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  :الممخص
 األناـ محمد وآله وصحبه اجمعيف  خير الحمد هلل حمدًا كثيرًا والصالة والسالـ عمى

إف لمبالغػػا العربيػػا ة ميػػا كبويػػا عمػػـو المتػػا  ولقػػا ا صػػاؿ وثيػػؽ بعمػػـ النحػػو الػػذ  يعػػد ةساسػػًا ل قػػـ    
األسػػاليا المتويػػا وخاصػػا لػػدي الم سػػريفب عر باطػػه بمعرآػػا وآقػػـ الوػػرآف الكػػريـ  والم ػػاكما جػػز  مػػف 

سرسػالا آػي الُم ػاَكَمام لمحمػد بػف إبػرا يـ األساليا البالغيا آي عمـ البديع و ػي  محػور البحػا الموسـو
سػػػر  الػػػديف  اع مػػػد آػػػي مبل ػػػه عمػػػى ك ػػػاا سالم  ػػػاعم والحوا ػػػي وال ػػػروع الم عموػػػا بػػػه سػػػيما حا ػػػيا 
ال   ػػازاني والجرجػػػاني و  سػػػير الك ػػػاؼ  وكػػػاف يػػػذكر الرا  ثػػػـ ي بعقػػػا بال عويػػػا والػػػرد والمواآوػػػا  وكػػػاف 

مكػه مػف عمػـ ودرايػا آػي  ػذا ارة ةو ك ابه  ارة ةخري  وكانػ  آرا    ػدؿ عمػى مػا يم يذكر العالـ باسمه  
 .المجاؿ

 م.الدرور   الم اكما   حويؽ  محمدسالكمما  الم  احيا :
Message in AL Mushkila 

Sri al –Din Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al- Saegh (1066 AH) 

Duair Tuama Resen 

General Directorate of Education of Maysan, Iraq 

duair22@gmail.com 

Abstract. 

Praise be to Allah, very much, and peace be upon the best sleep of 

Muhammad and his family and his companions. 

Arabic rhetoric is as important as other language sciences.it has a close 

connection with grammar, which is a basis for understanding linguistic 

methods, especially among interpreters ,because it is linked to the knowledge 

and understanding of the Holy Quran .The problem is part of the rhetorical 

methods in Budaiya science and is the focus of research tagged (message in 

the mushkila )by Mohammed bin Ibrahim Sariuddin relied in his author on 

the book(the key ) ,footnotes and explanations related to it ,especially the 

footnote of Taftazani and Al-Jarjaniand the interpretation of the scout. He 

mentioned opinions and then followed them by commenting, responding and 
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agreeing. He used to mention the world by his book again . His opinion 

indicated his knowledge and knowledge in this field . 

Keywords :(Al- Durouri, mushkila, investigation, Muhammad). 

 

 السيرة العمميا البف الصائغ . :مدخؿ  مقيد 
   الدرور ، المصر ، الحن ي، المعروؼ بابف الصائغ سسر  الديفم ابرا يـ  بف  محمد  

م سر، آويه حن ي، له ا  تاؿ بال  سير، كاف يجيد ال ارسيا  مٔس ػمُٜ٘ٚوِلد سناس 
الصرغم  يا. ورحؿ إلى وال ركيا، مف ة ؿ مصر، درس بالمدرسا السميمانيا والمدرسا 

 . مٕسبالد الرـو بطما مف  يخ اعسالـ، ووجه إليه ر با قضا  الودس
   ممذ عمى يد اآاضؿ  يوخ عصر  منقـ::  يوخه 

س   ا الػػديف ال ػػػنوانياخ َةبػػو بكػػر بػػػف ِإسػػماعيؿ ابػػف الوطػػا الربػػػاني  ػػقيال ػػ -ٔ
 . مٖسمٜٔٓٔ

 . مٗس ػمٖٕٓٔحسيف بف رس ـ ببا ا زاد س    -ٕ
 . م٘س ػمٛٙٓٔزيف العابديف بف جماؿ الديف يوسؼ بف زكريا االنصار  س    -ٖ

  المذ ه:
 . مٙس ػمٚٚٓٔمحمد بف محمد بف محمود بدر الديف المنا ير  الصالحي س   -ٔ
 . مٚس ػمٛٚٓٔعبد الباقي بف عبد الرحمف بف عمي  س    -ٕ
 . مٛس ػمٓٓٔٔ ا يف بف منصور بف عامر األرمناو  س    -ٖ

 : مٜسمصن ا ه
 حا يا عمى سورة النسا  مف   سير البيضاو  . -ٔ
 حا يا عمى  رع األكمؿ لمقدايا . -ٕ
 حا يا عمى  رع الم  اع . -ٖ
 حا يا عمى  رع نخبا ال كر ألبف حجر. -ٗ
 رسالا آي الم اكما . -٘

مػدع بػه   وكػاف لػه نظػـ منػه مػا مٓٔسوغير ا مف المصن ا  لـ نذكر ا خ يا اعطالا 
 : مٔٔس ى ومس قمقاقاضى مصر المولى عبد الكريـ المن
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 ةَراُ  ِبَثْوا الدَّْ ر و يا منمما           ا ػر بالتراـ  ودمػػرعى اهلل عص
 اػػواف َكاَف ربع الود ِمْنُقـ  قدم             ى ػػػػػػػار ةحب ػػَوحيا الحيا منى دي

 ع و  وةو م  الحجى آ و ما           ر َةف ػػػػواف َكاَف ودا آى اْلَحِويَوا غي
 اػػػػػػؿَّ وةينمػػػَ وح اـ يسمينى َلع         الى كـ ةضيع اْلُعمر آى َةْيف  ـ غدوا 

 : مٕٔسوقاؿ
 ما الناُس إاّل َحباٌا         والد ُر ُلجُا ما ِ            

 آعالـٌ آي طُػػ و         وعالـٌ آي انط ا               
 وآا ه:
 .  مٖٔسبر المجاوريف بالوا رة ػم ودآف بمواٙٙٓٔ وآي سر  الديف سنا س   

 نسبا المخطوط:
ُذكر اسـ المبلؼ آي نقايػا المخطػوط  ومػف  ػرجـ لػه مػنقـ الزركمػي آػي االعػالـ    

  وآػػػي آقػػارس مك بػػػا كا ػػػؼ مٗٔسإذ قػػاؿ بعػػػد ذكػػر مبل ا ػػػه:س ورسػػػالا آػػي الم ػػػاكمام
 التطا  النجؼ األ رؼ العراؽ .

 منقج ال حويؽ:
مك بػا كا ػؼ    ػرع  بنسػخ األصػؿ  و ػي نسػخا ابعد ةف  ـ لػي اخ يػار النسػخ   

 وا بع  آي النسخ قواعد الرسـ اعمالئي الحديا.م  ٜٙٙٚٔالتطا  رقـس
وآػػػي حػػػاؿ خطػػػل بعػػػض الكممػػػا  يػػػ ـ  ال ريػػػدة  ثبػػػ  المػػػ ف كمػػػا  ػػػو عمػػػى نسػػػخا   

 . اال ارة إليقا آي القامش
ط خرجػػػػػػ  اليػػػػػػا  الورآنيػػػػػػا جميعقػػػػػػا وحصػػػػػػر قا بػػػػػػيف اقػػػػػػواس مز ػػػػػػرة    بخػػػػػػ -ٔ

 المصحؼ.
 ضبط  اليا  الورآنيا  واأل عار  واألساليا النحويا  وما يح مؿ المبس . -ٕ
ة ر  إلى مواضع األقواؿ النحويا والمتويا آػي ك ػا ةصػحابقا  ةو الك ػا ال ػي  -ٗ

نوم  عنقـ وآي حاؿ  عذر الحصوؿ عمػى المصػدر المػذكور آيػه الوػوؿ  ة ػر  
 إلى مالـ ةعثر عميه مف المصادر .
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عمػى بعػػض نسػخ المخطػوط آػػي  خػريج االحػاال  لعػػدـ اال  ػدا  الػػى  اع مػد   -٘
 ما مطبوع منقا  مف ذلؾ س رع الم  اع لمجرجاني  حا يا الك اؼ لم   ازانيم .

 اس عماؿ عالما  ال رقيـ الم عارؼ عميقا . -ٗ
ةثب  ةرقاـ ص حا  المخطوط آي نقايا كػؿ ورؽ بػدال مػف نظػاـ ال عويػا الػذ   -ٙ

ضع قا بيف خطيف مائميف / /   ورمػز  لموجػه سوم  والظقػر اع مد  المبلؼ  وو 
 سظم  ولمورقا سؽم.

