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قْم الَْحِميِدّي: 462� ]849[ الّرَ
عنوان المخطوط: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع )2(�
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قــال حاجي خليفة: >علم األدب: هو علم يحترز به عن الخطأ في كــام العرب لفظاً وخــطــاً. قــال المول| 
أبو الخير: اعــلــم: أن فــائــدة التخاطب والــمــحــاورات فــي إفـــادة العلوم واستفادتها لما لــم تتبين للطالبين إال 
بــــاأللــــفــــاظ وأحـــــوالـــــهـــــا؛ كــــــان ضـــبـــط أحــــوالــــهــــا مـــمـــا اعــــتــــن| بــــه الـــعـــلـــمـــاء، فـــاســـتـــخـــرجـــوا مــــن أحــــوالــــهــــا عــــلــــومــــاً؛ انــقــســم 
أنواعها إل| اثني عشر قسماً وسّموها )بالعلوم األدبية( لتوقف أدب الدرس عليها بالذات، وأدب النفس 
بــــالــــواســــطــــة، وبــــالــــعــــلــــوم الـــعـــربـــيـــة أيـــــضـــــاً، لــبــحــثــهــم عـــــن األلـــــفـــــاظ الـــعـــربـــيـــة فــــقــــط؛ لـــــوقـــــوع شـــريـــعـــتـــنـــا الــــتــــي هـــــي أحـــســـن 

الشرائع؛ وأوالها عل| أفضل اللغات، وأكملها ذوقاً ووجداناً. 
واختلفوا في أقسامه؛ فذكر ابن األنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية، وقسم الزمخشري في )القسطاس( 
ـــــتــــــاح(. وذكـــــــــــر الـــــقـــــاضـــــي زكـــــــريـــــــا فـــــــي )حــــاشــــيــــة  ـــــفـ ـــــمـ ــــــي )شـــــــــــرح الـ ــــنــــــي عـــــشـــــر قـــــســـــمـــــاً، كـــــمـــــا أورده الـــــجـــــرجـــــانـــــي فـ إل| اثــ

البيضاوي(: أنها أربعة عشر، وعّد منها علم القراءات، ولعلم األدب أصول وفروع: 
أما األُُصول: فالبحث فيها إما عن المفردات من حيث جواهرها وموادها وهيئاتها؛ فعلم اللغة. 

أو ِمن حيُث ُصَورها وهيئاتها فقط؛ فِعلم الصرف. 
أو من حيُث انتساب بعضها ببعض باألصالة؛ والفرعية؛ فِعلم االشتقاق. 

وأما عن المركبات عل| اإلطاق. 
فإما باعتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها لمعانيها األصلية؛ فِعلم النحو. 

وأما باعتبار إفادتها لمعان مغايرة ألصل المعن|؛ فِعلم المعاني. 
وأما باعتبار كيفية تلك اإلفادة في مراتب الوضوح؛ فِعلم البيان. 

وعلم البديع ذيل لِِعلمّي المعاني والبيان؛ داخل تحتهما... 
وعلوم الباغة هي: 

ِعــلــم الــمــعــانــي، وفــيــه ثــمــانــيــة أبــــــواب. األول: أحـــــوال اإلســـنـــاد. الــثــانــي: أحـــــوال الــمــســنــد إلـــيـــه. الــثــالــث: أحـــوال 
المسند. الرابع: أحوال متعلقات الفعل. الخامس: القصر. السادس: اإلنشاء. السابع: الوصل. الثامن: 

اإليجاز. واإلطناب والمساواة. 
وعلم البيان وفيه أقسام: التشبيه، واالستعارة، واانكلية. 

والثالث: علم البديع<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )473/1 - 474(�  انظر؛ َكْشف الّظُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    8

د بن عبد الكريم،  د بن عبد انمحرل بن عمر بن أحمد بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
ـــــــــــــافِـــــــــــــِعـــــــــــــّي، خـــــــطـــــــيـــــــب دمـــــــــــشـــــــــــق، جـــــــــــــــال الـــــــــــــديـــــــــــــن، أبـــــــو الـــــــمـــــــعـــــــالـــــــي  الــــــــعــــــــجــــــــلــــــــي، الــــــــــقــــــــــزويــــــــــنــــــــــي، الـــــــــــــّشَ

)ت 739 ھ/1338 م( )1(�
عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 70، مــقــيــاس الـــــورق: )200 × 123 = 140 × 65(، 

عدد األسطر: )13(�
ـــيـــــِم، الـــحـــمـــد هلل عـــــل| مــــا أنـــعـــم وعــــلـّـــم مــــن الـــبـــيـــان مــا  ِحــ ــــّرَ ِ الـ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ
ـــٍد خــيــر مـــن نــطــق بـــالـــصـــواب، وأفـــضـــل مَــــن أُوتِـــــي  لـــم نــعــلــم، والـــصـــاة َعـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ
الـــِحـــكـــمـــةَ وفَـــــْصـــــَل الــــخــــطــــاب، وعــــــل| آلـــــه األطـــــهـــــار، وصـــحـــابـــتـــه األخـــــيـــــار. أمـــــا بـــعـــد: فــلــمــا 
ــــهــــا ســـــراً، إذ بـــه يـــعـــرف دقــائــق  ْـــُعـــلُـــوم قــــــدراً، وأدقّ كــــان ِعـــلْـــُم الــبــاغــة وتــوابــعــهــا مـــن أجـــــّل ال
العربية وأسرارها، ويكشف عن وجوه اإلعجاز في نْظِم القرآن أستارها. وكان القسم 
الثالث من مفتاح الُْعلُوم الذي صنّفه الفاضل العامة أبو يعقوب يُوُسف السكاكي، 
أعظم ما ُصنّف فيه من الُكتُب المشهورة نفعاً... ألّفت مختصراً يتضّمن ما فيه من 
يْتُه: تلخيص المفتاح، وأنا أسأل اهلل من فضله أن ينفع  القواعد والشواهد... َوَسّمَ

به كما نفع بأصله...
آخره:... وثالثها: االنتهاء؛ كقوله:

بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن| بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــتـــــــــــــــــك  إذ  جــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــر  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــروإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورفــــــــــــــــــــــــــــــــإن نــــــــــــــولــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــي مــــــــــــــــنــــــــــــــــك الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــل فـــــــــــأهـــــــــــلـــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذر  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وإال 

وأحسنه ما آذن بانتهاء الكام؛ كقوله:

شــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــلبـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــهــــــــــــــــــف أهــــــــــــــلــــــــــــــه ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  واذه 

قْــــــــُم  ـــيَّــــــة: ]1237[ الــــــــّرَ ــ ـــــَمــــــانِـ ــــيْـ ــــــلَــ ــــّسُ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 1226، ومــــكــــتــــبــــة الــ قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]1598[ الـــــــــّرَ
قْــم الَْحِميِدّي: 1585، ومكتبة  قْــم الَْحِميِدّي: 20/1828، والــّرَ : 1/882، ومكتبة مُــَراد مُــّا؛ الــّرَ الَْحميدّيُ
قْم الَْقِديُم:  قْم الَْقِديُم: 1200، والّرَ قْم الَْقِديُم: 1107، والّرَ قْم الَْقِديُم: 1049، والّرَ جامعة إِْستَانبُول، الّرَ

قْم الَْقِديُم: 1/1596�  1200، والّرَ
 �CELALEDDİN MUHAMMED b.ABDURRAHMAN el - KAZVİNİ ،HATİBÜ DİMAŞK ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 5/1458؛  قْـــــــم ال ــــّرَ ــ ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1226، ]1997[ الـ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغـــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1598[ الـــــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/882�  لَيَْمانِيَّة؛ ]1237[ الّرَ ومكتبة الّسُ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    9 علم المعاني والبيان واآلداب   

وجميع فواتح السور وخواتمها واردة عل| أحسن الوجوه وأكملها؛ ويظهر كلذ 
بالتأمُّل فيها مع التذّكُر لما تقّدَم. تم.

