: بػػػػػػالع
  .ِْ[. رسال  ف  تجكيد ال اتح : ٔ]ال اتح 

 .ِٖرسال  ف  التَبيه عمى المحف الجم  كالمحف الي   ألب  الحسف السعيدم: ( ٕٔ)
 .ٕٕيَظر: التمْيد: ( ٖٔ)
كالمكضػػح فػػ  ، ُِْيَظػر: التمْيػػد فػػ  معرفػػ  التجكيػػد ألبػ  العػػبلَّ الْمػػذاَ : ( ٗٔ)

 . ٗٓالتجكيد: 
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، كالتمْيػػد البػػف ِٖيَظػػر: التَبيػػه عمػػى المحػػف الجمػػ  كالمحػػف الي ػػ  لمسػػعيدم: ( َٕ)
 .ٕٕالجزرم: 

 .ِٗٓ/  ِجماؿ اللراَّ ككماؿ اإلقراَّ: ( ُٕ)
هك َبك بكر َحمد بف مكسى بف العباس بف مجاهد العطا  البغػدادم التميمػ . ( ِٕ)

اػػػيخ الملػػػرئيف كاَتْػػػت إليػػػه رئاسػػػ   هػػػػ بسػػػكؽ العطػػػش ببغػػػداد. ِْٓكلػػػد سػػػَ  
اإلقػػػػراَّ فػػػػ  كقتػػػػه. كقػػػػَر عمػػػػى قَبػػػػؿ كسػػػػعداف بػػػػف َصػػػػر كميرهمػػػػا. كقػػػػَر عميػػػػه 
الدارقطَ  َكبػك َصػر الاػذائ  كابػف اػاهيف كميػرهـ. مػف َبػرز مؤل اتػه: السػبع  

هػػ. يَظػر:  ِّْف  اللراَّات، كجامع اللراَّات، كالياَّات، كميرهػا.  تػكف  سػَ  
 (.ِّْ/ ُ، كالمكسكع  الميسرة:ُّٗ/ُ، كماي  الَْاي :ُِٔ/ُ)معرف  اللراَّ:

، كيَظػػػر: الدراسػػػات الصػػػكتي  عَػػػد عممػػػاَّ التجكيػػػد، ْٗالسػػػبع  البػػػف مجاهػػػد: ( ّٕ)
 .ُٓلمدكتكر ماَـ قدكرم الحمد: 

 295/  1: صحيحه ف  كمسمـ ،(723) برقـ 263/  1: البيارم ركاه الحديث( ْٕ)
 . الحديث َئم  مف كميرهما ،(393) برقـ

ػػرِّم بػػف اػػرؼ بػػف يحيػػى الػػديف محيػػ  زكريػػا َبػػك اإلمػػاـ هػػك( ٕٓ)  الدماػػل ، الَػػككم مي
: مؤل اتػػه مػػف األيػػرل، العمػػكـ بعػػض فػػ  ماػػاركات كلػػه كالحػػديث، بال لػػه عبلمػػ ه 
 سػَ  تػكف . كميرهػا  الصػالحيف، كريػاض مسمـ، صحيح كارح الطالبيف، مَْاج
 (.149/  8: كاألعبلـ ،202/  14: المؤل يف معجـ: )يَظر. هػ 676

 .102/  4: مسمـ صحيح ارح: يَظر( ٕٔ)
ػػػػ  الكبػػػػرل لئلمػػػػاـ مالػػػػؾ: ( ٕٕ) ، كفػػػػتح اللػػػػدير البػػػػف الْمػػػػاـ ُٕٕ/  ُيَظػػػػر: المدَك

، كالمغَػ  البػف قدامػ  الملدسػ : َُُ/  ُ، كاألـ لماػافع : ُِٖ/  ُالحَ  : 
 .َْٓػ  ْْْ/  ّ
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األصػػبح  الحميػػرم، هػػك اإلمػػاـ المجتْػػد َبػػك عبػػد اهلل مالػػؾ بػػف ََػػس بػػف مالػػؾ ( ٖٕ)
ليػه  إماـ دار الْجرة، َكحد األئم  األربع  المجتْديف ف  الديف عَػد المسػمميف، كا 

هػػ.  ُٕٗهػ، كتكف  فيْػا سػَ   ّٗيَتسب المالكي . كلد ف  المديَ  المَكرة سَ  
كاف صمبان ف  ديَه، بعيػدان عػف األمػراَّ كالممػكؾ، سػأله المَصػكر َف يضػع كتابػا 

لعمػػؿ بػػه، فصػػَؼ " المكطػػأ ". كلػػه رسػػال  فػػ  " الػػكعظ "، لمَػػاس يحممْػػـ عمػػى ا
ككتاب ف  " المسائؿ " كرسال  فػ  " الػرد عمػى اللدريػ  "، ككتػاب فػ  " الَجػـك " 

 (.ِٕٓ/  ٓك " ت سير مريب اللرآف ". يَظر: )األعبلـ: 
 .ُٕٕ/  ُالمدكَ  الكبرل: ( ٕٗ)
  بػػالكالَّ، الكػػكف . إمػػاـ هػػك اإلمػػاـ المجتْػػد َبػػك حَي ػػ  الَعمػػاف بػػف ثابػػت التيمػػ( َٖ)

الحَ يػػ ، كال ليػػه المجتْػػد المحلػػؽ، َكحػػد َئمػػ  المػػذاهب األربعػػ  عػػف المسػػمميف. 
هػػػ، ككػػاف يبيػػع اليػػز كيطمػػب  ََٖصػػمه مػػف َبَػػاَّ فػػارس. كلػػد فػػ  الككفػػ  سػػَ  

العمػػػػـ فػػػػ  صػػػػباه، ثػػػػـ اَلطػػػػع لمتػػػػدريس كاإلفتػػػػاَّ. َكراده عمػػػػر بػػػػف هبيػػػػرة )َميػػػػر 
َع كرعػػا. َكراده المَصػػكر العباسػػ  بعػػد ذلػػؾ عمػػى العػػراقيف( عمػػى اللضػػاَّ، فػػامت

اللضػػػاَّ ببغػػػداد، فػػػأبى، فحمػػػؼ عميػػػه لػػػي عمف، فحمػػػؼ َبػػػك حَي ػػػ  ََػػػه ال ي عػػػؿ، 
هػػ. كػاف قػكم الحجػ ،  َُٓفحبسه إلى َف مات، رحمػه اهلل تعػالى، ببغػداد سػَ  