وصؼ نسخ المخطوط:  ـ الحصوؿ عمى نسخا آريدة مػف المخطػوط مك بػا كا ػؼ 
م صػػػػ حا  ورؽ ابػػػػيض ٛم  مكونػػػػه مػػػػف سٜٙٙٚٔالتطػػػػا  النجػػػػؼ األ ػػػػرؼ رقػػػػـ س

ا  آػػػي م سػػػطرًا  وجػػػٖٔم الخػػػط نسػػػخ  الصػػػ حا األخيػػػرة سٜٕكاممػػػا  عػػػدد األسػػػطرس
 ػػػم ٖٔٔٔ   ػػاريخ النسػػخس م٘ٔسنقاي قػػا اسػػـ الناسػػخ س مصػػط ى بػػف آػػ   اهلل الحمػػو م

بمكا الم رؼ  آيقا حوا ي  و م  موابم قا مع نسخا المبلؼ كمػا ُذِكػر آػي حا ػيا 
 لممخطوط . 
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 الص حا األولى مف المخطوط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  
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لؾ الحمُد يامف  وّدس  سرادقا  جالله عف ةْف يمّر بحما ا خياؿ الم اكما و نز   
 موس كماله ةْف يدنَو مف سنا ا ذّرا  المماثما  والصالة والسالـ عمى َمْف ة رق  
ببديع آيا ه ص حا  المعاني آاس تن  عف البياف  ونطو  بمدي  رآيع ص ا ه عمى 

له مموؾ ةسرة ال رؼ والسيادة  وصحبِه حماة حوزة ممر األزماف آ  الورآف  وعمى آ
 الترة والسعادة .

وبعد آطالما رض  جواد ال كر آي مضمار الكالـ  وةو ي  مطايا الجد وةح ي     
ةقداـ اِعقداـ  وكـ طار طائر الخاطر آي حدائؽ العموـ  واس نطؽ ةطيار األل اظ عف 

ؿ آي اآيا  اقاف األدا ح ى نصا له سر ا المك وـ  وام صَّ ُرضاا لساف العرا  وقا
الد ر  راؾ األكدار  وةطار ه يد األقدار عف ةوكار األوطار  آموي رةسه  ح  جناع 

  وجعؿ ُعّنَي الخموؿ دار الورار  واقسـ بالّطور ال َسَجع ولو بسم  له ثتور االنكسار
عف الدائرة  الز ور  ثـ ا  اؽ سماع األنتاـ  آتّرَد آي روض الم اكما بللحاف خارجا

والمواـب ل  اكمه بالبؿ ال حويؽ بؿ ليصدع آيصدع ُدجى ال ؾ آوؽ دوع البالغا 
عندليا رياض ال دقيؽ آواؿ غ ر اهلل ذنبه واقاؿ: الم اكما آي المتا المواآوا والمناسبا 

: ِذكر ال ي  بم ظ مٚٔس  وآي االصطالع كما آي  مخيص العاَلما الوزوينيمٙٔسظا رة
  وبيانه ةفَّ قوله: ذكر ال ي  بم ظ غير .  مٛٔسصحب ه  حويوًا ةو  وديراً غير  لوقوعه آي 

 امؿ لجميع المجازا  والكنايا   والالـ  عميميا لإل ارة إلى العالقا ةو إلى آائدة 
 المجاز والمعنى لم ناسا المطموا بسبا وقوعه آي صحب ه الخ .

والوجه األوؿ: وعمى كؿٍّ آقي مخرجا لما سوي الم اكما وليس  وق يا ليكوف المعنى    
ةّف الم اكما: ذكر ال ي  بم ظ غير  وق  وقوعه آي صحب ه  كما ذ ا إليه صاحا 

ب ألف المراد الصحبا آي الذكر إذ  ي المنوسما إلى ال حويؽ و ال ودير مٜٔساألطوؿ
  و ظا ر .والذكر ليس عند ا بؿ قبمقا كما 

  َوَكِذَا َبْطُف َةِخيؾَ  المَُّه  َصَدَؽ : مٕٓسومف الوقوع المودر قوله سصمى اهلل عميه وسمـم   
ّنما كذا بطف ةخيؾ  آكاف الوقوع آي الصحبا  آإنه آي قوة ةف يواؿ: ما كذا اهلل وا 

د لـ  جعَّ   إنؾ َلَسْبط ال قادة آي جواا: مٕٔسمودرَا  وكذا قوؿ ال ا د لمواضي  ري 
  بمعنى لـ ْ مَنع ولـ  ُوَبض  بؿ ةنا واثؽ بقا عالـ بكي يا الحاؿ  وبقذا ال ورير عني
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يكوف ال عريؼ ُمّطردًا ومنعكسًا  ويندآع ما ُةورد عمى انعكاسه مف الحديا ونحو   حيا 
عّبر عف ال ي  باسـ غير ب لوقوعه آي صحبا  ذ  ال آي صحب ه  واألظقُر ةْف ُيجاَا 

مم اكمِا باع بار التالا ال ائع واألدبا  ال ي حا وف عف مثمه  وةّما ما ةورد بلّنه  عريٌؼ ل
 آتريا نادر آال يرد نوضًا .

آي حوا ي الك اؼ: و ذا النوع مف الم اكما ةبدع  مٕٕسقاؿ العاّلما ال   ازاني   
وةعجا إذ ليس  عبيرًا عف ال ي  بم ِظ غير ب لوقوعه آي صحبا ذلؾ التير بؿ آي 

/ ضد   وآي  عريؼ الم اكما بما ُذِكَر  موي  إلى ةنقا مف المجاز وا ارة ٔصحبا /و
إلى العالقا المجازيا عمى ةحد الوجقيف آي الالـ ال عميميا ولكف ال بلس ب حويؽ ذلؾ 
بالنوؿ لكالـ ةئما البياف آي  ذا ال لف م يريف إلى ما  و األولى باالخ يار حسبما 

: مٖٕسر  آنووؿ: قاؿ العالما ال   ازاني آي  رع الم  اعظقر لم كر ال ا ر والنظر الواص
سوا  كاف بيف ذلؾ المعنى المعّبر عنه وبيف التير  ي  مف ةنواع العالقا  المع برة 
آي المجاز كإطالؽ السيئا عمى جزاِ  السيئا المسبا عنقا الم ر ا عميقا ةوال كإطالؽ 

كاؿ الم اكما بلّنقا ليس  بحويوا  الطبخ عمى خياطا الجّبا والوميص  ومف  نا قوَ  ا 
و و ظا ر وال مجازب لعدـ العالقا وال محيص سوي ال زاـ قسـٍ ثالا آي االس عماؿ 
الصحي  بلف يجعؿ ن س الوقوع آي الصحبا مصححًا الس عماؿ ذلؾ المصاحا آيه  

ثاني عمى ال ؽ ال مٕٗسةو الووؿ بلفَّ  ذا النوع مف العالقا آيكوف مجازًا  واق صر ال ريؼ
مف ال رديد ولعؿ وجقه عدـ الضرورة إلى ال زاـ قسـ ثالا مع صدؽ  عريؼ المجاز 
عميه لكونه مجازًا م عّيف بؿ وال ضرورة إلى جعمه نوعًا مف المجاز عمى ِحَدٍة بعد 
ال عميـ آي عالقا المجاورة ل   مؿ المجاورة آي الذكر ةو آي الخياؿ  واع رض عمى 

: بلف المصاحبا بال ركيا بعد اس عماؿ الم ظ مٕ٘سنومه ح يد  العالما ال   ازاني حسبما
والعالقا يجا ةف  كوف م ودما ل الحظ  ويس عمؿ ألجمقا العالقا  ي المجاورة آي 
الخياؿ  وُردَّ بلفَّ مراد المحوؽ مف المصاحبا: مصاحبا مدلولي الم ظيف ال مصاحبا 

ه قوله آي حوا ي الك اؼ الم ظيف   ومرجعه إلى مجاور قما آي الخياؿ يدؿ عمي
وظا ر كالمقـ ةف مجرد وقوع مدلوؿ  ذا الم ظ آي موابما ذلؾ جقا ال جوز والجواز 

: مٕٙسان قى .وآيه نظرب ألف المحوؽ ال   ازاني صَرع آي حوا ي ةصوؿ ابف الحاجا
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بلفَّ العالقا  ي المصاحبا آي الذكر و ذا صري   وةمَّا حمؿ الذكر عمى ةنه بضـ 
ا  الطبع السميـ والذوؽ المس ويـ  آيجا ةْف ُيردَّ إلى  ذا الصري  بحمؿ الموابما الذاؿ آيلب