مالحظات: مخطوط بخط خطاٍط متقٍن لقواعد الخّط، وهنكل لم يذكر اسمه 
ـــُطـــوِر بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات.  َـــيْـــَن الـــّسُ تـــواُضـــعـــاً. وتُـــوَجـــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام: نــــــــــوع الــــــــخــــــــط: تـــــعـــــلـــــيـــــق واضـــــــــــــح نــــــفــــــيــــــس مــــــضــــــبــــــوط بـــــــالـــــــحـــــــركـــــــات أحـــــــيـــــــانـــــــاً. 
فَحات لََها  نَة، ولها إطار مذّهب. وجميع الّصَ بَة َومُلَّوَ ولوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
بَة، وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر ضمن جداول ذهــبــيــة،  إَِطاَرات مَُذّهَ
د  والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ
ــــــــــــَراد؛ شـــــيـــــخ َخــــــانــــــَقــــــاه مُـــــــــــَراد مُــــــــــّا؛ مــــــع خـــــاتـــــم الـــــــوقـــــــف، ســـــنـــــة )1248 ھ/1832 م(.  مُ

وقــف: دار الــمــثــنــوي.

قْم الَْحِميِدّي: 463� ]850[ الّرَ

ـــيــــــالــــــكــــــوتــــــي عــــــــــــل| شــــــــــــرح الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي الـــــــمـــــــطـــــــول عــــــل|  ــ ــــــطـــــــوط: حــــــاشــــــيــــــة الــــــسـ ــــــمـــــــخـ ــــــوان الـ ــ ــــنـ ــ ــ عـ
تلخيص المفتاح للقزويني )1(�

ــــــــــــــد الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــوتِـــــــــــّي، الــــــــحــــــــنــــــــِفــــــــّي  يــــــــــــــــن مُــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: عــــــــبــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم بــــــــن َشــــــــــــــْمــــــــــــــس الــــــــــــــــدِّ
)ت 1067 ھ/1657 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 346، مقياس الورقة: )234 × 178 = 150 × 75(، 
عدد األسطر: )29(�

ر  ِحـــــيـــــِم، قــــولــــه: افـــتـــتـــح كـــتـــابـــه إلــــــخ. أي: كـــتـــابـــه الـــمـــقـــّدَ ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ

 �HAŞİYE ale’l - MUTAVVEL ›1‹
قْــــــــُم  ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة: ]1245[ الــــــــّرَ ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 1238. ومــــكــــتــــبــــة الــــــّسُ قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]1611[ الـــــــــّرَ
ْــَحــِمــيــِدّي: 1631. مكتبة جامعة  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1599، والـــّرَ قْـــم ال : 887، ومكتبة مُــــَراد مُــــّا؛ الـــّرَ ْــَحــمــيــدّيُ ال
ْـــــَقـــــِديـــــُم: 375. ومـــكـــتـــبـــة األزهـــــــــر؛ مــــن الـــــرقـــــم: 33862، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )1163 بـــاغـــة(  قْــــــم ال إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الــــــّرَ

39590 الصعايدة، حت| الرقم: 33869، أرقام الحفظ: )2511 باغة( 61640� 
 �ABDÜLHAKİM b. ŞEMSEDDİN MUHAMMED el - HİNDİ ،es - SİYALKUTİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 298�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    10

هــــــن إْن كـــــانـــــت الـــخـــطـــبـــة ابـــــتـــــدائـــــيـــــةً، والــــمــــحــــّقــــق إْن كـــــانـــــت إلـــــحـــــاقـــــيـــــةً، واالفـــــتـــــتـــــاح:  فـــــي الــــــذِّ
ــن بالتسمية، أي: بعد االفتتاح  الــتــصــديــر، ومــعــن| افــتــتــاح الــكــتــاب بالحمد بعد الــتــيــّمُ
بــهــا َذَكــــــَر الــحــمــَد ُعـــَقـــيْـــَب الــتــســمــيــة بـــا فـــْصـــٍل مـــقـــّدمـــاً عــــل| مـــا ِســـواهـــمـــا، واذه الـــكـــام ال 
ــن إشـــارة إل|  داللـــة عــل| جزئية شــيء منهما، وعدمهما عــل| مــا وهـــَم وزادَ لــفــَظ الــتــيــّمُ
ن والتبّرُِك سواء. قُلنا: إّنَ الباءَ للُمابسة؛ كما هو مختاُر صاِحِب  أّنَ االفتتاَح للتيّمُ
ــاِف والــشــاِرِح، أْو لاستعانِة كما هــو مُختاُر القاضي، أو ِصلة للفعل المقّدِر؛  الــكــّشَ
ّــمــا هــو بــبــركــاتِــهــا، واالفــتــتــاح بها  كما َذَهــــَب إلــيــه الــبــْعــُض، فـــإّن الــمــابــســةَ واالســتــعــانــةَ إِن

ألجِل البركة...
؛ إذا انطلق لسانُهُ،  آخره:... قوله: أفصحت بلغاتها؛ يقال: أفصح األعجمّيُ
وخلُصْت لُغتُهُ عن اللُّكنِة، وجــادت، ولم تلحن. وأفصح به. أي: صــّرح. والُمَراد 
ـــــفــــــتــــــون: مــــــــن الــــــِفــــــتــــــن بـــــمـــــعـــــن|:  ـــــمـ بــــــالــــــلــــــغــــــات: الــــــنــــــغــــــمــــــات؛ جــــــعــــــل كــــــــل لـــــــغـــــــٍة نــــــغــــــمــــــةً. قــــــــولــــــــه: فـ
اإلحــــــــــــراق، قـــــــــال اهلل تـــــعـــــال|: }ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ )1(، أو بـــمـــعـــن| اإلعــــــجــــــاب، أو 
بــمــعــن| الـــجـــنـــون، والــــرنــــات: جــمــع رنَّــــــة؛ وهــــي األصـــــــوات، والـــمـــثـــانـــي: جــمــع مـــثـــن| من 
األعـــواد ما كــان عــل| وتــريــن، والــفــاء لتفصيل أهــل البصرة. أي: فمنهم الصالحون، 

ومنهم دون كلذ. والمقصود: أن البصرةَ ِمصٌر جاِمٌع.
ــت الحاشية الجليلة لــلــمــول| عبد الحكيم السيالكوتي عــل| الــمــطــول؛ مــن يد  تَــّمَ
الــفــقــيــر الــحــقــيــر ُســـلَـــيْـــَمـــان الـــطـــربـــزونـــي؛ فـــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة الــمــحــمــيــة؛ فـــي مـــدرســـة صـــووق 
قـــــيـــــو؛ فــــــي جـــــانـــــب زيـــــــــــرك؛ يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، الـــــخـــــامـــــس مــــــن شــــهــــر صــــفــــر الــــخــــيــــر لـــســـنـــة تــســع 

وعشرين بعد المأتين واأللف من هجرة مَن له الِعّزُ والسعادة والشرف.
مالحظات: مخطوطة خزائنية مصّحَحة ومقابلة عل| أكثر من نسخة مخطوطة، 
وقد تم تدوين الفوارق بين النسخ عل| الهامش، وكلمة قوله وقال مَْكتُوبَتان بِاللَّْوِن 
األَْحَمر لتحديد المتن المشروح. الناسخ: ُسلَيَْمان الطربزوني. تاريخ النسخ: يوم 
الــخــمــيــس الـــخـــامـــس مـــن شــهــر صــفــر الــخــيــر ســنــة )1229 ھ/1814 م( ومـــكـــان الــنــســخ: 
في مدينة القسطنطينية المحمية في مدرسة )صووق قيو = البئر الباردة( في جانب 

›1‹ سورة الذاريات، اآلية: 13� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    11 علم المعاني والبيان واآلداب   

ْــِغــاف  ــد الــفــاتــح. الــوضــع الــعــام: خـــّط التعليق، وال ــلـْـَطــان مُــَحــّمَ زيــــرك؛ قـــرب جــامــع الــّسُ
ِجلْد ُعثَْمانّي. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 464� ]851[ الّرَ
ْـــــــُجـــــــْرَجـــــــانِـــــــّي )عـــــــــل| الـــــمـــــطـــــول شــــــــرح الـــــتـــــفـــــتـــــازانـــــي( عــــل|  ــــنــــــوان الــــمــــخــــطــــوط: حــــاشــــيــــة ال عــ

تلخيص المفتاح للقزويني )1(�
د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها: 126، مقياس الورقة: )180 × 134 = 132 × 80(، 
عدد األسطر: )19(�

ْـــــــَحـــــــْمـــــــُد هلِلِ َربِّ  ــــيـــــــِم. وعــــلــــيــــك اعـــــتـــــمـــــادي يـــــا كـــــريـــــم. ال ِحـــ ـــــّرَ ِ الــ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
د وآله وصحبه أجمعين. وبعد فهذه  الَْعالَِميَن والصاة عل| َسيِّد الُْمْرَسِليَن، مَُحّمَ
حــــواش عــــل| الـــشـــرح الــمــشــهــور؛ لــتــلــخــيــص الــمــفــتــاح، كــنــت قـــد قَـــيَّـــْدتُـــَهـــا عــلــيــه مُــجــمــلــةً؛ 
ـــلَـــهـــا لــــهــــم، وأنـــقـــدهـــا  ــــــــــٍة أن أفـــصِّ ــــــــــةٌ بـــعـــد أمَّ حــــــال مــــا قـــــــرأه عـــلـــي بــــعــــُض أحــــبــــتــــي، فـــســـألـــنـــي أمَّ
ففعلت كلذ مستعيناً باهلل، ومتوكاً عليه، فجاءت بحمد اهلل مشتملةً عل| فوائد؛ 
ِِّه، وتبييٌن  منها ما هو توضيح لمقاصده، وتنقيح لدالئله، ومنها ما هو تنبيهٌ عل| مََزال
ِـــــِه، ومـــنـــهـــا مــــا هــــو نـــكـــتـــةٌ مـــتـــعـــلِـّــقـــةٌ بــــك الــــمــــقــــام، وإن لــــم يــــكــــْن مـــمـــا ســـاق  لـــــوجـــــوِه اخـــــتـــــال
عليه الـــكـــام... خــصــوصــاً فــي مــبــاحــث الــتــعــريــفــات، وتحقيق أقــســام الــوضــع، ومــعــن| 
الــــحــــرف، وأنــــــــواع الــــــــــدالالت، والـــكـــشـــف عــــن ُزبــــــــدِة الـــتـــعـــريـــض، وحــــقــــائــــِق االســــتــــعــــارات، 

وباهلل العصمة والتوفيق.
ِحيِم. وباذه يظهر أن ما ذهب إليه ِمن أّنَ الام في الحمِد  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    12

لِتعريِف الجنس دْوَن االســتــغــراق إلــخ. أقـــوُل: يريد أن اختصاص جنس الحمد باهلل 
تعال| يستلزمُ اختصاَص جميِع المحاِمِد بِِه استلزاماً ظاهراً عل| كلذ التقدير، إْذ لو 
ثَبَت فردٌ من أفراِدها الحمَد لغيِرِه تعال|؛ لَكان ِجنُْسهُ ثابتاً له في ِضْمنِِه، فا يكون 
َح بــاخــتــصــاِص  ـــاف حـــيـــُث صـــــــّرَ الــجــنــس مُــخــتــصــاً بــــه، والـــمـــقـــّدر بـــخـــافِـــِه، فـــصـــاِحـــُب الـــكـــّشَ
ِجنِْس الحمِد باهلل سبحانه؛ فقد حكم باختصاص المحامد كلها به تعال|، فكيف 
تــصــور مــنــه أن يــمــنــَع االســتــغــراق بــنــاءً عـــل| أّن أفــعــاَل الــِعــبــاِد عــنــدهــم ليست مخلوقة هلل 

تعال|، فا تكون جميع المحامد راجعة إليه...

آخره:... وّجه كلذ في حاشيته؛ بأّن الُمَراد بالمقابلة أن يكون تقدير الكلمات 
في القرينة الثانية عل| نمط تقديرها في القرينة األول|؛ كموصوٍف بوصفه؛ في قوله 
تعال|: }ڱ ڱ ڱ ݲ ں ڻ ݲ ڻ ڻ ݲ ۀ ہ{ )1(، وفعل 
مـــع فـــاعـــل مــعــطــوف فـــي حــصــل الـــنـــاطـــق والـــصـــامـــت إل| غــيــر كلذ، عــــل| مـــا يــشــاهــد من 
األمثلة، وليس الحال في قوله تعال|: }ڎ ڎ ڈ{ )2(، مع صاحبتها 
كك. وأُدرُك أْن زدُْت إلخ. أقول: َودُودُ: اسم العشيقة، كما أن )تجني( في بيت 
ُـــَشـــّمُ، وبــالــكــســر: الـــجـــزء. فــقــال: قـــرأُت  ْـــضـــاً. والـــــَورد بــالــفــتــح: مــا ي الــحــريــري: اســمــهــا أَي
َـــــــِردون الــــمــــاءَ، ويــــوم الــحــم|،  اِد: وُهـــــْم الـــذيـــن ي ْــــــــــُوّرَ ـــــْدِر، وبــمــعــن| ال ِوردي. وخــــاف الـــــّصَ
يــــقــــال: وردتـــــــه الـــــحـــــم|، وبــــالــــضــــم: جـــمـــع َوْرٍد عـــــل| ِمــــثــــال ُجــــــون وَجـــــــــون، ويـــــقـــــال: فـــرس 
ورد، وأســـــــــد ورد، وهــــــــو الـــــــــذي بــــيــــن الـــــُكـــــَمـــــيْـــــت واألشــــــــقــــــــر، ومـــــثـــــل الــــخــــيــــفــــاء إلـــــــــخ. أقــــــــول: 
َــــيِّــــُن الـــخـــيـــف؛ إذا كــــان إحـــــد| عــيــنــيــه َزرقـــــــاء، واألُْخـــــــــَر| ســـــوداء.  ـــــَرٌس أخـــيـــف، ب ــ يـــقـــال: فَ
ُـــــــقـــــــاُل: دجــــاجــــة ـــــعـــــِر بـــــه نُــــــَقــــــٌط بــــــيــــــاُض. ي  قـــــــــال: ومـــــثـــــل الـــــرقـــــطـــــاء. أقــــــــــول: الـــــرقـــــطـــــة: ســــــــــوادُ الـــــّشَ

رقطاء. تم.

مــالحــظــات: تُــوَجــُد فِــي آِخــــِرِه َصــْفــَحــة مــن الــفــوائــد. الــنــاســخ: أحمد بن يُوُسف بن 
ـــِلــــّي شـــيـــر بـــن عـــيـــس| بـــن مــــــوس| الـــمـــعـــدنـــي. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: وقـــت  َعــــِلــــّي بــــن حــبــيــب بــن َعـ
الزوال يوم الثاثاء السادس عشر من شهر آخر الربيعين من شهور سنة تسع وثمانين 

›1‹ سورة الغاشية، اآليات: 13 - 16� 
›2‹ سورة الكوثر، اآلية: 1� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13 علم المعاني والبيان واآلداب   

وثمان مئة )889 ھ/1484 م(، بالمدرسة الميدانية بتوقات التركية. الوضع العام: 
نـــوع الـــخـــط: تــعــلــيــق واضـــــح. وتُــــوَجــــُد عـــل| الـــَهـــَواِمـــش بــعــض الــتــصــحــيــحــات الــنــاتــجــة عن 
ْـــــــــِغـــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــّي، وعـــلـــيـــه  اخــــــتــــــاف الــــنــــســــخ الــــمــــخــــطــــوطــــة الـــــتـــــي قــــابــــلــــهــــا الـــــنـــــاســـــخ. وال
د مُـــَراد؛ شيخ َخانَقاه مُــَراد مُــّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 465� ]852[ الّرَ

ْـــــــُجـــــــْرَجـــــــانِـــــــّي )عـــــــــل| الـــــمـــــطـــــول شــــــــرح الـــــتـــــفـــــتـــــازانـــــي( عــــل|  ــــنــــــوان الــــمــــخــــطــــوط: حــــاشــــيــــة ال عــ
تلخيص المفتاح للقزويني )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 62، مقياس الــورقــة: )206 × 148 = 175 × 90(، 
عدد األسطر: )24(�

ِحـــــيـــــِم. وبـــــه نــســتــعــيــن. وبـــــاذه يــظــهــر أّنَ مــــا ذهـــــب إلــيــه  ــــّرَ ِ الـ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ
ِـــتـــعـــريـــِف الـــجـــنـــس دْوَن االســــتــــغــــراق إلـــــــخ. أقـــــــــوُل: يــــريــــد أن  ِمـــــن أّنَ الـــــــام فــــي )الــــحــــمــــِد( ل
اختصاص جنس )الحمد( بــاهلل تعال| يستلزمُ اختصاَص جميِع المحاِمِد بِــِه تعال| 
استلزاماً ظاهراً عل| كلذ التقدير، إْذ لو ثَبَت فردٌ من أفراِد )الحمد( لغيِرِه تعال|؛ 
لَكان ِجنُْسهُ ثابتاً له في ِضْمنِِه، فا يكون الجنس مُختصاً به، والمقّدر بخافِِه...