مػػف َحسػػف الَػػاس مَطلػػا، قػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾ، يصػػ ه: َريػػت رجػػبل لػػك كممتػػه فػػ  
يجعمْػػا ذهبػػا للػػاـ بحجتػػه ! ككػػاف كريمػػا فػػ  َيبلقػػه، جػػكادا، حسػػف  السػػاري  َف

المَطػػؽ كالصػػكرة، جْػػكرم الصػػكت، إذا حػػدث اَطمػػؽ فػػ  اللػػكؿ، ككػػاف لكبلمػػه 
دكم، كعف اإلماـ الاافع : الَاس عياؿ ف  ال له عمى َب  حَي  . له مسَد فػ  

ظػر: )األعػبلـ: الحديث، كالميارج ف  ال له، كرسال  ال له األكبر ف  التكحيد. يَ
ٖ  /ّٔ.) 
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هػػػػك َبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف فرقػػػػد الاػػػػيباَ  بػػػػالكالَّ. إمػػػػاـ بال لػػػػه ( ُٖ)
كاألصػكؿ، كهػػك الػذم َاػػر عمػػـ َبػ  حَي ػػ . َصػمه مػػف قريػػ  حرسػت  فػػ  مكطػػ  

اػػأ بالككفػػ  فسػػمع مػػف َبػػ  حَي ػػ  كممػػب  ُُّدماػػؽ، كلػػد بكاسػػط سػػَ   هػػػ، َك
داد فػكاله الراػيد اللضػاَّ بالرقػ  ثػـ عزلػه، عميه مذهبػه كعػرؼ بػه، كاَتلػؿ إلػى بغػ

هػػػػػ. قػػػػاؿ  ُٖٗكلمػػػػا يػػػػرج الراػػػػيد إلػػػػى يراسػػػػاف اصػػػػطحبه فمػػػػات بػػػػالرم سػػػػَ  
الاػػػػافع : )لػػػػك َاػػػػاَّ َف َقػػػػكؿ َػػػػزؿ اللػػػػرآف بمغػػػػ  محمػػػػد ابػػػػف الحسػػػػف، للمػػػػت، 
ل صػػاحته( كَعتػػه اليطيػػب البغػػدادم بِمػػاـ َهػػؿ الػػَرم. لػػه كتػػب كثيػػرة فػػ  ال لػػه 

ط، كالزيػػػادات، كالحجػػػػ  عمػػػى َهػػػػؿ المديَػػػ ، كميرهػػػػا. كاألصػػػكؿ، مَْػػػا: المبسػػػػك 
 . (َٖ/  ٔيَظر: )األعبلـ: 

هػػػك َبػػػك يكسػػػؼ يعلػػػكب بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف حبيػػػب األَصػػػارم الكػػػكف  البغػػػػدادم، ( ِٖ)
صاحب اإلماـ َب  حَي   كتمميذه، َككؿ مف َار مذهبه. كاف فليْان عبلَّم ن. كلد 

، ثػـ لػـز َبػا حَي ػ ، ككلػ  اللضػاَّ هػ، كت له بالحديث كالركاي  ُُّبالككف  سَ  
فػػػ  يبلفػػػ  الراػػػػيد ببغػػػداد سػػػػَ   ببغػػػداد َيػػػاـ المْػػػػدم كالْػػػادم كالراػػػيد، كمػػػػات

هػػػ كهػػك عمػػى اللضػػاَّ. كهػػك َكؿ مػػف دعػػ  " قاضػػ  اللضػػاة " كيلػػاؿ لػػه: ُِٖ
قاض  قضاة الدَيا !، َككؿ مف كضع الكتب ف  َصػكؿ ال لػه عمػى مػذهب َبػ  

 . سير كالمغازم َكياـ العربحَي  . ككاف كاسع العمـ بالت 
مػػػف كتبػػػه: اليػػػراج، كاآلثػػػار كهػػػك مسػػػَد َبػػػ  حَي ػػػ ، َكدب اللاضػػػ  كميرهػػػا. 

 (.ُّٗ/  ٖيَظر: )األعبلـ: 
قػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ األميػػػػر الصػػػػَعاَ : )كمعَػػػػى عمػػػػـك البمػػػػكل: اػػػػمكؿ ( ّٖ)

يَظػػػر: إجابػػػ  السػػػائؿ اػػػرح بغيػػػ  . التكميػػػؼ لجميػػػع المكم ػػػيف َك َكثػػػرهـ عمػػػبلن(
 (.َُٗمؿ: اآل

 .ُِٖ/  ُيَظر: فتح اللدير: ( ْٖ)
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هك اإلماـ المجتْد َبك عبد اهلل محمد بػف إدريػس بػف عثمػاف بػف اػافع الْااػم  ( ٖٓ)
ليػػػػه يَتسػػػػب  اللراػػػػ  المطمبػػػػ ، َحػػػػد َئمػػػػ  المػػػػذاهب األربعػػػػ  عَػػػػد المسػػػػمميف، كا 

ًمػػؿ مَْػػا إلػػى مكػػ  كهػػك ابػػف  َُٓالاػػافعي . كلػػد فػػ  مػػزة ب مسػػطيف سػػَ   هػػػ كحي
 َِْكسػكف بغػداد، ثػـ سػافر إلػى مصػر فاسػتلر بْػا إلػى َف مػات سػَ   سَتيف،

هػػػ. قػػاؿ المبػػرد: كػػاف الاػػافع  َاػػعر الَػػاس كآدبْػػـ َكعػػرفْـ بال لػػه كاللػػراَّات. 
كقاؿ اإلماـ ابف حَبؿ: ما َحد ممف بيػده محبػرةه َك كرؽه إال كلماػافع  فػ  رقبتػه 

، برع ف  ذلػؾ َكال مَ . ككاف مف َحذؽ قريش بالرم ، يصيب مف العارة عارة
كما برع ف  الاعر كالمغ  َكياـ العرب، ثـ َقبؿ عمى ال له كالحػديث، َكفتػى كهػك 

 . ابف عاريف سَ 
ككاف ذكيػا م رطػا. لػه تصػاَيؼ كثيػرة، َاػْرها كتػاب األـ فػ  ال لػه، كالمسػَد، 

 (.ِٔ/  َٔكحكاـ اللرآف، كالرسال  ف  َصكؿ ال له. يَظر: )األعبلـ: 
 .َُُ/  ُاألـ: ( ٖٔ)
 .ِّّػ  ِّٗ/  ّالمجمكع ارح المْذب: ( ٕٖ)
هك مكفؽ الديف َبك محمد عبػد اهلل بػف محمػد بػف قدامػ  الجمػاعيم  الملدسػ  ثػـ ( ٖٖ)

الدماػػل  الحَبمػػ ، مػػف َكػػابر فلْػػاَّ الحَابمػػ ، كلػػد فػػ  جماعيػػؿ مػػف قػػرل َػػابمس 
هػػػػ، كفيْػػػا كفاتػػػه. مػػػف َبػػػرز مؤل اتػػػه: المغَػػػ  كهػػػك اػػػرح  ُْٓب مسػػػطيف سػػػَ  

صر اليرق  فػ  فلػه الحَابمػ ، كركضػ  الَػاظر، كميرهػا. يَظػر: )األعػبلـ: لميت
ْ  /ٕٔ.) 