 آي األل اظ . مظروآهوالمجاورة عمى مجاورة المعاني 
نعـ يمكف ةف يجاا بلف جعؿ العالقا  ي المصاحبا آي الذكر باع بار كونقا دليؿ    

حيا قاؿ:  مٕٚسالمصاحبا آي الخياؿ  وقد ةآص  عف ذلؾ صاحا آصوؿ البدائع
والحؽ ةف عدَّ الصحبا عالقا باع بار ةنقا دليؿ المجاورة آي الخياؿ و ي العالقا آي 
اّل آالمصاحبا آي الذكر بعد االس عماؿ  والعالقا  صح  االس عماؿ آ كوف  الحويوا وا 

 قبمه ان قى . وبه يعمـ ةنه  وجيه لكالـ ال   ازاني  وال آساد آيه كما  و ـ .
و و ةف مجرد المجاورة آي الخياؿ ال يكوف عالقا لمم اكما بدوف  و نا بحا:   

  اققـ عمى ةنقا ال  كوف بدونقا وألف الخياؿ آي الذكر  حويوًا ةو  وديرًاب ال المصاحبا
/ والموجودا  والمعدوما   آمو كان  ٔ  جاور آيه الم ناآرا  واألضداد والم ناسبا  /ظ

طمؽ عمى المعنى المجاور لمعاٍف م عددة م ناآرة اسـ المجاورة الخياليا عالقا لجاز ةف ي
ذا  ورر ةنه البد مف المصاحبا آي الذكر ان  ى  ةّيقا  ئ  والبديقا قاضيا ب ساد  ذا .وا 
ةف يكوف مجرد المجاورة آي الخياؿ عالقا كما قالوا  آلّما ةف  جعؿ المصاحبا آي 

منقما ذا ا  وكؿ منقما الذكر  طرًا مف العالقا ةو  رطًا ولـ يذ ا إلى  يٍ  
 عّسؼب ألف المجاورة الخياليا ال  صم  مصححا لالس عماؿ ةصاًل  ومدار صحا 
االس عماؿ إنما  و عمى الصحبا آي الذكر آجعؿ ما ال مدخؿ له عالقا دوف ما عميه 
المدار خروج عف جادة ةولي األبصار  آاألولى ةف  كوف العالقا  ي المصاحبا آي 

.وةّما حديا وجوا  وّر   مٕٛسبه العالما آي حوا ي  رع األصوؿ الذكر حسبما صّرع
ف  لخر  العالقا ل الحظ ويس عمؿ ألجمقا  وةف الصحبا آي الذكر م لخرة آسقٌؿب ألنقا وا 
وجود ا لـ   لخْر مالحظ قا آجاز ةف  الحظ حيف االس عماؿ المجاورة الحاصما بعد 

ه وُي اكمه عند الموارنا .و حويؽ ذلؾ: ةف االس عماؿ  آيطمؽ عميه ل ظ ذلؾ التير لُيزاوج
لم ي  وجودًا آي األعياف ووجودًا آي األذ اف ووجودًا آي الم ظ ووجودًا آي الك ابا  آإذا 
الحظ الم كمـ معنييف حيف الوجود الذ ني  ورةي ةنقما سي جاوراف آي الوجود الم ظي 

لم ظي م  اكميف وال مانع مف كسا ما حم يف م ماثم يف ليكونا عند المجاورة آي الوجود ا
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ذلؾ  ونظير  ةف الم كمـ يالحظ آي العصير ةف سيكوف خمرًا آيطمؽ عميه الخمر  
والحاصؿ ةف المجاورة آي الم ظ حاصما آي الوجود الذ ني بالووة كما ةف الخمريا 

 حاصما بالووة  آ كوف المجاورة آي الم ظ الحاصما بالووة عالقا .
آي  وسيمقا بالنظر إلى اعآراد الم  قرا  ال الوسما العوميا  إذا  ورر ذلؾ آمن رع   

الدائرة بيف الن ي واعثبا   ولنمّثؿ لكؿ مف األقساـ مع الكالـ عمى بعض األمثما بما 
يح اج إليه المواـ . آنووؿ: الوقوع آي الصحبا محوؽ وموّدر  آالمحوؽ ةّما ةف يوع آيه 

لا ةو بالعكس و و نادر آاألوؿ كووله: قالو: اق رع الثاني  ابعًا لألوؿ و و الكثير التا
ة  عمينا  يئًا ة  اطمبه عمى سبيؿ ال كميؼ وال حّكـ  آإّنا وةف  طط  آي ذلؾ نبادر 
جاد ه و ذا غايا آي اعكراـ  وليس بمعنى َسْؿ مف غير   كر و لمؿ  إلى  حصيؿ ذلؾ وا 

وجيقًا لقذا المعنى ورّدًا آإنه ال يميؽ بكماؿ جود ـ كما  و ظا ر  وقوُؿ بعضقـ  
جادة الطبخ ال ينبتي ةف ي وقؼ عمى ال كميؼ  لألوؿ  و ذا إّنما يكوف بيف األصدقا   وا 
وال حكـ بؿ ينبتي ةْف  حوَؽ بمجرِد اع ارِة ذ وؿ عف كوف المطموا بال آكر  و لمؿ قد 

جاد ه كبير إكراـ  وعف كوف ا ل كميؼ يكوف  يئًا خسيسًا آال يكوف آي الوياـ به وا 
/ مف األطعما وةف كاف آي غايا ٕوال حكـ كنايا عف طما ةْف يخ اَر ما  ا  /و

الن اسا والعّزة آ كوف إجادة ما سوا  بالطريؽ األولي  وقد يجي  االق راع بمعنى االب داع 
ويح ممه البي  ة : اب دع سبااًل  وَسْؿ ما ال يع اد سباؿ ِمثمه سنِجُد لؾ طبخام .وال 

مغ آي االنوياد ألمرة مف االنوياد ِلما ُيع اد سباؿ مثمه نِجُد مجزوـ جواا يخ ى ةنه ةب
األمر مف اعجادة بمعنى ال حسيف  والمصراع الثاني قمُ : ةطبخوا لي جّبا وقميصًا  

 : مٜٕسومعنا  ظا ر  والثاني ةعني ما يكوف آيه األوؿ  ابعًا لمثاني كووؿ ةبي  ماـ
 قْبَؿ الَمْنِزؿِ  الَجاَر  َبَنْيُ   َةنِّى         َا ُكمَّقا  ْف ُمْبِمٌغ َةْآناَ  َيْعرُ مَ 

 :مٖٔس  وقوؿ الخرمٖٓسعمى ما ذكر  الكّ اؼ
َذا َ َلمََّؿ َ ْخَص َضْيٍؼ ُمْوبٍؿ           رباؿ َلْيٍؿ َةْغَبرػػسِ  ُمَ َسْرِبٍؿ         وا 
ـْ  ُْنحَ        اِرٌؽ ػما ِإلى الَكْوَماِ   ذا طَ  ةو          رػَنَحَرْ ِنَي اأَلْعَداُ  إف َل

 : ة  ق م ني وآيه رعايا الم اكما . مٕٖسقاؿ ال ريؼ المحوؽ آي  رع الم  اع   
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: آيما عمؽ عمى ذلؾ ال رع ُعِمـ مف ةنه يجوز اع بار الم اكما ِلما مٖٖسقاؿ ال وقاني    
 : مٖٗسبعد  آيجوز ةف يحمؿ عميه قوؿ ةبي  ماـ

 صاٌّ قد اس عَذْبُ  ماَ  ُبكائي           الَمالـِ آإّنني ماَ   ِوني  سْ  ال           
وحينئٍذ يندآع ما  و مه الووـ آيه مف الوب  عمى ما  ػو مبػّيف آػي البيػاف  والموػدر ةّمػا    

 ۖ  ِصػػْبَتَا المَّػػِه   بػػلف ال يػػذكر معػػه ذلػػؾ ال ػػي  وال ضػػد  و ػػو كثيػػر ةيضػػًا كوولػػه  عػػالى
  واألصػؿ آيػه ةف النصػاري كػانوا يتمسػوف ةوالد ػـ مٖ٘س  ۖ   ِصػْبَتاً  المَّػهِ  ِمػفَ  َةْحَسفُ  َوَمفْ 

  ويجعمونػػػه بمنزلػػػا ويوولػػػوف: إّنػػػه  طقيػػػر لقػػػـ مٖٙسسالمعمودّيػػػام يسػػػّمونهآػػػي مػػػا  ةصػػػ ر 
  وصػػػبتنا اهلل  عػػػالى باأليمػػػاف مٖٚسمآَمنَّػػػا ِبالمَّػػػهِ  قولػػػواسلممسػػػمميف الخ ػػػاف  آوػػػاؿ اهلل  عػػػالى 