قْم الَْحِميِدّي: 464� آخره: مثل الّرَ

اِب في شهر عشور في ليلة الصاة في وقت  تَّمَت الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ
الــضــح|، فــي زمــان أرســـان كــراي خــان ]شبه جــزيــرة الــِقــرم[ عليه الرحمة والغفران، 

بارك اهلل لصاحبه، ولم يبارك لسارقه.

 �HAŞİYE ale’l - MUTAVVEL ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 464�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ ،el - CÜRCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    14

وقــــد حــصــل الــــفــــراغ عـــن تــســويــد اذه الـــكـــتـــاب فـــي وقــــت الــــضــــح|، يــــوم دوشـــنـــبـــه مــاه 
عــــشــــور بــــــه. عـــبـــد الـــضـــعـــيـــف الـــنـــحـــيـــف الـــمـــحـــتـــاج إل| رحــــمــــة ربــــــه الـــلـــطـــيـــف الـــمـــخـــتـــار عــمــاد 
الدين عبد الصمد زاده؛ رحمة اهلل عليهم، وغفر اهلل لوالديهما ولوالديه، وأحسن 
إليهما وإلــيــه. مــدرســة آق منا أَفَــنْــِدي، وكاتبه عــبــاد اهلل منا قوتلو مــبــارك أولــســون. 

تاريخ: قوغ.

مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: تُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد فـــــــــــي آخـــــــــــــــــره صــــــفــــــحــــــتــــــان مـــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــوائـــــــــــد. الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ: عـــــــــمـــــــــاد الـــــــديـــــــن 
عــــبــــد الــــصــــمــــد زاده. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: فــــــي زمـــــــــان أرســـــــــــان كـــــــــراي خـــــــان أمـــــيـــــر ]شـــــبـــــه جــــزيــــرة 
الِقرم[ الُعثَْمانية سنة )1106 ھ/1694 م( يستدّل عل| كلذ من كلمة )قوغ( التي 
كتبها الناسخ في آخر المخطوطة تحت كلمة تاريخ، واذه يعني أن )ق = 100( 
و)و = 6( و)غ = 1000(؛ فالمجموع = 1106� الوضع العام: نوع الخط: تعليق 
ــُطــوِر تصحيحات  َــيْــَن الــّسُ رديء مضبوط بالحركات أحــيــانــاً. وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش َوب
وتعليقات وشروح كثيرة. وكلمة قال وأقول مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والِْغاف ِجلْد 
ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو النفيس، وعليه تملك: الناسخ عماد الدين بالخاتم سنة 
)1115 ھ/1703 م(، َوتَــــَمــــلُّــــك: يـــحـــي| بـــالـــخـــاتـــم، َوتَــــَمــــلُّــــك: ســعــد الـــديـــن بــالــخــاتــم. 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  وتملّك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/466� ]853[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| المختصر )شرح المفتاح( )1(�

 �TELHİS al - MİFTAH ŞERH - İ MUHTASAR’a haşiye ›1‹
: 892، ومـــكـــتـــبـــة األزهـــــــــر؛ 30536، أرقــــــــام الــحــفــظ:  ْــــَحــــمــــيــــدّيُ قْــــــُم ال ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1251[ الــــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة الــــّسُ
ْــــــــــــــَراك، 33527، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )72 بــــاغــــة( 2014، ومـــــن الـــــرقـــــم: 33747،  )5265 نــــحــــو( 84304 األَت
أرقام الحفظ: )3 باغة( 91. حت| الرقم: 33780، أرقام الحفظ: )3987 باغة( 134464 إسَكنَْدِريّة. 
ومن الرقم: 33997، أرقام الحفظ: )153 باغة( 4364 الرسالة الرقم: 1. حت| الرقم: 34001، أرقام 
الحفظ: )3540 باغة( 108471، ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 546، رمز الحفظ: 425 

)D H(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3909، رمز الحفظ: 5300� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    15 علم المعاني والبيان واآلداب   

د بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،  المؤلف: أحمد بن يحي| بن مَُحّمَ
ــافِــِعــّي  سيف الــديــن، الشهيد، حفيد سعد الــديــن الــتــفــتــازانــي، الــهــروي، الحنفي، الــّشَ

)ت 916 ھ/1510 م( )1(�

ــــــة: )201 × 135 = 155 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 1 - 73، مــــقــــيــــاس الــ
65(، عدد األسطر: )21(�

ِحيِم. قوله: نحمدك. إنما اختار الحمد عل| الشكر؛  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
مع أن المتبادر من العبارة؛ أن المحمود عليه انهاه نعمة انــشــراح الــصــدر، وتنوير 
الــــقــــلــــب، وقــــــد قـــــــــال اهلل تــــــعــــــال|: }ڦ ڦ ڄ{ )2( ألن ديــــبــــاجــــة الــــقــــرآن 
الــمــجــيــد مــوشــحــة بـــعـــّزة الــتــحــمــيــد، وألن الـــظـــاهـــر؛ أن افــتــتــاح الــمــقــال بــحــمــد اهلل الــمــلــك 
المتعال للعمل بموجب المأثور عن سيد األنــام عليه الصاة والسام، أعني قوله: 

>ُكّلُ أَمٍْر ِذي بَاٍل ال يُبَْدأ فِيِه بَِحْمِد اهلل فَُهَو أَْجذمُ<، وُروي عنه عليه السام...

آخــــــره:... قـــولـــه: وقـــوفـــاً بــهــا صــحــبــي. اھ. وقـــوفـــاً: نــصــب عـــل| الـــحـــال، والــعــامــل 
فيه: )قفا( في البيت السابق، كأنه قال: قفا نبِك حال وقوف أصحابي وإسكانهم 
عــــــل| مـــطـــيّـــهـــم، والـــــــوقـــــــوف: جـــمـــع واقـــــــــف؛ كــــالــــشــــهــــود؛ والـــــشـــــاهـــــد، والـــــمـــــعـــــن|: قـــفـــا حـــــاَل 
كــــــــوِن أصــــحــــابــــي عــــــل| مـــطـــايـــاهـــم ألجـــــلـــــي، وأنــــــــا قــــاعــــد تـــحـــت رواِحـــــلـــــهـــــم بـــتـــلـــك الــــمــــنــــازل، 
يقولون ال تهلْك ألجِل الحزن، وتحّمل الّصبر، وأظهر للناس ِخاف ما في نفسك 

من الحزن.

اذه آخـــر مــا قــصــدنــا إيـــــراده مــن الــفــوائــد الــلــطــيــفــة، والــعــوائــد الــشــريــفــة الــــذي أخـــذُت 
بعضها من مشاهير األئمة األعام، ومفاخر األئمة الكرام، أعل| اهللُ ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| 
درجاتهم في دار السام إل| يوم القيام، واستخرجُت كثيراً منها بقريحتي القريحة، 
وفكرتي الجريحة، عــل|: شــرح التلخيص، المسّم|: بالمختصر في فني المعاني 
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والبيان، المنسوب إل| َجدِّي ال زال كاْسِمِه مسعود سعيداً في الجنان في شهور سنة 
ّــفــه الــفــقــيــر إل| اهلل تـــعـــال|: أحــمــد بــن يــحــي| بــن  ســــّت وثــمــانــيــن وثـــمـــان مـــئـــة. حــــــّرره مــؤل
ــد المرسل،  د بن سعد التفتازاني، أوصــلــه اهلل إل| جميع األمــانــي، بحّق مُــَحــّمَ مَُحّمَ

وأوالده العظام؛ عليه وعليهم السام من الملك العام. تَّمَت.