 .َْٓػ  ْْْ/  ّالمغَ  البف قدام : ( ٖٗ)
هك ايخ اإلسبلـ تل  الديف َبك العباس َحمد بف عبد الحميـ بف عبد السػبلـ بػف ( َٗ)

ركؼ عبػػد اهلل بػػف َبػػ  اللاسػػـ اليضػػر الَميػػرم الحرَّاَػػ  الدماػػل  الحَبمػػ ، المعػػ
هػػػ فػػ  حػػراف، ثػػـ اَتلػػؿ إلػػى دماػػؽ فَبػػف كااػػتْر،  ُٔٔبػػابف تيميػػ . كلػػد سػػَ  

كطيمبى إلى مصر مف َجؿ فتكل َفتى بْا، فلصدها، فتعصب عميػه جماعػ  مػف 
 َِٖٕهمْا فسجف مدة، كَلؿ إلػى اإلسػكَدري ، كمػات معػتلبل بلمعػ  دماػؽ سػَ  
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ديف. مػػف َبػػرز هػػػ. كػػاف كثيػػر البحػػث فػػ  فَػػكف الحكمػػ ، داعيػػ  إصػػبلح فػػ  الػػ
مؤل اتػه: مجمػكع ال تػاكل، كال رقػػاف، كالسياسػ  الاػرعي ، كرفػػع المػبلـ عػف األئمػػ  

 (.ُْْ/  ُاألعبلـ، كميرها كثير. يَظر: )األعبلـ: 
 .ّْْ/  ِِمجمكع ال تاكل ايخ اإلسبلـ ابف تيمي : ( ُٗ)
ػكابي . ال اتحػ ً  تجكيدً  ف  اللافيِّ ي  اللىصيدةي [: س] ف ( ِٗ)  ألََّػه[ ص] مػف بتيػهَىث مػا كالصَّ

 .َ سه الَاظـً  بيطِّ 
 .اىدِّدىفٍ [: س] ف ( ّٗ)
 .الكزف إلقام  الداؿ كسر كالصكاب. فجكدا[: ص ك س،] ف ( ْٗ)
 .األصؿ حااي  ف  ،[ ص: ]ف  الَاظـي  َثبته البيت( ٓٗ)
ٍيرً  اللىصيدةي  تىمَّتً [: س] ف ( ٔٗ)  .عىمَّتٍ  كباليى
 الػػػػرحمف اهلل بسػػػػـ)بػػػػػ ييٍبتىػػػػدَى  َف َبغػػػػ ي(: )هػػػػػ 463 ت) البغػػػػدادم اليطيػػػػب قػػػػاؿ( ٕٗ)

/  1: الػػراكم أليػػبلؽ الجػػامع: )يَظػػر(. العمػػـ كتػػب مػػف كتػػاب كػػؿ فػػ ( الػػرحيـ
 (، بعػػػدالَبػػػ ، ) عمػػػى الصػػػبلة(: )هػػػػ 676 ت) الَػػػككم اإلمػػػاـ كقػػػاؿ(. 193

 (.43/  1: مسمـ صحيح ارح: )يَظر(. العمماَّ عادة هك الحمدل 
 .ال اتح  َسماَّ ثمبح ف  االسـ هذا تيريج سبؽ( ٖٗ)
 .153/  1: الكسيط المعجـ( ٗٗ)
: لمعمػػاَ  األكسػػط كالكتػػاب ،68: لمػػداَ  كالتجكيػػد اإلتلػػاف فػػ  التحديػػد: يَظػػر( ََُ)

 .212/  1: الجزرم البف كالَار ،72
 .اددف[: س] ف ( َُُ)
 الم ػػظ هػػذا عمػػى تلػػؼ كيػػؼ: بلكلػػه األسػػتاذ يمتحَػػه مػػا هػػك: االيتبػػارم الكقػػؼ( َُِ)

 الملدمػػػ  باػػػرح ال كريػػػ  المػػػَح: )يَظػػػر. قراَّتػػػه كجػػػكه فػػػ  ارتػػػهمْ لعمػػػـ ؟ بعيَػػػه
 قػدكرم مػاَـ لمػدكتكر الجزريػ ، الملدمػ  كارح ،264: اللارم عم  لمبل الجزري 
 .540: الحمد

 .9: العمر فكزاف بف محمد لمدكتكر ال اتح ، تجكيد ف  رسال ( َُّ)
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 بػػف عمػػ  بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الييػػر َبػػك الػػديف اػػمس اإلمػػاـ هػػك( َُْ)
. بدماػػؽ هػػػ 751 سػػَ  كلػػد الاػػيرازم، ثػػـ الدماػػل  الاػػافع  الجػػزرم بػػف يكسػػؼ
 كعبػػد الدماػػل ، المبػػاف ابػػف عمػػى قػػَر.  الماػػْكر المحػػدث المحلػػؽ الملػػرئ العػػالـ

 يمػػؽ عميػػه كقػػَر. كميػػرهـ الجَػػدم، بػػف بكػػر َكبػػ  البغػػدادم، َحمػػد بػػف الػػرحمف
 الَاػر: مؤل اتػه َبػرز مػف. كثيػر كميػره األصػبْاَ  عػرب ابػف طػاهر مػَْـ كثير
 المضػػي ، كالػػدرة الَاػػر، كطيبػػ  كالتمْيػػد التيسػػير، كتحبيػػر العاػػر، اللػػراَّات فػػ 

 ،251 ػػػ 247/  2: الَْايػػ  مايػػ : )يَظػػر. هػػػ 838 سػػَ  تػػكف . كثيػػر كميرهػػا
 (.255/  9: لمسياكم البلمع كالضكَّ