َـّ وجػػه  صػػبتا ولػػـ ُنصػػبغ صػػبت كـ ةيقػػا النصػػاري واق صػػرنا عمػػى  ػػذا الوجػػه لظقػػور   و ػػ
آخر مذكور آي  رع الم  اع وال مخيص  ةو مع ذكر ضّد  كما مرَّ مف قولػه سصػمى اهلل 

 جحػػد عنػػي  آػػي   وقػػوؿ ال ػػا د: ةنػػؾ لػػـ َوَكػػِذَا َبْطػػُف َةِخيػػؾَ  المَّػػُه  َصػػَدَؽ عميػػه وسػػمـم: 
جواا ةنؾ سبط ال قادة  ومثمه قوؿ ال اآعيسرضي اهلل عنهم: مف طال  لحي ه  كوسػج 

 . مٖٛسعومه
ـُ َمػػا ِآػػي َنْ ِسػػي َواَل   مػػف ةمثمػػا الم ػػاكما قولػػه  عػػالى مٜٖس ػػذا وممػػا عػػّد  السػػكاكي    َ ْعمَػػ

ـُ َمػػػػا ِآػػػػي َنْ ِسػػػػؾَ  ح ػػػػى قػػػػاؿ   و بعػػػػه صػػػػاحا ال مخػػػػيص وال ػػػػارحوف لكال مػػػػا مٓٗس  َةْعمَػػػػ
ف ُةريػػد بػػه  مٔٗسال ػػريؼ المحوػػؽ آػػي  ػػرع الم  ػػاع : ال ُيطمػػؽ ل ػػُظ الػػن ِس عميػػه  عػػالى وا 

 الذا  إاّل م اكما .
وآيه بحا: آإف الن س بمعنى الذا  حويوا وقد ورد إطالققا عميه  عالى دوف م اكما    

آػػي   سػػير   مٕٗسآػػي الك ػػاِا والس ػػنا  ولنػػورد مػػا يحوػػؽ ذلػػؾ  آنوػػوؿ: قػػاؿ االمػػاـ البيضػػاو 
سورة البورة: الن س ذا  ال ي  وحويو ه ثـ قيؿ لمروعب ألف ن ػس الحػي بػه ولمومػاب ألنػه 
محػػؿ الػػروع ةو م عموػػه ولمػػدـب ألف قوامقػػا بػػه  و ػػذا كمػػا  ػػري صػػري  آػػي ةنػػه حويوػػا آػػي 

: ويجػػوز ةف يوػػاؿ: مٗٗسآػي بحػػر الكػالـ  مٖٗساألوؿ مجػاز آيمػػا عػدا   وقػػاؿ االمػاـ النسػػ ي
الى ن سًا عند ة ؿ الس نا والجماعاب ألف الن س  ذكر ويػراد بػه الػذا  والوجػود بلف اهلل  ع

عنػد الكػالـ عمػى االسػ عاذة: اعمػـ ةفَّ الػن س  م٘ٗس.وقاؿ االمػاـ الػراز  آػي ال  سػير الكبيػر
عبػػػػػػارة عػػػػػػف ذا  ال ػػػػػػي  وحويو ػػػػػػه و وي ػػػػػػه ولػػػػػػيس عبػػػػػػارة عػػػػػػف الجسػػػػػػـ المركػػػػػػا مػػػػػػف 
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لى آوجػػا حممػػه عمػػى مػػا ُذِكػػر  واسػػ دؿ بػػلثني /ب ألنػػه محػػاؿ عمػػى اهلل  عػػإاألجػػزا /ظ
ـَ َربِّػي َعمَػى َنْ ِسػِه ع ر حديثًا منقا قوله سصمى اهلل عميه وسمـم مف حػديا طويػؿ:  َوَةْقَسػ

ـْ َي ُػػْا ِإلَػػى المَّػػِه َ َعػػاَلى ِمْنػػُه ِإالَّ َسػػَواُ  المَّػػُه َ َعػػاَلى ِمػػْف ِطيَنػػاِ  َيْ ػػَرَا  اَل  َةْف  َـّ لَػػ  َعْبػػٌد َخْمػػًرا ثُػػ
َلْيَس َةَحٌد َةَحاَّ ِإَلْيِه اْلَمْدُع ِمَف المَّػِه َ َعػاَلى، َوِمػْف َةْجػِؿ َذِلػَؾ . الحديا  ومنقا:  مٙٗساْلَخَباؿِ 

. الحػديا  ومػف مٛٗس َوِرَضػا َنْ ِسػهِ  َخْمِوػهِ  َعَدَد  ُسْبَحاَف المَّهِ . الحديا  ومنقا: مٚٗسَنْ َسهُ  َمَدَع  
 .ةراد اس ي ا  ذلؾ آعميه بمراجع ه 

ـُ المَّػُه َنْ َسػُه   ومف ورود  آي الك ػاا قولػه  عػالى    َك َػَا     وقولػه  عػالىمٜٗس َوُيَحػذُِّرُك
ـْ َعمَػػػى َنْ ِسػػػِه الرَّْحَمػػػاَ    وَمػػػْف  صػػػدي مٔ٘س َواْصػػػَطَنْعُ َؾ ِلَنْ ِسػػػي    وقولػػػه  عػػػالىمٓ٘س َرب ُكػػػ

ل وجيه ما قاؿ المحوؽ ال ريؼ وال ـز حمؿ ما ُذِكػَر مػف اليػا  عمػى الم ػاكما ال وديريػا 
آوػػػػد  عسَّػػػػؼ وغ ػػػػؿ عّمػػػػا ةورد االمػػػػاـ الػػػػراز  آػػػػي األحاديػػػػا ال ػػػػي ال   ػػػػل ى آػػػػي غالبقػػػػا 
ف كػاف بمعنػى الػذا  البػد معػه  الم اكما ةصاًل نعـ قػد يوػاؿ: ةفَّ ل ػظ الػن س آػي اليػا وا 

ع بػػار الم ػػاكماب ألف ال ةعمػػـ مػػا آػػي ذا ػػؾ لػػيس بكػػالـٍ مرضػػيٍّ  آػػال بػػد مػػف حممػػه مػػف ا
عمى الم اكما بلف يكوف المراد ال ةعمـ معمومؾ آعّبر عنه بال ةعمػـ مػا آػي ن سػؾ لوقػوع 
ال عبيػػر عػػف  عمػػـ معمػػومي بػػ عمـ مػػا آػػي ن سػػي كػػذا قػػاؿ العالمػػا ال   ػػازاني آػػي حوا ػػي 

ل ػريؼ لكػاف وجقػًا لكػف ظػا ر عبار ػه يلبػا  .وقػد ةجػاا الك اؼ  ولو حمؿ عميه كالـ ا
عنه بعض الم ّسريف: بلفَّ نسبا المعموما  إلى الذا  ِلما ةنقا مرجع الصػ ا  ال ػي مػف 

 . مٕ٘سجمم قا العمـ الم عمؽ بقا آمـ  كف كنسب قا إلى الحويوا ان قى
وةن  خبير بلف  ػذا  صػحي  لجانػا المعنػى وةّمػا الم ػظ آػال يخمػو عػف نػوع ب ػاعا آػال  

مندوحا عف حممه عمػى الم ػاكما  والوػوؿ بػلف الم ػاكما ال  ػدآع ب ػاعا الم ػظ يحػاُؿ آػي 
ردِِّ  عمى  قادِة الذوِؽ وبقػذا  عمػـ صػحا ال مثيػؿ باليػا لمم ػاكما  وجػّوز االمػاـ الراغػا 

ػاَّ  َواَل  َػَري قبيؿ قوله: ةف  كوف اليا مف    نومػه العالمػا الطيبػي آػي مٖ٘سِبقَػا َيْنَجِحػر الضَّ
م ػػاكما مػػع  مٗ٘س َبػػْؿ َيػػَداُ  َمْبُسػػوَطَ افِ   حوا ػػي الك ػػاؼ  وممػػا عػػّد  ةيضػػًا قولػػه  عػػالى 

ـْ    ومػػع قولػػه  عػػالى   َيػػُد المَّػػِه َمْتُمولَػػاٌ   قػػوؿ اليقػػود   م٘٘س  ورّد  ال ػػريؼ ُغمَّػػْ  َةْيػػِديِق
بلف ال حويؽ: ةف بسط اليديف كنايا عف الجود ال اـ  ولّما لػـ يكػف  قنػا المعنػى األصػمي 
مػرادًا كػػاف مجػػازًا م  رعػًا عمػػى الكنايػػا وحينئػػٍذ آػال م ػػاكما   وقػػاؿ قبػؿ ذلػػؾ إف كػػاف بػػيف 
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ذلػػؾ ال ػػي  والتيػػر عالقػػا مػػف العالقػػا  الم ػػقورة آػػال إ ػػكاؿ و كػػوف الم ػػاكما موجبػػًا 
ف لـ يكػف كمػا بػيف الطػبخ والخياطػا آػال بػدَّ ةف لمزيد الحسف كم ا بيف السيئا وجزا  ا  وا 

اّل آػال وجػه لم عبيػر بػه  يجعؿ الوقوع آي الصػحبا عالقػا مصػححا لممجػاز آػي الجممػا وا 
عنه  آاع رضه بعض العمما  بلف ال آرؽ بيف المجاز المرسؿ والكنايا ح ى يكوف وجود 

لم ػاكما محسَّػنا ويكػوف وجػود الثػاني مانعػًا مػف األوؿ مصححًا ل حوؽ الم اكما و كوف ا
  حوؽ الم اكما .