ــــــــــــــــــاِب عــــــــــــل| يـــــــــد أحـــــــــــــــوج عـــــــــــبـــــــــــاد اهلل الـــــــكـــــــريـــــــم بـــيـــر  ْــــــــــــــــــَوّهَ ْــــــــــَمــــــــــِلــــــــــِك ال تـــــــــم الـــــــكـــــــتـــــــاب بِـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــْوِن اهلل ال
ْــــَراِهــــيــــم الـــبـــروســـوي، فـــي أواخــــــر شــهــر ذي الــحــجــة الــمــبــاركــة مـــن شـــهـــور سنة  ـــد بـــن إِب مُـــَحـــّمَ

اثنتين وعشرين وألف من ِهجرة مَن له العّز والشرف. تم تم تم.

عدد أوراق المكتوب: )73(�

مالحظات: تُوَجُد في أوله ثاث صفحات من الفوائد. ومكتوب في أوله: هذه 
د بن سعد التفتازاني - الذي  حاشية شيخ اإلسام الهروي؛ أحمد بن يحي| بن مَُحّمَ
قتله سلطان العجم إِْسَماِعيل ]الصفوي[ من الروافض الشهير بشاه إِْسَماِعيل - عل| 
الشرح المسّم|: بالمختصر شرح تلخيص المفتاح في فن المعاني والبيان. الناسخ: 
د بن إِبَْراِهيم البروسوي المستعد. تاريخ النسخ: في أواخر شهر ذي الحجة  بير مَُحّمَ
الــمــبــاركــة مــن شــهــور سنة )1022 ھ/1613 م(. الــوضــع الــعــام: نــوع الــخــط: تعليق. 
ـــــُطـــــوِر تـــصـــحـــيـــحـــات وتـــعـــلـــيـــقـــات. وَعـــــنَـــــاِويـــــن الـــمـــواضـــيـــع  َــــــيْــــــَن الـــــّسُ وتُــــــوَجــــــُد عــــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش َوب
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو،  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، وال وكــلــمــة قــولــه مَـــْكـــتُـــوب
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم  وعليه تملك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ

الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/466� ]854[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| شرح تلخيص المفتاح )المختصر( لسعد الدين 
التفتازاني )1(�

 �TALHİS al - MİFTAH al - HAŞİYE ›1‹
لها، وفي آخرها نقص أيضاً.  هذه المخطوطة ناقصة مقدار ورقة من أّوَ

الــــــــقــــــــزويــــــــنــــــــي  وتــــــــتــــــــبــــــــعــــــــه  الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوم،  مـــــــــفـــــــــتـــــــــاح  كــــــــــــتــــــــــــاب  الـــــــــــــــخـــــــــــــــوارزمـــــــــــــــي )ت 626 ھ/1229 م(  الـــــــــســـــــــكـــــــــاكـــــــــي  كـــــــــتـــــــــب  =لـــــــــقـــــــــد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    17 علم المعاني والبيان واآلداب   

المؤلف: مجهول )1(�

عــدد األوراق وقياساتها: 74 - 127، مقياس الــورقــة: )201 × 135 = 155 × 
65(، عدد األسطر: )21(�

ــــبــــــتّــــــة، والـــــمـــــقـــــصـــــود فــي  ـــــتــــــجــــــّدد ألــ أولـــــــــــــــــه:... الــــفــــعــــل إل| فـــــاعـــــلـــــه، وإنــــــهــــــا تــــــــدل عــــــــل| الـ
االْسِميَّة المذكورة نِسبة الِفعلية إل| المبتدأ، ولزوم كونها عل| التجّدد مهم، ولزومُ 
كون النسبة التي في الخبر عل| التجّدد ال يستلزمُ كوَن نِسبتها إل| المبتدأ كك، 
فيجوز أْن تُحَمَل هذه االْسِميَّة عل| إفادة الّدوام عند وجود الداعي بخاف الفعلية، 
وقد يقال: الظرف إنما يقّدر بالِفعل إذا لم يقع خبراً؛ بل ِصلة أو ِصفة مثاً، وأما 
إذا وقــــــــع خــــــبــــــراً فـــــيـــــقـــــّدر بـــــاســـــم الـــــفـــــاعـــــل ألّن األصــــــــــل فــــــي الــــخــــبــــر اإلفــــــــــــــــراد، وقــــــــد ذكــــــــر بــعــض 
المحققين: إن اإلنـــصـــاف؛ أن الــمــفــهــوم مــن قــولــنــا: زيـــد فــي الــــدار، زيـــد ثــابــت فيها ال 
يـــثـــبـــت؛ واســـتـــقـــّر وفـــيـــه بـــحـــث، وهــــــو: أنـــهـــم إنـــمـــا ذكـــــــروا كـــــون اخـــتـــصـــار الــفــعــلــيــة مــقــتــضــيــاً 
إليراد الظرفية في كون المسند ظرفاً، فاذه صريح في أن الخبر الظرف مقّدر بالفعل، 
ويمكن أن يقال: قـــّدروا الظرف بالفعل إذا لم يوجد داٍع إل| قصِد الـــدوام والثبات، 
ـــــقــــــديــــــم الـــحـــمـــد  ـــــلــــــداعــــــي. قــــــولــــــه: )وتـ أمــــــــا إذا ُوِجــــــــــــــَد فــــــــا، بــــــل يــــــقــــــّدر اســــــــم الـــــفـــــاعـــــل إجـــــــابـــــــةً لـ
باعتبار أنه أهم(: اليقال اذه االهتمام عارض بواسطة المقام، واالهتمام باسم اهلل 
ذاتي، والذاتي ينبغي أن يقّدم في االعتبار، ولئن لم يقّدم؛ فينبغي أن ال يؤّخر، ألنّا 
نــقــول: كـــون الــبــاغــة مــطــابــقــة لــُمــْقــتَــَض| الـــحـــال، والــمــقــام ال رعــايــة األمــــور الــذاتــيــة رّجــح 

)ت 739 ھ/1338 م( فــــــــي كــــــتــــــاب اإِليــــــــــــَضــــــــــــاح، ثــــــــم )تـــــلـــــخـــــيـــــص الـــــقـــــســـــم الــــــثــــــالــــــث مــــــــــن( الـــــمـــــفـــــتـــــاح فــــــــي الــــمــــعــــانــــي 
ـــــازانــــــي  ـــتـ ــ ـــــفـ ـــتـ ــ َــــــــــــاَشــــــــــــا: 1226(، ثـــــــــم شــــــــــــرح تـــــلـــــخـــــيـــــَص الــــــمــــــفــــــتــــــاح الــــــشــــــيــــــخ ســــــــعــــــــُد الـــــــــديـــــــــن الـ والــــــــبــــــــيــــــــان )مـــــــخـــــــطـــــــوط راغـــــــــــــــب پ
)ت 792 ھ/1390 م( بكتاب شرح تلخيص المفتاح )المطول(، وهو مطبوع أكثر من مرة )واذه عليه 
الكثير من الــحــواش( ثم قــام التفتازاني بتلخيص المطول بالمختصر في شــرح تلخيص المفتاح، )وأيضاً 

اذه عليه الكثير من الحواش والشروح والتعليقات(. 
انــظــر؛ كشف الظنون عــن أســامــي الكتب والــفــنــون لحاجي خليفة: )1722/2، 1762 - 1768(، ومكتبة 
قْم الَْحِميِدّي: 1268، مكتبة دار المثنوي؛  قْم الَْحِميِدّي: 1267، و]1648[ الّرَ راغب پاشا؛ ]1647[ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 470�  الّرَ
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›1‹ لَْم نَتََمّكَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    18