 .204/  1: العار اللراَّات ف  الَار( َُٓ)
 (.43) البيت عجز ،143: قدكرم ماَـ لمدكتكر الجزري ، الملدم  ارح( َُٔ)
 .219/  1: الَار( َُٕ)
 . 315: قدكرم ماَـ لمدكتكر الجزري ، الملدم  ارح( َُٖ)
 . 204/  1: الَار( َُٗ)
 .46: ال اتح  تجكيد ف  الكاضح  ارح( َُُ)
 .56: الجزرم البف التمْيد: يَظر( ُُُ)
 .199: التجكيد ف  المكضح( ُُِ)
بف محمد بف إبراهيـ ابػف اليطػاب البسػت . فليػه محػدث،  َبك سميماف حمد هك( ُُّ)

مػػػف َهػػػؿ بسػػػت مػػػف بػػػبلد كابػػػؿ، مػػػف َسػػػؿ زيػػػد بػػػف اليطػػػاب، َيػػػ  عمػػػر بػػػف 
هػػػ. مػػػف َبػػرز مؤل اتػػه: معػػػالـ  ّٖٖهػػػػ، كتػػكف  سػػَ   ُّٗاليطػػاب. كلػػد سػػَ  

 (.ِّٕ/  ِالسَف، كارح سَف َب  داكد، كميرها. يَظر: )األعبلـ: 
 .19: الدعاَّ اأف: يَظر( ُُْ)
 .293: الْمذاَ  العبلَّ ألب  التمْيد: يَظر( ُُٓ)
 .14: ال اتح  تجكيد ف  رسال ( ُُٔ)
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 عػػالـ اػػيراز، َزيػػؿ الحػػذاَّ، الػػرازم السػػعيدم جع ػػر بػػف عمػػ  الحسػػف َبػػك هػػك( ُُٕ)
: بكتابػه الايرازم عم  بف َصر ارحه الثماف، اللراَّات ف  كتاب له باللراَّات،

: يَظػػر. هػػػ 410 سػػَ  حػػدكد فػػ  كف تػػ ،(كعممْػػا اللػػراَّات كجػػكه فػػ  المكضػػح)
 (.529/  1: الَْاي  كماي  ،699/  2: الكبار اللراَّ معرف )

 .31 ػ 30: الي   كالمحف الجم  المحف عمى التَبيه( ُُٖ)
 .الكزف إلقام  الداؿ كسر كالصكاب. فجكدا[: ص ك س،] ف ( ُُٗ)
 .31: الي   كالمحف الجم  المحف عمى التَبيه( َُِ)
 تػكف  كالتجكيػد، اللػراَّات عممػاَّ َاْر الداَ ، سعيد بف ثمافع عمرك َبك هك( ُُِ)

 البيػاف كجػامع التيسػير،: َبرزهػا مػف المئػ ، عمػى تزيػد مؤل ػات لػه. هػػ 444 سَ 
 المصػحؼ، رسػـ فػ  كالملَػع كالتجكيػد، اإلتلاف ف  كالتحديد السبع، اللراَّات ف 

 األستاذ ككثلْا تهمؤل ا َحصى كقد. جدان  كثير كميرها. اللرآف آم عد ف  كالبياف
 .لمداَ  التحديد كتاب تحليؽ ملدم  ف  اهلل، ح ظه الحمد، قدكرم ماَـ الدكتكر

 الجزريػ  كاػرح ،112: لملرطب  التجكيد ف  المكضح: كيَظر. 140: التحديد( ُِِ)
 .47: األَصارم لزكريا

 كبيػػر َسػػتاذ الملػػرئ، اإلاػبيم  السػػماَ  اإلصػػبف َبػػك عمػ  بػػف العزيػػز عبػػد هػك( ُِّ)
 معرفػػ : )يَظػػر. هػػػ 560 سػػَ  بحمػػب كمػػات الػػببلد طػػاؼ مجػػكد، محلػػؽ مػػاـكا  

 (.395/  1: الَْاي  كماي  ،1051/  3: اللراَّ
 .60: اللرآف تجكيد ف  اإلَباَّ( ُِْ)
 (.11) البيت ،139: قدكرم ماَـ لمدكتكر الجزري ، الملدم  ارح( ُِٓ)
 .31: الي   كالمحف الجم  المحف عمى التَبيه( ُِٔ)
 .82ػ 80:الجزرم البف كالتمْيد ،225: لمداَ  الياقاَي  اللصيدة رحا: يَظر( ُِٕ)
 .54: الكاضح  ارح( ُِٖ)
 الجزريػػػػ ، اػػػػرح: يَظػػػػر الجزريػػػػ ، الملدمػػػػ  مػػػػف عاػػػػر الحػػػػادم البيػػػػت صػػػػدر( ُِٗ)

 .139: قدكرم ماَـ لمدكتكر
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 .199/  1: الَار( َُّ)
 .240 ػ 239: الجزري  الملدم  ارح( ُُّ)
 .اٍاديدٍ [: س: ]ف ( ُِّ)
 .186: التيسير كتحبير ،105: السبع : َظري( ُّّ)
 .19 ػ 18/  1: الجزرم البف الَار: يَظر( ُّْ)
 .135: الجزرم البف كالتمْيد ،55 ػ 54: الكاضح  ارح( ُّٓ)
 .15: ال اتح  تجكيد ف  رسال ( ُّٔ)
 .16: َ سه السابؽ المصدر( ُّٕ)
 .العرب  كاليميج العراؽ َهؿ  مف العكاـ ي عؿ كما( ُّٖ)
 .الظاَّ عف تمييزه يحاكلكف الذيف اللراَّ ضبع ك عؿ( ُّٗ)
 .مصر َهؿ مف العكاـ ي عؿ كما( َُْ)
 األحاديػػػػث فػػػ  المَثػػػكرة الآللػػػ : فػػػ  الحػػػديث هػػػذا عمػػػى العممػػػاَّ كػػػبلـ يَظػػػر( ُُْ)

ك المؤلػػػػػؤ  ،167: لمسػػػػػياكم الحسػػػػػَ ، كالملاصػػػػػد ،160: لمزركاػػػػػ  الماػػػػػْكرة،
 .ْٗالمكصكع فيما ال َصؿ له َك بأصمه مكضكع، لملاكقج : 

 .220 ػ 219/  1: العار اللراَّات ف  الَار( ُِْ)
 .200/  1: الَار( ُّْ)
 كػػبلـ ف يْػػا. 255 ػػػ 250: الصػػ حات كيَظػػر. 255: الجزريػػ  الملدمػػ  اػػرح( ُْْ)