/ آال إ كاؿ محػؿ إ ػكاؿ إذ حينئػٍذ يكػوف ٖوالحؽ  ةف ال رؽ بينقما  حكـ وبلف قوله:/و  
ذكػػر ذلػػؾ ال ػػي  بم ػػظ غيػػر  ل مػػؾ العالقػػا المجازيػػا ال لوقوعػػه آػػي صػػحب ه آػػال يكػػوف 

َيػُد المَّػِه آَػْوَؽ   الم ػاكما قولػه  وػدس ةسػمه م اكما بؿ مجازًا مرساًل كما ال يخ ى  ومػف 
ـْ  يميػا ثػـ آي مبحا حسف االسػ عارة ال خ مٚ٘سعمى ما قاؿ صاحا الم  اع مٙ٘س  ۖ  َةْيِديِق

َيػُد المَّػِه   إذا ةنضـ إليقا ة : ال خييميا ال ابعا لممكنيػا الم ػاكما كمػا آػي قولػه عػزَّ ةسػمه
ـْ  ازداد  حسػػنًا ان قػػى كالمػػه .و حويػػؽ ذلػػؾ يسػػ دعى بسػػطًا آػػي الكػػالـ    ۖ  آَػػْوَؽ َةْيػػِديِق

 ِإفَّ الَّػِذيَف ُيَباِيُعوَنػَؾ ِإنََّمػا ُيَبػاِيُعوَف آال عمينا ةْف ن يَر إلى  يٍ  منه آنوػوؿ: قولػه  عػالى 
   وريػػر لخالآ ػػه سصػػمى اهلل عميػػه وسػػمـم المطموػػا عمػػى عػػالمي الممػػؾ والممكػػو    ه المَّػػ

  وآيػػه مػػف اعلػػزاـ بمزيػػد مٛ٘س رقي إلػػى ةعمػػى مرا ػػا الجمػػع آػػي ُحمػػؿ الناسػػو و نويػػه  بػػال
اال  ماـ  واععالـ بوثوؽ االع صاـ  ما ال يخ ى عمى ذو  اعآقاـ   ذا وال يخ ى عمػى 
ذو  ال طػػػرة السػػػميما والبديقػػػا المسػػػ ويما  ةفَّ مسػػػاؽ اليػػػا ال ػػػري ا ل  ػػػبيه المبػػػايعيف لػػػه 

  مٜ٘سعمػى طريوػػا: زيػٌد ةسػػدٌ بايعػػه  عػالى بػػال واسػطا مطويػػًا سصػمى اهلل عميػه وسػػمـم بمػف 
 واخ الؼ ة ؿ البياف آي كونه اس عارة ةو   بيقًا بميتًا غني عف البياف .

ومبنا  عمى ةف ةسـ الم به به مس عمؿ آي معنا  الحويوػي ح ػى ال يسػ ويـ الكػالـ إاّل    
ب وػػدير الكػػاؼ  آيكػػوف   ػػبيقًا بميتػػًا ةو آػػي مػػا يصػػ  ةْف ُيحمػػَؿ عمػػى الم ػػبه مػػف غيػػر 

  وقد اع رؼ مٓٙس ودير الكاؼ آ كوف اس عارة  آالخالؼ معنو  ال ل ظي كما آي المطوؿ
آنوػػوؿ آػػي اليػػا: ةّمػػا ةف  وػػدر األداة عمػػى ةنػػه   ػػبيه بميػػغ  بػػذلؾ آػػي حوا ػػي الك ػػاؼ 

آيكػػوف األصػػػؿ كلّنمػػػا يبػػػايعوف اهلل وحينئػػٍذ آػػػال  جػػػّوز آػػػي الم ػػبه بػػػه وال آػػػي  ػػػي  مػػػف 
 م جػاوزاجزائه  وةّما ةف ال يودر عمى ةنه اس عارة وحينئػٍذ يجػا ةف يكػوف اسػـ الم ػبه بػه 
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عؿ آي الكالـ اس عارة  بعّيا آػي ال عػؿ بػلف به عما يميؽ بالحمؿ عمى الم به ةّما بلف يج
  به مبايعا رسوؿ اهلل سصمى اهلل عميه وسػمـم بمبايعػا اهلل  عػالى آػي وجػوا االع صػاـ 
بقػػا والوقػػوؼ عنػػد ا لكونقػػا لػػه  عػػالى وبإذنػػه آيسػػ عار ةحػػد المصػػدريف ل خػػر ثػػـ  سػػر  

  هَمػػػػا ُيَبػػػػاِيُعوَف المَّػػػػ  ِإنَّ االسػػػػ عارة إلػػػػى ال عػػػػؿ ب بعيػػػػا المصػػػػدر ةو ي جػػػػّوز آػػػػي مجمػػػػوع 
باسػػ عماؿ القيئػػا ال ركيبيػػا آػػي المالبسػػا المخصوصػػا الواقعػػا بػػيف رسػػوؿ اهلل سصػػمى اهلل 
عميه وسمـم وبيف المبايعيف بعد   بيققا بما بيػنقـ وبػيف اهلل  عػالى آػال مجػاز حينئػٍذ آػي 

 ػي  ػرع آػي حوا مٔٙس ي  مف م ػردا  ال ركيػا قياسػًا عمػى مػا جػّوز العالمػا ال   ػازاني
األصػػػػوؿ آػػػػي نحػػػػو: انبػػػػ  الربيػػػػع البوػػػػؿ  مػػػػف كونػػػػه اسػػػػ عارة  مثيميػػػػا ولقػػػػذا اع ػػػػرض 

آػػػاألولى ةف يجعػػػؿ عمػػػى حػػػدٍة مسػػػمى باالسػػػ عارة المركبػػػا  مٖٙسالسػػػمر قنػػػد  مٕٙسال اضػػػؿ
ويويػػػد مػػػا عػػػدا  بال مثيميػػػا  ولػػػؾ ةف  جعمػػػه مجػػػازًا عوميػػػًا آػػػي النسػػػبا اعيواعيػػػا آػػػإفَّ آعػػػؿ 

/ قد ٖعمؽ نسب ه اعيواعيا برسوؿ اهلل سصمى اهلل عميه وسمـم/ظالمبايعا الذ  حوه ةف   
 آي الحويوا والمجاز  و الكسػا وعمػى ُكػؿٍّ آوولػه  عػالى المراعي عمؽ بتير  لممالبسا إذ 
ـْ   ر ػي  إذ كػؿ مػف ال  ػبيه والمجػاز العومػي ُير ػ  كمػا ُ ر ػ     ۖ   َيُد المَّػِه آَػْوَؽ َةْيػِديِق

اسػػػ عارة بالكنايػػػا عػػػف مبػػػايع مػػػف الػػػذيف يبػػػايعوف   َيػػػُد المَّػػػِه   االسػػػ عارة ول ػػػظ اهلل آػػػي
مػع ةف ذكػر اليػد آػي حوػه  عػالى الج ماعػه مػع ذكػر   خيميػاباأليد   ول ػظ اليػد اسػ عارة 

  وال ينػػػاآي ذلػػػؾ كونػػػه  ر ػػػيحًا إذ ال خيميػػػااأليػػػد  آػػػي حػػػؽ النػػػاس م ػػػاكمًا ازداد حسػػػف 
حويوػي عمػى مػا ذكػر  المحووػاف آػي حوا ػي ال ر ي  ال يمـز ةف يكػوف باقيػًا عمػى معنػا  ال