العارضي، وقد يُجاب: بأنه لم يرجح العارضي، بل تعارضا؛ فتساقطا، فعمل بما 
هــو األصــــل مــن تــقــديــم الــمــبــتــدأ عـــل| الــخــبــر، ســيــمــا إذا كـــان الــمــبــتــدأ ســـــادّاً مــســّدَ الــعــامــل 
بـــحـــســـب األصــــــــل، فــــــإن مـــرتـــبـــة الـــعـــامـــل الـــتـــقـــديـــم عــــــل| مـــفـــعـــولـــه. قــــولــــه: )كــــمــــا ذهــــــب إلــيــه 
ْكِر ألّن صاحب المفتاح ذهب إل| أن إقرار األول منزل  صاحب الكشاف(: خّصه بالذِّ
مــنــزلــة الـــــازم غــيــر مــتــعــدٍّ إل| مـــقـــروء بـــه، و)بـــاســـم ربــــك( مــتــعــلــق بـــإقـــراء الــثــانــي. قــولــه: 
)إيــهــامــاً لــقــصــور الـــعـــبـــارة(: أدرج لــفــظ اإليـــهـــام مــع أنـــه تــركــه فــي الــشــرح ألنـــه ال قصور 
حقيقة عــن اإلحــاطــة إلمــكــان اإلحــاطــة اإلجــمــالــيــة... قــولــه: )ولــئــا يتوهم اختصاصه 
بــــشــــيء دون شــــــــيء(: يـــعـــنـــي لــــو ذكــــــر الـــمـــنـــعـــم بــــه فـــإنـــمـــا يــــذكــــر بـــعـــضـــه لـــتـــعـــذر ذكــــــر جــمــيــعــه 
تفصياً فيتوهم االخــتــصــاص بــالــبــعــض... قــولــه: )رعــايــة لــبــراعــة االســتــهــال(: وهــي 
كــــون االبــــتــــداء مــنــاســبــاً لــلــمــقــصــود، وهــــو إنـــمـــا يـــكـــون ســبــبــاً لــبــراعــة االســـتـــهـــال إل| تــفــّوق 
االبتداء وكمالِِه، فتسميته بها يكون تسمية للسبب باسم المسبّب تنبيهاً عل| كمال 
الــــســــبــــب فـــــي الـــســـبـــبـــيـــة، ثـــــم إن الـــــبـــــراعـــــة انهاه إمـــــــا بــــاعــــتــــبــــار ِذكــــــــر الـــــبـــــيـــــان، واذه الـــكـــتـــاب 
فــــي فــــــنِّ الــــبــــيــــان، والــــبــــيــــانــــان وإن اخـــتـــلـــفـــا مــــعــــن| نكل تـــشـــاركـــا فــــي االســــــــم، وإمّــــــــا بــاعــتــبــار 
ْــــَمــــنْــــِطــــق الــفــصــيــح  فـــــّن الـــمـــعـــانـــي والــــبــــيــــان، يــتــعــلــق بـــالـــبـــيـــان بـــالـــمـــعـــن| الــــمــــذكــــور هـــنـــا، وهـــــو ال

المعرب...

آخــــــــــــــــره:... قـــــــال ابـــــن الـــــحـــــاجـــــب: ومــــــعــــــن| الـــــتـــــقـــــّدم ُحـــــكـــــمـــــاً أنـــــــك إذا قـــــصـــــدت اإلبـــــهـــــام 
لــــلــــتــــفــــخــــيــــم، فــــتــــعــــقــــلــــت الــــــمــــــرجــــــع فــــــــي ذهــــــنــــــك ولــــــــــم تــــــصــــــرح بــــــــه لــــيــــحــــصــــل الــــتــــفــــخــــيــــم بـــتـــقـــديـــم 
الــمــبــهــم، ثـــم بـــذكـــر الـــمـــرجـــع، فـــاذه الــمــتــعــقــل فـــي حــكــم الــمــتــقــدم، واألَول| أن يجعل 
التقدم الحكمي أعــّم مــن كلذ حــت| يتناول مــا فــي نحو: ضربني وضــربــت زيـــداً عل| 
ُــــقــــال الـــتـــقـــّدم الـــحـــكـــمـــي: أن يـــكـــون هـــنـــاك شـــــيء يــقــتــضــي بــعــدم  مـــذهـــب الـــبـــصـــريـــيـــن؛ بـــــأن ي
المرجع تعقاً، فيجعله في حكم المتقّدم، وفي صورة الشارع، إنّما يُضمُر الفاعل 
فـــي األول بــعــد مــاحــظــة تــخــصــيــص الــثــانــي بــاألعــمــال فـــي الــمــعــمــول الــمــذكــور ظ؛ فبقي 
مُـــْقـــتَـــَض| كلذ تــعــقــل الــمــذكــور ســابــقــاً عـــل| اإلضـــمـــار. قـــولـــه: ألن وضـــع الــمــعــارف عــل| 

أن.

مـــالحـــظـــات: الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق، وتُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش تــصــحــيــحــات، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    19 علم المعاني والبيان واآلداب   

قْـــــــم  ـــــفــــــات الـــــــّرَ ــــــواصـ ـــــِه مــــثــــل مُ ـــــواَصـــــــَفـــــــاتِــ َـــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، وبــــــاقــــــي مُــ وكــــلــــمــــة )قـــــــولـــــــه( مَـــــْكـــــتُـــــوب
الَْحِميِدّي: 1/466�

قْم الَْحِميِدّي: 3/466� ]855[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الخطائي عــل| شــرح التلخيص المختصر من المطول 
للتفتازاني عل| تلخيص القزويني لمفتاح الُْعلُوم للسكاكي )1(�

الــــمــــؤلــــف: ُعــــثْــــَمــــان بــــن عـــــبـــــد اهلل )مـــــوالنـــــا زاده؛ مـــنـــا زاده( الـــخـــطـــائـــي نــــظــــام الـــديـــن 
)دانشمند مادر زاده( )ت 901 ھ/1495 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 128/ب - 137/ب، مقياس الورقة: )201 × 135 = 
155 × 70(، عدد األسطر: )21(�

ِحــيــِم، وبــه نستعين. نحمدك الــلــُهــّمَ عــل| مــا أعطيتنا  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
من سوابغ النعم، وبوالغ الحكم، ونصلي عل| نبيك الهادي للعرب والعجم؛ عل| 
وجــــٍه أكــمــل وأتـــــّم. قــولــه: نــحــمــُدك آثَــــَر الــحــمــد عـــل| الــشــكــر ألن الــحــمــد يــعــّمُ الــفــضــائــَل 
والــــفــــواضــــَل، والـــشـــكـــر يـــخـــتـــّصُ بـــاألخـــيـــر، فــكــمــا أّن هلِل تـــعـــال| مـــن عــظــائــم الـــنـــوائـــل مـــا ال 
يحصره العّد واإلحــصــاء، فله سبحانه من صفات الكمال ما ال يحوم حوله االنتهاء 
والخفاء، وألّن تصدير الكتاب بـ )شاء اهلل( تعال| للعمل بموجب حديث االبتداء، 

وأنه وردَ بلفِظ الحمد...

آخره:... قوله: وقد يترك الخطاب مع مُعين، قال رحمه اهلل في قول السكاكي؛ 
وحــــــــّق الــــخــــطــــاب أْن يــــكــــون مـــــع مُــــعــــيــــن حـــــــّق الـــــعـــــبـــــارة أن يــــكــــون لـــمـــعـــيـــن، يــــــقــــــاُل: خـــاطـــبـــه، 
واذه الخطاب لــه ال خــاطــب مــعــه، فــحــّق الــعــبــارة هنا عــل| قــدر كــامــه يــتــرك الخطاب 

 �HAŞİYE ala MUHTASARU’l - MA’ANİ = TALHİS al - MİFTAH al - HAŞİYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1606�  قْم الَْحِميِدّي: 1250. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1623[ الّرَ

 �H 423 :ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 541، رمز الحفظ
 �NİZAMEDD?N OSMAN el - HATAYİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1250�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1623[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    20

لمعين مع أن المذكور انهاه في كام المتن أن يكون لمعين، فالمناسب أن يرجع 
الــضــمــيــر إلـــيـــه، ثـــم كــــام الــســكــاكــي يــحــتــمــل وجـــهـــاً آخــــر ال يــتــوجــه عــلــيــه مـــا ذكـــــره، وهــو 
أن يتعلق قوله: )مع معين( بيكون ال بالخطاب، وكامه - رحمه اهلل - ال يحتمل 
كلذ، اذه واألول| أن يقال: المتروك بالمتروك إليه، فيقال: يترك المعين إل| غير 

المعين؛ أو الخطاب.

قـــــد وقــــــع اإِلتْـــــــــَمـــــــــام؛ بــــــعــــــون اهلل الـــمـــلـــك الــــــعــــــام، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــــن أوائـــــــــل شـــهـــر شـــــوال 
وقت العصر سنة سبع وستين وألف من الهجرة النبوية؛ عل| يد الضعيف المذنب 
الــمــحــتــاج إل| رحــــمــــة اهلل تـــعـــال| وغـــفـــرانـــه: مــحــمــد بــن أحـــمـــد، غـــفـــر اهلل لـــه ولـــوالـــديـــه، 

وأحسن إليهما وإليه، كتبه شخص إذا غاب لم يُْذَكْر، وإذا حضر لم يُعرف.