 .الضاد بميرج التجكيد عمماَّ اهتماـ تاريخ عمى م يد
 .320 ػ 319: الجزري  الملدم  ارح: يَظر( ُْٓ)
 .321: الجزري  الملدم  ارح( ُْٔ)
 .58 ػ 57: الكاضح  ارح: يَظر( ُْٕ)
 .األصؿ حااي  ف  ،[ ص: ]ف  الَاظـي  َثبته البيت( ُْٖ)
 الجزريػػػػػ ، الملدمػػػػػ  اػػػػرح: يَظػػػػػر الجزريػػػػػ ، الملدمػػػػ  مػػػػػف( 64 ،63) البيتػػػػاف( ُْٗ)

 .146: قدكرم ماَـ لمدكتكر
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 .47: الي   كالمحف الجم  المحف عمى التَبيه( َُٓ)
 مػػػػػاَـ لمػػػػػدكتكر الجزريػػػػػ  الملدمػػػػػ  اػػػػػرح: يَظػػػػػر. الملدمػػػػػ  مػػػػػف( 36) البيػػػػػت( ُُٓ)

 .142:قدكرم
 .75: الَاظـ البف الملدم ، ارح ف  الم ْم  الحكاا ( ُِٓ)
 اللرطبػػ ، األَدلسػػ  ثػػـ الليركاَػ  الليسػػ ، طالػػب َبػػ  بػف مكػػ  محمػػد َبػػك هػك( ُّٓ)

 لئلقػراَّ كجمػس هػػ، 393 سػَ  األَػدلس ديػؿ ثػـ الليػركاف، فػ  هػػ 355 سَ  كلد
 فػػػ  الرعايػػػ : مَْػػػا كثيػػػرة مؤل ػػػات لػػه هػػػػ، 437  سػػػَ كفاتػػػه حتػػػى قرطبػػػ  بجػػامع

. كميرهػػػا اللػػػراَّات، عمػػػؿ فػػػ  كالكاػػػؼ السػػػبع، اللػػػراَّات فػػػ  كالتبصػػػرة التجكيػػػد،
 (.2309/  2: الَْاي  كماي  ،751/  2: اللراَّ معرف : )يَظر

 .185 ػ 184: الرعاي ( ُْٓ)
 .172: كالتحديد ،308: الياقاَي  اللصيدة ارح: يَظر( ُٓٓ)
 .317/  1: الَار( ُٔٓ)
 .135 ػ 134: المكضح( ُٕٓ)
 .33: الي   كالمحف الجم  المحف عمى التَبيه( ُٖٓ)
 .360 ػ 359/  2: األماَ  حرز ارح ف  المعاَ  كَز: يَظر( ُٗٓ)
 . 308: الياقاَي  اللصيدة ارح( َُٔ)
 . 19: ال اتح  تجكيد ف  رسال ( ُُٔ)
(، كاإلمػػػاـ ُُْ، بػػػرقـ )ُُٗ/  ُالحػػػديث َيرجػػػه اإلمػػػاـ مالػػػؾ فػػػ  المكطػػػأ: ( ُِٔ)

(. كقاؿ فيه الايخ اعيب األَراؤكط: ّْٗٗ، برقـ )َْٔ/  َِحمد ف  مسَده: 
)إسَاده صحيح عمى ارط مسػمـ، كرجالػه ثلػات رجػاؿ الاػيييف ميػر العػبلَّ بػف 
عبد الرحمف، َكب  السائب فمػف رجػاؿ مسػمـ(. كالحػديث ذكػره َيضػان البيْلػ  فػ  

تعيػيف ال اتحػ  بلػراَّة اإلمػاـ، كفػ  ( بػاب ُِْٔ، برقـ )ّٖ/  ِالسَف الكبرل: 
 مكاضع َيرل. كذكره ميرهـ مف َئم  الحديث.
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:
ُ
 َاملشاجع

ُ
 املصادس

إجابػػ  السػػائؿ اػػرح بغيػػ  اآلمػػؿ، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر الصػػَعاَ ، تحليػػؽ:  -ُ
اللاضػػػػ  حسػػػػيف ابػػػػف َحمػػػػد السػػػػيام ، كالػػػػدكتكر حسػػػػيف محمػػػػد ملبػػػػكؿ األهػػػػدؿ، 

 ـ.  ُٖٔٗ، ُمؤسس  الرسال ، بيركت، ط
حجػػر َبػػك ال ضػػؿ العسػػلبلَ  َحمػػد بػػف عمػػ  بػػف اإلصػػاب  فػػ  تمييػػز الصػػحاب ،  -ِ

 هػ.  ُُِْالاافع ، تحليؽ: محمد عم  البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، 
األعػػبلـ، ييػػر الػػديف الزركمػػ ، ييػػر الػػديف الزركمػػ ، دار العمػػـ لممبليػػيف، بيػػركت،  -ّ

 لبَاف  )د.ت(. 
َاػرؼ عمػى طبعػه: محمػد زهػرم الَجػار، األـ، لئلماـ محمد بف إدريس الاافع ،  -ْ

 دار المعرف ، بيركت، )د. ت(. 
األمػػػال ، ألبػػػ  عمػػػ  إسػػػماعيؿ بػػػف اللاسػػػـ اللػػػال  البغػػػدادم، مطبعػػػ  دار الكتػػػب  -ٓ

 هػ.   ُّْْ، ِالمصري ، اللاهرة، ط
اإلَباَّ ف  تجكيد اللرآف، َبك اإلصبف عبد العزيز بف عمػ  بػف محمػد بػف الطحػاف  -ٔ

حػػاتـ صػػالح الضػػامف، دار البحػػكث كالدراسػػات اإلسػػبلمي  األَدلسػػ ، تحليػػؽ: د. 
حياَّ التراث، دب ، مجم  األحمدي ، العدد الرابع، جمادل األكلى،   .هػ َُِْكا 

بغيػ  الكعػػاة فػػ  طبلػات المغػػكييف كالَحػػاة، جػبلؿ الػػديف عبػػد الػرحمف بػػف َبػػ  بكػػر  -ٕ
 ـ. ُٕٔٗهػ ػ  ُّٖٕالسيكط ، تحليؽ: محمد َبك ال ضؿ إبراهيـ، اللاهرة، 

البيػػاف فػػ  عػػدِّ آم اللػػرآف، َبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػداَ ، تحليػػؽ: د. مػػاَـ  -ٖ
 ـ.  ُْٗٗػ  هػ ُُْْالككيت،  مركز الميطكطات كالتراث كالكثائؽ، قدكرم الحمد،

 َبػك الحسػيَ ، الػرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمدتاج العركس مف جكاهر اللامكس،  -ٗ
بيػػػدم بمرتضػػػى، المملٌػػػب ال ػػػيض، حليػػػؽ: مجمكعػػػ  مػػػف األسػػػاتذة، دار ذات ، تالزَّ