ِبَيػػِدَؾ   . آػػإف قمػػ : اليػػد ثاب ػػا هلل  عػػالى بػػدوف اسػػ عارة كمػػا آػػي قولػػه  عػػالى مٗٙسالك ػاؼ
عمػػى كػػؿٍّ مػػف طريوػػي ال  ػػويض وال لويػػؿ  آػػلّنى  صػػم  قرينػػا عمػػى االسػػ عارة  م٘ٙساْلَخْيػػُر 

بالكنايػػا ال ػػي آػػي ل ػػظ الجاللػػا . قمػػ : المػػراد باليػػد ال ػػي ةع بػػر آيقػػا كونقػػا آػػوؽ ةيػػد  
المبايعيف آوقّيًا حّسيًا وال  ػؾ آػي  نػز  اهلل  عػالى عنقػا آ صػم  قرينػا االسػ عارة  وةجػرا  

آي  مٚٙسآي االس عارة بالكنايا  وُكؿٍّ مف المذ بيف مٙٙسبؿ األربعاكؿ مف المذا ا الثالثا 
يميا ممكف آي  ذا المحؿ  وقد ذ ا بعض الم سػريف لسػورة ال ػ   إلػى ةنػه ال يمكػف ال خ

حمؿ االس عارة بالكنايا  نا عمى رة  صاحا الم  اعب لمزوـ اس عماؿ الجاللػا آػي غيػر 
 الذا  المودس و و ال يجوز إجماعًا .
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ـٌ ن ػػل مػػف الت مػػا عػػف  حويػػؽ االسػػ عارة بالكنايػػا آػػإف المنيػػا آػػي نحػػو: ة    قػػوؿ:  ػػذا و ػػ
وغيػػر   بػػؿ  ػػي مسػػ عمما آػػي  مٛٙسةن ػػب  المنيػػا ةظ ار ػػا  ليسػػ  مجػػازًا با  ػػاؽ السػػكاكي

معنا ا الحويوي وما سبؽ إلى و مه مػف لػزـو اسػ عماؿ الجاللػا آػي غيػر الػذا  الموػدس 
آاع رض عمى السػكاكي آػي جعػؿ الربيػع مػف: ةنبػ   مٜٙسسبؽ إلى و ـ العاّلما الوزويني

الربيع البوؿ  اس عارة بالكنايا عف ال اعؿ الحويوي بمزـو  وقؼ ةمثاؿ  ػذ  ال راكيػا عمػى 
ـٌ إاّل بعػد ورود اعذف  السمعب ألنه ُةطِمَؽ عميه  عالى  وال يجوز ةْف يطمَؽ عميه  عػالى ةسػ

الربيػػع لػػـ يطمػػؽ عمػػى اهلل  عػػالى ح ػػى ي وقػػؼ  مػػف ال ػػرع  آػػرّد  العالمػػا ال   ػػازاني: بػػلفّ 
عمى السمع إذ المراد به حويوا  و الربيع لكف بادعا  ةنه قادر مخ ار مػف ةجػؿ المبالتػا 

آػادة  واالدعػا ا آي ال  بيه و ذا ظا ر  وال خػيال  الخطابيػا الموجبػا ل حسػيف الكػالـ وا 
ومثيػؿ  ػذا االدعػا  وال  ػبيه  المبالتا ال مانع منقا  ومعمـو إنه  عالى ليس كمثمه  ي  

ال يخػػػص مػػػذ ا السػػػكاكي آيجػػػوز كػػػوف ل ػػػظ الجاللػػػا اسػػػ عارة بالكنايػػػا عمػػػى رة  غيػػػر  
ةيضػػًا  ومنعػػه عمػػى رةيػػه لػػيس بػػرة  عمػػى ةف  ػػذا الم سِّػػر لػػـ يػػدِر ةف السػػكاكي ةورد  ػػذ  

. ػذا  اليا آي ةواخر ك ابه وجعمقا اسػ عارة بالكنايػا وةقػّر  عمػى ذلػؾ ال ػارحاف المحووػاف
نػػػي لمع ػػػرٌؼ بومػػػا البضػػػاعا   مػػػا بػػػه النظػػػر الكميػػػؿ الػػػنعـ  واهلل سػػػبحانه و عػػػالى ةعمػػػـ  وا 
وَضػػػعؼ االسػػػ طاعا  راآػػػٌع ةكػػػؼَّ الُذلػػػا والضػػػراعا  م وسػػػؿ بصػػػاحا الوسػػػيما وال ػػػ اعا 
سصمى اهلل عميه وسمـم آي ةف ال يباخذني بما طتى به الومـ  وةف ال يجعمه معِوبػًا لمنػدـ  

وقػػع ال ػراغ منقػا صػػبيحا  ظر إليػه  ةف ُيصػػم  مػا عثػر عميػػه.  مػ  الرسػالا.راٍج مػف النػا
 ػػػػػ بمكػػػػا الم ػػػػرآا  وك بقػػػػا العبػػػػد ٙٔٔٔيػػػػـو الثالثػػػػا  سػػػػادس  ػػػػقر ربيػػػػع األوؿ سػػػػنا 

 مصط ى بف آ   اهلل الحمو  ع ى اهلل عنقما وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآله .   
 

 .الهوامش
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 .ٖٗٓ/٘ينظر: األعالـ: -ٗٔ
رحؿ منقا  مبرخ مف ةدبا  عصر . ةصمه مف حماة ػم ٖٕٔٔس مصط ى بف آ   اهلل ال اآعّي، الحمو  ثـ المكيّ   -٘ٔ

األخذ عف ة مقا، واس ور بمكا و وآي بذمار مف ةرض إلى دم ؽ، آورة عمى بعض عممائقا، وساآر إلى اليمف آ وسع آي 
 .ٕٚٙ/ٕٔ  معجـ المبل يف:ٖٕٛ/ٚم  ينظر: األعالـ:سآوائد االر حاؿ ون ائج الس ر   مف مصن ا هاليمف
  .ٛٙٔ  مخ ار الصحاع: مادة: ش ؾ ؿ:ٕٔٔ/ٔينظر: لساف العرا: آصؿ الضاد: -ٙٔ
 .ٚٔٔينظر:  مخيص الم  اع لموزويني/ -ٚٔ
  .ٔٓٔ:معجـ مواليد العمـو آي الحدود والرسـويوطي ال عريؼ نصًا آي ذكر الس -ٛٔ
 .ٓٓٔ/ٔ:  رع  مخيص م  اع العمـوينظر: األطوؿ  -ٜٔ
   صحي  البخار : باا الدوا  بالعسؿ: ٖٙٚٔ/٘باا ال داو  بسوي العسؿ:ينظر: صحي  مسمـ:  -ٕٓ
    ٘/ٕٕٔ٘. 
 .ٔٗٔ/ٔينظر/ ةساس البالغا لمزمخ ر :   -ٕٔ
 .ٗٚ: حا يا الك اؼ لم   ازاني:ينظر  -ٕٕ
 .ٛٗٙينظر: المطوؿ  رع  مخيص م  اع العمـو لم   ازاني:   -ٖٕ
 .ٖٗ٘ينظر:  رع الم  اع لمجرجاني:  -ٕٗ
 .ٓٔٔينظر: رسائؿ ابف كماؿ: -ٕ٘
 . ٖٚ٘-ٖٙ٘/ ٔينظر:  رع مخ صر المن قى األصولي: -ٕٙ
 . ٗٔٔ/ٔ:آصوؿ البدائع آي ةصوؿ ال رائعينظر:  -ٕٚ
 . ٛٗ٘/ ٔ رع مخ صر المن قى األصولي:ينظر:  -ٕٛ
 .ٜٗ/ٖينظر: ديواف ةبي  ماـ: -ٜٕ
 .ٖٔٔ/ٔينظر: الك اؼ: -ٖٓ
 .ٖٚٔ/ٔ  الحماسا المتربيا:ٗٓٗ/ٕ  ٜٗ/ٔال ا د دوف نسبا  ينظر: ديواف المعاني:  -ٖٔ
 .ٗٛ٘ينظر:  رع الم  اع لمجرجاني:  -ٕٖ
 لـ اقؼ له عمى  رجما . -ٖٖ
 .ٕٕ/ٔينظر: ديواف ةبي  ماـ: -ٖٗ
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  .ٖٛٔسورة البورة: اليا:  -ٖ٘
َؿ به عيسىسعميه السالـم آي اليوـ الثالا مف ميالد   آكاف كمما انوص خمطوا به ما    -ٖٙ   و الما  الذ  ُغسِّ