ُطوِر بعض التَّْصِحيَحات، والكثير من  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
التَّْعِليَقات منقول من حواشي؛ )عبد اهلل بن الحسين شهاب الدين اليزدي األصفهاني 
الرافضي >ت 1015 ھ/1606 م<؛ مؤلف: حاشية عل| مختصر المعاني في شرح 
تـــلـــخـــيـــص الــــمــــفــــتــــاح، وحــــاشــــيــــة عــــــل| الــــمــــطــــول فـــــي شــــــرح تـــلـــخـــيـــص الــــمــــفــــتــــاح(. الـــنـــاســـخ: 
ـــــد بـــــن أحـــــمـــــد. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــــن أوائـــــــــل شـــهـــر شــــــــوال وقــــــت الــعــصــر  مُـــــَحـــــّمَ
ســنــة )1069 ھ/1659 م(. الــوضــع الــعــام: خـــّط التعليق، الــمــضــبــوط أحــيــانــاً. وبــاقــي 

قْم الَْحِميِدّي: 1/466� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 467� ]856[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| مفتاح الُْعلُوم )1(�

 �HAŞİYE ala MİFTAHİ’l - ULUM ›1‹
انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 3915، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 4763، والـــــــرقـــــــم: 3915، رمــــز 
الــــحــــفــــظ: 5789. وفــــهــــرس مـــخـــطـــوطـــات الـــمـــســـجـــد الــــنــــبــــوي: 1224، رقــــــم الــــحــــفــــظ: 414/3، رقــــــم الـــحـــاســـب: 

1498، رقم الفيلم: 148� 
د بن صاري كرز إل| مبحث االستعارة، وتوفي:  قال حاجي خليفة: >مفتاح العلوم... وعلق المول| مَُحّمَ

سنة )990 ھ(<.
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1762/2، 1767(�  انظر؛ َكْشف الّظُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    21 علم المعاني والبيان واآلداب   

ُــوُســف الــقــراصــويــي، الباليكسري، صــاري  ــد حفيد نــور الــديــن بــن ي الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ

ُكْرز أوغلُ| زاده، الحنفي، الُعثَْماني، الرومي )ت 990 ھ/1582 م( )1(�

 �AHMED b. MAHMUD el - HEREVİ ،MEVLANAZADE ›1‹
هـــنـــالـــك شـــبـــهـــات حــــــول مــــؤلــــف هذه الــــحــــاشــــيــــة، فـــقـــد ظــــنَّــــهــــا بـــعـــُضـــهـــم مـــــن مــــؤلــــفــــات: أَْحـــــَمـــــد بـــــن يــــحــــي| الـــشـــهـــيـــد، 
حفيد سعد الدين التفتازاني، الهروي )ت 916 ھ/1510 م(، واذه الشهيد له )حاشية عل| المختصر؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 1/466، وهي غير هذه  شرح المفتاح(، وتُوَجُد مخطوطة منها في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

الحاشية. 
ونسبت في مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ وفهرس مخطوطات المسجد النبوي؛ إل| ابن كمال پاشا؛ 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة:  مؤلف )تغيير المفتاح( اعتماداً عل| ما ورد في َكْشف الّظُ

 �)1766/2(
ــــد صــــــاري ُكـــــــْرز أوغــــــــلُ| زاده(،  ّــــف هذه الـــحـــاشـــيـــة هـــــو: )مُــــَحــــّمَ ويننكل أرّجـــــــح تـــرجـــيـــحـــاً غـــيـــر قـــطـــعـــّي: بــــــأّن مــــؤل

وكلذ اعتماداً عل| القرائن التالية: 
ــد الــمــعــروف بــصــاري كــرز زاده التي عنوانها: )الــرســالــة القلمية(:  1: مكتوب عــل| مخطوطة المؤلف مُــَحــّمَ
>ولــــــــه تـــعـــلـــيـــقـــة عــــــل| كــــتــــاب الـــــصـــــوم مـــــن الـــــهـــــدايـــــة، وحـــــــــواش عــــــل| الــــمــــفــــتــــاح؛ مـــــن الــــقــــانــــون األول إل| آخــــــر بــحــث 

االستعارة، وحواش عل| الهيئات من شرح المواقف، وله رسالة بليغة في وصف القلم، مطلعها: 
فـــــــــــــــــــــــأوصـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــقـــــــــــــــــص والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدملـــــــــــــــــك الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد يــــــــــــــا مــــــــــــــن أنــــــــــــــطــــــــــــــق الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون والـــــــــقـــــــــلـــــــــم 

وقـــــد جـــــاء فــــي آخـــــر تـــلـــك الـــرســـالـــة قــــولــــه: >لـــقـــد اســـتـــراحـــت الـــيـــد الـــيـــمـــن| عــــن تــجــمــيــل أعــــــام األقــــــــام، فــــي قــيــعــان 
األوراق بـــعـــون الــمــلــك الــــخــــاق، فـــي يــــوم األحـــــد الـــثـــانـــي عــشــر مـــن الــشــهــر الــمــعــظــم الـــــذي ولــــد فــيــه نــبــيــنــا األكـــــرم، 

المنسلك في سلك شهور سنة )966 ھ/1559 م( في بلدة قسطنطينية...<. 
قْم الَْقِديُم: 2/1436�  انظر؛ فهرس مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ

ـــد حــفــيــد نــــور الـــديـــن صـــاري  ّــفــهــا مُـــَحـــّمَ 2: تُــــوَجــــُد مــخــطــوطــة عــنــوانــهــا: )الـــرســـالـــة الــقــلــمــيــة: أعـــــام األقــــــام( لــمــؤل
لها:  ُكْرز أوغلي زاده، أّوَ

َـــــــــــــــــــك الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــُد يــــــــــــا مــــــــــــن أنــــــــــــطــــــــــــق الـــــــــــــــــــنُّـــــــــــــــــــون والــــــــــقــــــــــلــــــــــْم  فـــــــــــــــــــأوصـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــت َعــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــص والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدمْل
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــْموأضـــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــَك مـــــــــــــــــــــــــن ثَـــــــــــــــــــــــــــــْغـــــــــــــــــــــــــــــٍر ُطـــــــــــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــُصـــــــــــــــنـــــــــــــــِعـــــــــــــــِه  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك| بـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــَن الــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــراِع مـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــّسَ
َّـــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــي  ْوَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ْـــــــــــــِمـــــــــــــْســـــــــــــُك فـــــــــــي الـــــــــّشـــــــــَمـــــــــْمَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ َوتَـــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــٌم عــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ ـــــــــــَر مـــــــــــن أنـــــــــفـــــــــاِســـــــــهـــــــــا ال تَـــــــــــعـــــــــــّطَ
ْــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــْرِب والــــــــــــــَعــــــــــــــَجــــــــــــــْملــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــد أنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت األقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ شـــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــه  ْـــــــــــــــــــــــــــــــِد ُكـــــــــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــــــــاٍب مــــــــــــــــن ال َعــــــــــــــــــــــــــل| أي

د بن صاري كرز، المتوف| سنة )990 ھ(...<.  قال حاجي خليفة: >الرسالة القلمية، للمول| مَُحّمَ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )884/1(�  انظر: َكْشف الّظُ

ــــــر بـــــــــــصـــــــــــاري كــــــــــــــرز الــــــــــمــــــــــتــــــــــوف| ســــنــــة  ــــيـ ــ ــــــهـ ــــــشـ ـــــــــــــد بـــــــــــــن... الــــــــــــــرومــــــــــــــي، الـ ـــــه رســـــــــــالـــــــــــة تـــــــألـــــــيـــــــف مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ ـــيــ ــ ـــــمــ ـــلــ ــ وقــــــــــــــــــال الــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــدادي: >قــ
=)990 ھ/1582 م(<. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    22