 السبلسؿ، الككيت. 
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تحبير التيسير ف  اللراَّات العار، َبك اليير امس الػديف محمػد بػف محمػد بػف  -َُ
محمػػػػد بػػػػف الجػػػػزرم، تحليػػػػؽ: د. َحمػػػػد اللضػػػػاة، دار ال رقػػػػاف لمَاػػػػر كالتكزيػػػػع، 

 هػ.  ُُِْ، ُاألردف، ط
سػػعيد الػػداَ ، تحليػػؽ: د.  التحديػػد فػػ  اإلتلػػاف كالتجكيػػد، َبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف -ُُ

 هػ.   ُُِّ، ُماَـ قدكرم الحمد، دار عمار، عماف، األردف، ط
تػػػراجـ قػػػراَّ اللػػػراَّات اللرآَيػػػ  فػػػ  المكصػػػؿ، قصػػػ  حسػػػيف آؿ فػػػرج، المكصػػػؿ،  -ُِ

 ـ.  ََِٓهػ ػ  ُِْٓ
، الدماػل  اللراػ  كثيػر بػف عمػر بػف إسػماعيؿ ال داَّ َبكت سير اللرآف العظيـ،  -ُّ

هػػ ػ  َُِْ، ِسػبلم ، دار طيبػ  لمَاػػر كالتكزيػع، طتحليػؽ: سػام  بػف محمػد 
 ـ.  ُٗٗٗ

التمْيد ف  عمػـ التجكيػد، َبػك الييػر اػمس الػديف محمػد بػف محمػد بػف الجػزرم،  -ُْ
 هػ.   ُُْٖ، ْتحليؽ: د. ماَـ قدكرم الحمد، مؤسس  الرسال ، بيركت، ط

التمْيػػػد فػػػ  معرفػػػ  التجكيػػػد، َبػػػك العػػػبلَّ الحسػػػف بػػػف َحمػػػد الْمػػػذاَ  العطػػػار،  -ُٓ
 هػ.  َُِْ، ُتحليؽ: د. ماَـ قدكرم الحمد، دار عمار، األردف، ط

تْػػػػذيب المغػػػػ ، َبػػػػك مَصػػػػكر محمػػػػد بػػػػف َحمػػػػد األزهػػػػرم، تحليػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػبلـ  -ُٔ
هػػػػاركف، كمراجعػػػػ : محمػػػػد عمػػػػ  الَجػػػػار، المؤسسػػػػ  المصػػػػري  العامػػػػ  لمتػػػػأليؼ 

 هػ.   ُّْٖ، ُكالَار، ط
كرم الحمػػد، كزارة األكقػػاؼ الدراسػػات الصػػكتي  عَػػد عممػػاَّ التجكيػػد، د. مػػاَـ قػػد -ُٕ

 هػ.  َُْٔ، ُكالاؤكف الديَي ، العراؽ، ط
الػػدقائؽ المحكمػػ  فػػ  اػػرح الملدمػػ  فػػ  اػػرح الملدمػػ  الجزريػػ  فػػ  عمػػـ التجكيػػد  -ُٖ

)اػػػػػرح الجزريػػػػػ (، زكريػػػػػا بػػػػػف محمػػػػػد األَصػػػػػارم الاػػػػػافع ، تحليػػػػػؽ: د. َسػػػػػيب 
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يػػع، سػػكريا، الاػػاكم، تلػػديـ: َػػكر الػػديف عتػػر، دار المكػػ  لمطباعػػ  كالَاػػر كالتكز 
 هػ.   ُُْٖ، ِط

جمػػػػاؿ اللػػػػراَّ ككمػػػػاؿ اإلقػػػػراَّ، عمػػػػـ الػػػػديف السػػػػياكم، تحليػػػػؽ: د. عمػػػػ  حسػػػػيف  -ُٗ
 . َُْٖ، ُالبكاب، مكتب  التراث، مك  المكرم ، ط

 الجامع ألحكاـ اللرآف، َبك عبد اهلل اللرطب ، دار الكتب العممي ، بيركت، لبَاف.  -َِ
دادم، دار الكتػب العمميػ  بيػركت، الجامع أليبلؽ الراكم كالسامع، اليطيب البغػ -ُِ

 . لبَاف
الحكااػػػ  الم ْمػػػ  فػػػ  اػػػرح الملدمػػػ ، َبػػػك بكػػػر َحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الجػػػزرم،  -ِِ

المعركؼ بابف الَاظـ، تحليؽ: عبػد الػرزاؽ معصػرات ، الج ػاف كالجػاب ، دماػؽ 
 ـ.  ََِٔهػ ػ  ُِْٔ

ير رسػػال  فػػ  تجكيػػد ال اتحػػ ، د. محمػػد بػػف فػػكزاف بػػف حمػػد العمػػر، اػػبك  الت سػػ -ِّ
 كالدراسات اللرآَي  

رسال  ف  التَبيه عمى المحػف الجمػ  كالمحػف الي ػ ، َبػك الحسػف عمػ  بػف جع ػر  -ِْ
 هػ.   ُُِْ، ُالسعيدم، تحليؽ: د. ماَـ قدكرم الحمد، دار عمار، األردف، ط

الرعاي  لتجكيد اللراَّة كتحليؽ ل ظ التبلكة، مك  بف َب  طالب الليس ، تحليؽ:  -ِٓ
 هػ.  ُُْٕ، ّار عمار، األردف، طد. َحمد حسف فرحات، د

، َبك بكر محمد بف اللاسػـ األَبػارم، تحليػؽ: د. الَاس كممات  معاَ  ف الزاهر -ِٔ
 ـ.   ُِٗٗػ  هػ ُُِْ، لبَاف، بيركت،  الرسال  مؤسس حاتـ صالح الضامف، 

السبع  ف  اللراَّات، َبك بكػر َحمػد بػف مكسػى المعػركؼ بػابف مجاهػد، تحليػؽ:  -ِٕ
 هػ.   ََُْ، ّالمعارؼ، اللاهرة، طد. اكق  ضيؼ، دار 

، دار الكتػاب العربػ ، السجسػتاَ  األاػعث بػف سػميماف داكد َبػكسَف َب  داكد،  -ِٖ
 بيركت، لبَاف، )د. ت(. 
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سػَف الػدارم ، الحػافظ عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف الػدارم ، تحليػؽ: فػكاز زمرلػ ،  -ِٗ
، ُ، بيػػركت، طكيالػػد العممػػ ، دار الريػػاف لمتػػراث، اللػػاهرة، دار الكتػػاب العربػػ 