 .ٕٖٚ/ٕ:  سير حدائؽ الروع والريحافآخر  ينظر:      
 .ٖٙٔاليا:  سورة البورة: -ٖٚ
  .ٗٗٛينظر: الكميا :  -ٖٛ
:ينظر: م  اع  -ٜٖ   .ٕٗٗالعمـو
  .ٙٔٔسورة المائدة: اليا: -ٓٗ
 .ٗٛ٘ينظر:  رع الم  اع لمجرجاني: -ٔٗ
 .٘ٗ/ٔ:وةسرار ال لويؿةنوار ال نزيؿ  -ٕٗ
 ميموف بف محمد بف محمد بف معبد بف محمد محمد بف مكحوؿ، ابف ةبي ال ضؿ، ةبو المعيف النس ي،   -ٖٗ

     ال بصرة آي  و ل مقيد لوواعد ال وحيد: اله ك اا البارع  ػم . اعماـ، الزا د، العالـ،ٛٓ٘المكحوليس        
 . ٚٔ/ٛ  األعالـ: ٖٛٓ:  اج ال راجـ   ينظر:الكالـ       

 .ٓٔٔينظر: بحر الكالـ:  -ٗٗ
  .ٙٔٔ/ٔينظر: ال  سير الكبير: -٘ٗ
 المصدر ن سه .  -ٙٗ
 . ٘ٔٔ/ٔالمصدر ن سه:  -ٚٗ
 المصدر ن سه .  -ٛٗ
 .ٕٛاليا:سورة آؿ عمراف:   -ٜٗ
 .ٕٔسورة األنعاـ: اليا:  -ٓ٘
 .ٔٗسورة طه: اليا:  -ٔ٘
 . ٕٕٖ/ٗ:محاسف ال لويؿ  ٗٙ/ٗينظر:   سير اللوسي:  -ٕ٘
 المن خا مف   ٕٗ٘/٘... ال ا د دوف نسبا  ينظر: آ وع التيا:اَل  ُْ ِزُع اأَلْرَنَا َةْ َواُلَقاصدر ال ا د :  -ٖ٘

 . ٚ٘ٙ:غريا كالـ العرا      
 .ٗٙسورة المائدة: اليا: -ٗ٘
 . ٗٛ٘ينظر:  رع الم  اع لمجرجاني: -٘٘
 .ٓٔسورة ال   : اليا: -ٙ٘
٘ٚ- :  .ٖٛٛينظر: م  اع العمـو
   ينظر: المعجـ الوسيط: باا النوف: الطبيعا الب ريا ويوابمه الال و  ِبَمْعنى األلو يا سَمَعمالناسو :  -ٛ٘

      ٕ/ٜٛ٘. 
 .ٜٕٔ/ٕاس عارة والذ  حذؼ آيه ةداة ال  بيه ووجه ال به  ينظر: األطوؿ:و و ال  بيه البميغ ال  -ٜ٘
 .ٛٗٙينظر: المطوؿ  رع  مخيص م  اع العمـو لم   ازاني:  -ٓٙ
 . ٘٘٘/ ٔينظر:  رع مخ صر المن قى األصولي: -ٔٙ
 ، مف ةئما السََّمْرَقْند ، ةبو الميا، المموا بإماـ القدي: عالما إبرا يـ  نصر بف محمد بف ةحمد بف  -ٕٙ

   معجـ     ٕٚ/ٛ  ينظر: األعالـ:  سير الورآف :مف الز اد الم صوآيف. له  صانيؼ ن يسا، منقا الحن يا،      
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  .ٜٔ/ٖٔالمبل يف:      
ٖٙ- :   .ٖٖٔ/ٖينظر: بحر العمـو
  .ٖٖٛ/ٗٔينظر: آ وع التيا: -ٗٙ
 .ٕٙسورة آؿ عمراف: اليا: -٘ٙ
  األربعا: مذ ا السكاكي  والك اؼ  وال مخيص  واألطوؿ .ذكر المبلؼ آي الحا يا المذا ا  -ٙٙ
  ورد آي الحا يا: مذ ا صاحا الم  اع والجمقور . -ٚٙ
ٙٛ- :   .ٜٖٙينظر: م  اع العمـو
  .ٚٔٔينظر:  مخيص الم  اع: -ٜٙ
 

 المصادر:
 الورآف الكريـ  -
سالحماسا المتربيام مخ صر ك اا ص وة األدا ونخبا ديواف العرا  ةبو العباس ةحمد بف عبد السالـ الجّراو  ال ادلي  -

 ـ . ٜٜٔٔ، ٔبيرو   ط – ػم  حويؽ: محمد رضواف الدايا  دار ال كر المعاصر ٜٓٙس  
 ػم   حويؽ محمد باسؿ عيوف السود  ٖٛ٘ةساس البالغا  ةبو الواسـ جار اهلل محمود بف عمر بف ةحمد الزمخ ر س   -

 ـ .ٜٜٛٔ  ٔلبناف  ط -بيرو  -دار الك ا العمميا
 ػم  حووه وعمؽ  ٖٜٗاألطوؿ  رع  مخيص م  اع العمـو  إبرا يـ بف محمد بف عرب ا  عصاـ الديف الحن ي س :  -

 ـ .ٕٔٓٓ  ٔلبناف  ط –عميه: عبد الحميد  نداو   دار الك ا العمميا، بيرو  
 - ػم  دار العمـ لممالييف ٜٖٙٔـ  خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف آارس، الزركمي الدم وي س  األعال -

 ـ . ٕٕٓٓ  ٘لبناف  ط
 ػم  ٘ٛٙةنوار ال نزيؿ وةسرار ال لويؿ  ناصر الديف ةبو سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد ال يراز  البيضاو  س   -

 ـ .ٜٜٚٔ  ٔبيرو   ط –ر إحيا  ال راا العربي  حويؽ: محمد عبد الرحمف المرع مي  دا
 - ػم  دراسا و حويؽ محمد السيد البرسيجي، دار ال   ٛٓ٘بحر الكالـ  ةبو المعيف ميموف بف محمد النس ي س  -

 ـ .ٕٗٔٓ  ٔاألردف  ط
ئي  دار الصال    ا -   ٕمصر، ط -لوا رة البدور المضيا آي  راجـ الحن يا  محمد ح ظ الرحمف بف محا الرحمف الُكِمالَّ

 ـ . ٕٛٔٓ
 ػم   حويؽ: محمد ٜٚٛ اج ال راجـ  ةبو ال دا  زيف الديف ةبو العدؿ قاسـ بف ُقطُموبتا السودوني الجمالي الحن ي س   -

 ـ .ٕٜٜٔ  ٔدم ؽ  ط -خير رمضاف يوسؼ  دار الومـ
ميف بف عبد اهلل األرمي العمو  القرر    سير حدائؽ الروع والريحاف آي روابي عمـو الورآف  ال يخ العالما محمد األ -

ـ  ٕٔٓٓ  ٔلبناف  ط –ال اآعي  إ راؼ ومراجعا: الدك ور  ا ـ محمد عمي بف حسيف مقد   دار طوؽ النجاة، بيرو  
. 
خالصا األثر آي ةعياف الورف الحاد  ع ر  محمد ةميف بف آضؿ اهلل بف محا الديف بف محمد المحبي الحمو   -

 بيرو  . – ػم  دار صادر ٔٔٔٔ األصؿ، الدم وي س 
   د.  .ٗالوا رة  ط -ديواف ةبي  ماـ ب رع الخطيا ال بريز    حويؽ محمد عبد  عّزاـ  دار المعارؼ -
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 ػم   رحه ٜٖ٘ديواف المعاني  ةبو  الؿ الحسف بف عبد اهلل بف سقؿ بف سعيد بف يحيى بف مقراف العسكر  س  نحو  -
 ـ .ٜٜٗٔ  ٔبيرو   ط –ك ا العمميا وضبط نصه ةحمد حسف بسج  دار ال

  ػ .ٖٙٔٔرسائؿ ابف كماؿ   مس الديف ةحمد بف سميمافس م  ةحمد جود   مطبعا اقداـ دار الخالآا العميا   -
روع المعاني آي   سير الورآف العظيـ والسبع المثاني   قاا الديف محمود بف عبد اهلل الحسيني األلوسي س   -

 ـ .ٜٜٗٔ، ٔبيرو   ط –البار  عطيا  دار الك ا العمميا   ػم   حويؽ: عمي عبدٕٓٚٔ
 ػم   حويؽ عبد ال  اع محمد ٜٙٓٔريحانا األلبا وز رة الحياة الدنيا   قاا الديف ةحمد بف محمد بف عمر الخ اجيس  -