 هػ.   َُْٕ
مكػػ  ، البسػػت  اليطػػاب  إبػػراهيـ بػػف محمػػد بػػف حمػػداػػأف الػػدعاَّ، َبػػك سػػميماف،  -َّ

 هػ.  َُِْالمكرم ، 
ارح قصيدة َب  مزاحـ الياقاَ  الت  قالْا فػ  اللػراَّ كحسػف األداَّ، َبػك عمػرك  -ُّ

عثماف بف سعيد الداَ ، تحليػؽ: مػازم بَيػدر العمػرم الحربػ ، رسػال  ماجسػتير 
 هػ.    َُُْٖاكرة، جامع  َـ اللرل، مير م

ارح الملدم  الجزري ، لمدكتكر ماَـ قدكرم الحمد، مركػز الدراسػات كالمعمكمػات  -ِّ
هػ  ُِْٗ، ُاللرآَي  بمعْد اإلماـ الااطب ، جدة، المممك  العربي  السعكدي ، ط

 ـ.   ََِٖػ 
د الْػادم ارح الكاضح  ف  تجكيد ال اتح ، ابف َـ قاسـ المرادم، تحليؽ: د. عب -ّّ

 ال ضم ، دار اللمـ، بيركت، )د. ت(. 
، تحليػؽ: البسػت  التميم  حاتـ َبك َحمد بف حباف بف محمدصحيح ابف حباف،  -ّْ

 ـ.   ُّٗٗهػ ػ  ُُْْاعيب األَراؤكط، مؤسس  الرسال ، بيركت، لبَاف، 
 بػػف محمػػد، َبػػك عبػػد اهلل الميتصػػر الصػػحيح الجػػامعصػػحيح البيػػارم المسػػمى  -ّٓ

يارم الجع  ، تحليؽ: د. مصط ى ديػب البغػا، دار ابػف كثيػر، الب َبك إسماعيؿ
  ـ.  ُٕٖٗهػ ػ  َُْٕ، ّاليمام  ػ بيركت، ط

 هػ ُُْْ ،ِط صحيح مسمـ بارح اإلماـ الَككم، مؤسس  قرطب  لمَار كالتكزيع، -ّٔ
 الضكَّ البلمع، عمـ الديف السياكم، دار الكتب العممي ، بيركت.  -ّٕ
 ـ.  ُٖٖٗاكم، دار الرايد، بغداد، عاائر العراؽ، األستاذ عباس العز  -ّٖ
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العمؿ المتَاهي  ف  األحاديث الكاهي ، عبد الرحمف بف عم  بف الجػكزم، تحليػؽ  -ّٗ
 كتعميؽ: األستاذ رااد الحؽ األثرم، إدارة ترجماف السَ ، الهكر، )د. ت(.  

العػػيف، اليميػػؿ بػػف َحمػػد ال راهيػػدم، تحليػػؽ: د. إبػػراهيـ السػػامرائ  كآيػػريف، دار  -َْ
 ـ.  ُٖٖٗبغداد،  الرايد،

ماي  الَْاي  ف  طبلات اللراَّ، امس الديف محمد بػف محمػد بػف الجػزرم، عَػ   -ُْ
 هػ.   َُِْ، ّبَاره: ج برجستراسر، دار الكتب العممي ، بيركت، ط

مريػػػب الحػػػديث، َبػػػك عبيػػػد اللاسػػػـ بػػػف سػػػبلـ، تحليػػػؽ: د.حسػػػيف محمػػػد اػػػرؼ،  -ِْ
 هػ.   ُُّْ مراجع  مصط ى حجازم، مجمع المغ  العربي ، اللاهرة،

فػػػتح البػػػػارم اػػػػرح صػػػػحيح البيػػػػارم، لمحػػػػافظ ابػػػػف حجػػػػر العسػػػػلبلَ ، تصػػػػحيح  -ّْ
كتحليػػػؽ: سػػػماح  الاػػػيخ عبػػػد العزيػػػز بػػػف بػػػاز، تػػػرقيـ كتبكيػػػب محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد 
 الباق ، َارؼ عمى طبعه محب الديف اليطيب، دار المعرف ، بيركت )د. ت(.  

الحَ ػ ، مطبعػ  مصػط ى فتح اللدير، كماؿ الديف محمد المعػركؼ بػابف الْمػاـ  -ْْ
 الباب  الحمب ، اللاهرة، مصر، )د. ت(. 

فتح اللدير الجامع بيف فَ  الركاي  كالدراي  ف  مف عمـ الت سير، محمد بف عم   -ْٓ
 هػ.  َُّْالاككاَ ، دار ال كر لمطباع  كالَار، بيركت، 

فضػػائؿ اللػػرآف كمعالمػػه كآدابػػه، َبػػك عبيػػد اللاسػػـ بػػف سػػبلـ، تحليػػؽ: َحمػػد عبػػد  -ْٔ
 هػ. ُُْٓكزارة األكقاؼ كالاؤكف اإلسبلمي ، المممك  المغربي ،  لكاحد اليياط ،ا

ال ْػػػرس الاػػػامؿ لمتػػػراث العربػػػ  اإلسػػػبلم  الميطػػػكط، المجمػػػع الممكػػػ  لبحػػػكث  -ْٕ
 ـ.  ُْٗٗالحضارة اإلسبلمي ، مؤسس  آؿ البيت، عماف، األردف، 

عيد الملػرئ الكتاب األكسط ف  عمـ اللػراَّات، َبػك محمػد الحسػف بػف عمػ  بػف سػ -ْٖ
 ـ.  ََِٔهػ ػ  ُِْٕالعماَ ، تحليؽ: د. عزة حسف، دار ال كر، دماؽ، 
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 كاؼ الظَكف عف َسام  الكتب كال َكف، حاج  يمي  ، إستاَبكؿ.  -ْٗ
كَز المعاَ  ف  اػرح حػرز األمػاَ  ككجػه التْػاَ ، إبػراهيـ بػف عمػر الجعبػرم،  -َٓ

بلمي ، المممكػػػػ  تحليػػػػؽ كدراسػػػػ : َحمػػػػد اليزيػػػػدم، كزارة األكقػػػػاؼ كالاػػػػؤكف اإلسػػػػ
 هػ.     ُُْٗالمغربي ، 

الآلل  المَثكرة ف  األحاديث الماْكرة، محمػد بػف عبػد اهلل بػف بْػادر الزركاػ ،  -ُٓ
 تحليؽ: محمد ابف لط   الصباغ، المكتب اإلسبلم ، عماف.  

لسػػػػاف العػػػػرب، َبػػػػك ال ضػػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػػديف ابػػػػف مَظػػػػكر اإلفريلػػػػ ، دار صػػػػادر،  -ِٓ
 هػ.   ََُّ، ُبيركت، ط

ع ارح المْذب، َبك زكريا محي  الديف يحيى بػف اػرؼ الَػككم، تحليػؽ: المجمك  -ّٓ
 محمد َجيب المطيع ، تكزيع المكتب  العالمي  بال جال ، مصر، )د. ت(. 

مجمكع فتاكل ايخ اإلسبلـ ابف تيمي ، جمع كترتيب عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف  -ْٓ
كػػػػ  العربيػػػػ  قاسػػػػـ، كزارة الاػػػػؤكف اإلسػػػػبلمي  كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلراػػػػاد الممم

 هػ.   ُُْٔ، ُالسعكدي ، ط
 مسَد اإلماـ َحمد، اإلماـ َحمد بف حَبؿ الايباَ ، مؤسس  قرطب ، بيركت.  -ٓٓ
المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، عمػػ  بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيده، تحليػػؽ: مجمكعػػ  مػػف  -ٔٓ

 هػ.  ُّٕٕ، ُاألساتذة، معْد الميطكطات بجامع  الدكؿ العربي ، ط
 بػف ََػس، ضػبط كتصػحيح: َحمػد عبػد السػبلـ، دار المدكَ  الكبرل لئلماـ مالؾ -ٕٓ

 هػ.  ُُْٓ، ُالكتب العممي ، بيركت، ط
ػػػػػ  هػػػػػ ُّٕٔمعجػػػػـ البمػػػػداف، يػػػػاقكت بػػػػف عبػػػػد اهلل الحمػػػػكم دار صػػػػادر بيػػػػركت  -ٖٓ

 ـ.  ُٕٓٗ
معجـ قبائؿ المممك  العربي  السعكدي ، حمد الجاسر، دار طيب ، المديَ  المَكرة،  -ٗٓ

 المممك  العربي  السعكدي . 
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رفػػ  اللػػراَّ الكبػػار، َبػػك عبػػد اهلل اػػمس الػػديف الػػذهب ، تحليػػؽ: د. باػػار عػػكاد مع -َٔ
 معركؼ، دار الكتب العممي ، بيركت، لبَاف. 

 ـ.  ُٕٓٗمعجـ المؤل يف، عمر رضا كحال ، دماؽ،  -ُٔ
المعجػـ الكسػػيط، إبػػراهيـ مصػػط ى َكحمػػد الزيػػات كآيػػركف، مجمػػع المغػػ  العربيػػ   -ِٔ

 باللاهرة. 
كبيػر، َبػػك ال ػرج اػػمس الػديف عبػػد الػرحمف بػػف محمػد بػػف المغَػ  كمعػه الاػػرح ال -ّٔ

َحمػػد بػػف قدامػػ  الملدسػػ ، تحليػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػ ، د. عبػػد 
، ُال تػػػاح محمػػػد الحمػػػك، هجػػػر لمطباعػػػ  كالَاػػػر كالتكزيػػػع كاإلعػػػبلف، مصػػػر، ط

 هػ.  ُُْْ
 ، الم ػػردات فػػ  مريػػب اللػػرآف، لمرامػػب األصػػ ْاَ ، تحليػػؽ: محمػػد سػػيد كيبلَػػ -ْٔ

 هػ.   ُُّٖمطبع  مصط ى الباب  الحمب ، الطبع  األييرة، 
الم يػػد اػػرح عمػػدة المجيػػد، الحسػػف بػػف قاسػػـ المػػرادم، تحليػػؽ: د. عمػػ  حسػػيف  -ٓٔ

 ـ.   ُٕٖٗهػ ػ  َُْٕالبكاب، مكتب  المَار، الزرقاَّ 
، عبػػػد األلسػػػَ  عمػػػى الماػػػتْرة األحاديػػػث مػػػف كثيػػػر بيػػػاف فػػػ  الحسػػػَ  لملاصػػػدا -ٔٔ

 ار الكتاب العرب ، بيركت، لبَاف. الرحمف السياكم، د
المكسػػكع  الميسػػرة فػػ  تػػراجـ َئمػػ  اللػػراَّة كالت سػػير كالمغػػ  كالَحػػك، َبػػك عبػػد اهلل  -ٕٔ

 كليد بف عبد اهلل الزبيرم، كآيريف، مَاكرات مجم  الحكم ، لَدف. 
المكضح ف  التجكيد، عبد الكهػاب بػف محمػد اللرطبػ ، تلػديـ كتحليػؽ: د. مػاَـ  -ٖٔ

 هػ.  ُُِْ، ُعمار، األردف، ط قدكرم الحمد، دار
، تحليػػػؽ: د. تلػػػ  الػػػديف األصػػػبح  عبػػػداهلل َبػػػك ََػػػس بػػػف مالػػػؾالمكطػػػأ، لئلمػػػاـ  -ٗٔ

 . ـ ُُٗٗ ػ  هػ ُُّْ ، ُ، طدماؽ، اللمـ دارالَدكم، 
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المَح ال كري  عمى مػتف الجزريػ ، مػبل عمػ  سػمطاف اللػارم، تحليػؽ: عبػد اللػكم  -َٕ
، مطػػػابع الراػػػيد، المديَػػػ  المَػػػكرة، عبػػػد المجيػػػد، راجعػػػه: د. عبػػػد العزيػػػز اللػػػارم

 هػ.   ُُْٗ، ُتكزيع مكتب  الدار، المديَ  الَبكي ، ط
الَاػػر فػػ  اللػػراَّات العاػػر، َبػػك الييػػر اػػمس الػػديف محمػػد بػػف الجػػزرم، َاػػرؼ  -ُٕ

 عمى طبعه: الايخ عم  الضباع، دار الكتب العممي ، بيركت، )د. ت(.   
دم، دار الكتػب العمميػ ، بيػركت، َْاي  األرب ف  معرفػ  ََسػاب العػرب، اللملاػَ -ِٕ

 لبَاف. 
الَْاي  ف  مريب الحػديث كاألثػر، لئلمػاـ َبػ  السػعادات مجػد الػديف بػف األثيػر،  -ّٕ

 هػ.    ُّّٖتحليؽ: محمكد الطَاج ، بيركت، 
 ـ.   ُُٓٗإسماعيؿ بااا البغدادم، استاَبكؿ ، هدي  العارفيف -ْٕ



 بِفَضْلِ اهللِ تعالَى وتَوْفيقِه