 ـ . ٜٚٙٔ  ٔالوا رة  ط -الحمو  عيسى البابى الحمبى و ركا 
 ػم  عضد الديف عبد الرحمف  ٙٗٙعمرو عثماف ابف الحاجا المالكي س   رع مخ صر المن قى األصولي لإلماـ ةبي  -

 ػم وحا يا السيد ال ريؼ  ٜٔٚ ػم  وعمى المخ صر وال رع حا يا سعد الديف ال   ازاني س   ٙ٘ٚاعيجي س  
ر  ػم  وعمى المخ ص ٙٛٛ ػم  وعمى حا يا الجرجاني/ حا يا ال يخ حسف القرو  ال نار  س   ٙٔٛالجرجاني س  

 ػم   حويؽ: محمد حسف  ٖٙٗٔو رحه وحا يا السعد والجرجاني حا يا ال يخ محمد ةبو ال ضؿ الوراقي الجيزاو  س  
 ـ. ٕٗٓٓ  ٔلبناف  ط –محمد حسف إسماعيؿ  دار الك ا العمميا، بيرو  

دار ابف كثير، دار صحي  البخار   ةبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخار  الجع ي   حويؽ: د. مصط ى ديا البتا   -
 ـ.ٖٜٜٔ  ٘دم ؽ  ط –اليماما 

 ػم   حويؽ: محمد آباد عبد الباقي  عيسى  ٕٔٙصحي  مسمـ  ةبو الحسيف مسمـ بف الحجاج الو ير  النيسابور  س  -
 ـ .ٜ٘٘ٔالوا رة   -البابي الحمبي و ركا 

عجائا الثار آي ال راجـ و األخبار  عنبر الرحمف بف حسف الجبر ي س   ػم   حويؽ األس اذ الدك ور عبد الرحيـ عبد  -
 ـ . ٜٜٚٔالوا رة   -الرحمف عبد الرحيـ   وديـ األس اذ الدك ور عبد العظيـ رمضاف  دار الك ا المصريا

بف ةبي بكر بف ةحمد ال مي باعمو س   ػم   حويؽ إبرا يـ  عود الجوا ر والدرر  آي ةخبار الورف الحاد  ع ر  محمد -
 ـ .ٖٕٓٓ  ٔاليمف  ط -ةحمد الموح ي  مك با  ريـ  مك با االر اد

آ وع التيا آي الك ؼ عف قناع الريا سحا يا الطيبي عمى الك اؼم  رؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي س   -
 ـ.ٖٕٔٓ  ٔبني عطا  جائزة دبي الدوليا لمورآف الكريـ  ط ػم   حويؽ: إياد محمد التوج  د. جميؿ  ٖٗٚ

 ػم  ٖٗٛآصوؿ البدائع آي ةصوؿ ال رائع  محمد بف حمزة بف محمد،  مس الديف ال نار  سةو الَ َنر م الرومي س   -
 ـ. ٕٙٓٓ، ٔلبناف  ط – حويؽ: محمد حسيف محمد حسف إسماعيؿ  دار الك ا العمميا، بيرو  

 ػم   حويؽ عبد اهلل ٖٕٔٔن ائج الس ر آي ةخبار الورف الحاد  ع ر  مصط ى بف آ   اهلل الحمو س آوائد االر حاؿ و  -
 ـ .ٕٔٔٓ  ٔالكوي   ط -لبناف –سوريا  -محمد الكندر   دار النوادر

 ػم  مع ٖٛ٘الك اؼ عف حوائؽ غوامض ال نزيؿ  ةبو الواسـ محمود بف عمرو بف ةحمد، الزمخ ر  جار اهلل س   -
م، و خريج ةحاديا الك اؼ لإلماـ ٖٛٙحا يا ساالن صاؼ آيما  ضمنه الك اؼم البف المنير اعسكندر  س   الك اا

 ـ .ٜٚٛٔ  ٖبيرو   ط –الزيمعى  دار الك اا العربي 
الكميا  معجـ آي المصطمحا  وال روؽ المتويا  ةيوا بف موسى الحسيني الوريمي الك و ، ةبو البوا  الحن ي س   -

 ـ .ٜٜٛٔ  ٕبيرو   ط –حويؽ: عدناف درويش محمد المصر   مبسسا الرسالا  ػم   ٜٗٓٔ
 ػم  ٔٔٚلساف العرا  محمد بف مكـر بف عمى، ةبو ال ضؿ، جماؿ الديف ابف منظور األنصار  الروي عى اعآريوى س   -

 ـ .ٜٜٗٔ  ٖبيرو   ط –الحوا ي: لميازجي وجماعا مف المتوييف  دار صادر 
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سؿ عيوف  ػم   حويؽ: محمد بإٖٖٔحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ الواسمي س  محاسف ال لويؿ  م -
 ـ . ٜٜٚٔ  ٔبيرو   ط – االسود  دار الك ا العممي

 ػم   حويؽ: يوسؼ ٙٙٙمخ ار الصحاع  زيف الديف ةبو عبد اهلل محمد بف ةبي بكر بف عبد الوادر الحن ي الراز  س   -
 ـ .ٜٜٜٔ  ٘صيدا  ط –الدار النموذجيا، بيرو   -المك با العصريا ال يخ محمد  

 ػم   حويؽ الدك ور عبد الحميد ٕٜٚالمطوؿ  رع  مخيص م  اع العمـو  سعد الديف مسعود بف ُعمر ال   ازاني س   -
 ـ .ٖٕٔٓ  ٖلبناف  ط -بيرو  - نداو   دار الك ا العمميا

 ـ .ٜٚ٘ٔبيرو ، دار إحيا  ال راا العربي بيرو    -المثنى معجـ المبل يف  عمر رضا كحالا  مك با  -
 ػم   حويؽ: ة. د ٜٔٔمعجـ مواليد العمـو آي الحدود والرسـو  عبد الرحمف بف ةبي بكر، جالؿ الديف السيوطي س   -

 ـ . ٕٗٓٓ  ٔمصر  ط -الوا رة –محمد إبرا يـ عبادة  مك با الداا 
و عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف ال يمي الراز  المموا ب خر الديف م ا ي  التياس ال  سير الكبيرم ةب -

 ـ .ٕٓٓٓ  ٖبيرو   ط – ػم  دار إحيا  ال راا العربي ٙٓٙالراز  خطيا الر  س  
 ػم  ضبطه ٕٙٙم  اع العمـو  يوسؼ بف ةبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي الخوارزمي الحن ي ةبو يعووا س   -

 ـ . ٜٚٛٔ  ٕلبناف  ط –وعمؽ عميه: نعيـ زرزور  دار الك ا العمميا، بيرو   وك ا  وام ه
 ػم  ٜٖٓالمن خا مف غريا كالـ العرا  عمي بف الحسف الُقنائي األزد ، ةبو الحسف المموا بػ كراع النمؿ س  بعد  -

 ـ .ٜٜٛٔ  ٔمممكا العربيا السعوديا  طلا - حويؽ: د محمد بف ةحمد العمر   جامعا ةـ الوري
 ـ .ٜٔ٘ٔاس انبوؿ   - ػم  البقيأٜٖٖ ديا العارآيف ةسما  المبل يف واثار المصن يف  إسماعيؿ با ا البتداد  س   -

 المخطوط:
 ػم  ٖٖٛ ػم  الناسخ محمد بف محمد الرياد   النسخ سٕٜٚحا يا الك اؼ  سعد الديف مسعود بف ُعمر ال   ازاني س   -

 .ٖٚٗالص حا    عدد ٖٖالخط نسخ  عدد األسطر 
 ػم  الناسخ:  ٔٚٗ رع الم  اع  ةبو بكر عبد الوا ر بف عبد الرحمف بف محمد ال ارسي األصؿ، الجرجاني الدار س   -

 . ٜٙ٘  عدد الص حا : ٖٖ ػم  الخط نسخ  عدد األسطر: ٓ٘ٛمحمود بف ةوصا بني سعيد الكرماني   اريخ النسخ س
 المجال  والدوريا :

 .ـٕٕٔٓم  ٙٔيا لن ر البحوا العددسعمر حمداف الكبيسي  المجما الدول.د  والمنسبؾ  ة.  الصري رسالا آي المصدر  -
العالما سر  الديف الدرور  ومنقجه آي ك ابه طراز المجالس  ة.  اجر عمي محمد محمد الحساـ  مجما الومـ  -

 ـ .ٜٕٔٓم  ٘ٔالعددس
 