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 29، مقياس الــورقــة: )220 × 158 = 150 × 95(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحـــــيـــــِم. وبـــــه نــســتــعــيــن. )الــــقــــانــــون األول: فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ِ الـــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
م مباحَث الخبِر لَِسبِْقِه في االعتبار، وكلذ لكونِِه أقَدم في االشتقاق،  بالخبر(: قّدَ
وأكثر في االستعمال، وأوفر في االشتمال عل| الخواصِّ والمزايا. )اعلْم أّنَ مرِجَع 
الخبريِة(: أرادَ بالخبريِّة مَــا بِــِه يمتاُز الخبُر عــن قِــْســَمــيْــِه، فقوله: )واحــتــمــاُل الصدِق 
والــــــــكــــــــِذِب(: تــفــســيــر لـــهـــا إل| )حـــــكـــــم(: أراد بـــالـــحـــكـــم انهاه؛ الـــحـــكـــم بـــمـــعـــن| إيـــقـــاع 
الـــــنـــــســـــبـــــة؛ أو انـــــتـــــزاعـــــهـــــا ال الـــــحـــــكـــــم بـــــمـــــعـــــن| وقـــــوعـــــهـــــا أو ال وقــــــوعــــــهــــــا؛ ال ألنـــــــــه ال يـــحـــتـــمـــل 
الــتــوصــيــف بــاالحــتــمــال الــمــذكــور ألنـــه مـــم، إذ فــيــه حيثيتان يمكن أن يــاحــظ المطابقة 
والـــــــــــّا مــــطــــابــــقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، إحـــــداهـــــمـــــا حـــيـــثـــيـــة كـــــونـــــه مـــــــدلـــــــوالً لـــلـــخـــبـــر ومــــــقــــــصــــــوداً لـــلـــمـــخـــبـــر مــن 
كـــــامـــــه. )بـــــــل ألن الـــمـــخـــبـــر ال يــــفــــعــــلــــه(: بـــــاالتـــــفـــــاق؛ بـــــخـــــاف الــــحــــكــــم بــــالــــمــــعــــن| األول، 
ْــــضــــاً الــحــكــم الـــمـــســـّم| بـــاإلســـنـــاد الـــخـــبـــري، إنـــمـــا هـــو الــحــكــم بــالــمــعــن| األول، ويــأتــي  وأَي

التصريح من قبل الُْمَصنّف...

آخره:... بخاف وضع المضمر موضع المظهر فإنه يفيد تمكن ما يعقبه كما 
أي كوضع الشاعر في قوله:

ــــــألـــــــوا الــــــــــحــــــــــّقَ نُــــــــــْعــــــــــِط الــــــــــحــــــــــّقَ ســــــائِــــــلـَـــــه ــــــسـ ������������������������()إْن تـ

فيه َوْضُع الظاِهِر مَوِضَع َضِميِر الغائِب؛ عل| ما سيأتي في المتن.

انظر: إِيَضاح الَْمْكنُون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )239/2(� 
ْوم من  د ابْن الَْمْعُروف بصاري كرز أُوغلي َزاده... لَهُ: تَْعِليق عل| كتاب الّصَ وقال طوشكبري زاده: >مَُحّمَ
ْــِمــْفــتَــاح مــن الــقــانــون األول إل| آخــر بحث االســتــعــارة، وحـــواش عــل| ايهلإت شرح  َـــة، وحـــواش عــل| ال ْـــِهـــَداي ال

لها:  المواقف، َوله: ِرَسالَة فِي وصف الَْقلَم أّوَ
َــــــــــــــــــــك الــــــــــحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــــا مـــــــــــــن أنـــــــــــــطـــــــــــــق الــــــــــــــــــــنُّــــــــــــــــــــون والـــــــــقـــــــــلـــــــــم  فــــــأوصــــــافــــــه جــــلــــت َعــــــــن الــــــنَّــــــْقــــــص والـــــــــعـــــــــدم...< ل

انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة الُْعثَْمانِيَّة؛ لطاْشُكبْري َزادَهْ؛ )ص: 503(، وُسلّم الوصول إل| 
طبقات الفحول لحاجي خليفة: )80/5(، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: 

 �)256/2(

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    23 علم المعاني والبيان واآلداب   

�������������������������(
ــــــــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــــــــُروُب( )1( ــــــــــــــيــــــــــــــُف مَ ـــــــــــْحـــــــــــَقـــــــــــبَـــــــــــةٌ والــــــــــــــّسَ رُع مُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

اِب. تم الكتاب بعون الَْمِلِك الَْوّهَ

مالحظات: مكتوب في أوله: >حاشية مفتاح المسّم| بمنا زاده<، >ما يتعلق 
بــشــرح المفتاح لــلــمــول|<، ويــوجــد نــّص تمويني جــاء فــيــه: >أخــذنــا مــن الــجــزار أربعة 
أيــــــــــام قــــبــــل أن نـــــذهـــــب إل| طــــهــــطــــا ]الـــــمـــــصـــــريـــــة[ وأخـــــــذنـــــــا يـــــومـــــيـــــن، فــــالــــحــــمــــلــــة: ســــتــــة أيــــــــاٍم 
تــعــمــل بــثــمــانــيــة عـــشـــر رطـــــــاً، والــــتــــاريــــخ مــــن يـــــوم ســـابـــع يـــــوم فــــي شـــهـــر مـــحـــرم الــــحــــرام ســنــة 
ثـــاثـــيـــن ومـــئـــتـــيـــن وألــــــــف، مـــعـــه ســـلـــفـــة بــمــئــتــيــن وعــــشــــرة فــــّضــــة. األيــــــــام الـــخـــالـــيـــة: )3، 3، 
3، 3(<. وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش تــصــحــيــحــات، وإحــــــــاالت إل| الـــمـــراجـــع والـــمـــصـــادر 
مثل: السكاكي، سعد الدين، السيد الشريف، عبد القاهر، والمتن مَُميَّز بخطوط 
حمراء اللون فوقه. الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
ْـــــَراِهـــــيـــــم بـــــن... أبـــو بـــكـــر ابــــن األثــــيــــر الــقــاضــي  وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: قـــاســـم أَفَـــــنْـــــِدي بـــــن الـــشـــيـــخ إِب
د  بالديار المصرية سنة )1230 ھ/1815 م(. وتملّك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ
مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: 

دار المثنوي.

›1‹ اذه البيت من قصيدة لعبد اهلل بن عنمة، وهي: 
فــــــــــــــــي نُــــــــــــُفــــــــــــوِســــــــــــهــــــــــــُم  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــيــــــــــــــُد َزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُبمــــــــــــــــا إِْن تَـــــــــــــــــــــــــــــــَر| الــــــــــــــسِّ كـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍز ومَ

الـــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــّقَ ســــــــــــائِــــــــــــلَــــــــــــهُ  الـــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــّقَ نُــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــِط  ـــــــــــــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــــــــــــُروُبإِْن تَــــــــــــــــــْســــــــــــــــــأَلــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــُف مَ ْرُع مُــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــةٌ والــــــــــــــــــــــــــّسَ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌف  أُن مَــــــــــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــَشــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  أَب مــــــــــــــــــــــــْشــــــــــــــــــــــــُروُبوإِْن  ـــــــــــــــــــــــــــــــّمَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــّسُ إِّنَ  ّلَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذُ نَـــــــــــــــــــــْطـــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــُم  اَل 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــْرتَـــــــــــــــــــــــــــــــــْع بِــــــــــــــــــــَرْوَضــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروُبفـــــــــــــــــــــــــــــــــاْزُجـــــــــــــــــــــــــــــــــْر ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرَك ال ي مَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــِر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد  وقَ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَردُّ  ي إِذاً 

لــــــــــــــــُكــــــــــــــــُم  دَاِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍس  َكــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــَر|  َــــــــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــــــونَــــــــــــــــــــــــــْن  ي ــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــِب ُعـــــــــــــــــــــــــــــْرقُـــــــــــــــــــــــــــــوُبَوال  فــــــــــــــــــــــي َغــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــاَن َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداةَ الــــــــــــــــــــــشِّ

ِــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــْغــــــــــــــــــَضــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــٍة  ل ُذْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  َــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــي  ْــــــــــــــــــــــــــــــٌد ب َزي َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدُع  ي مَـــــــــــــْحـــــــــــــُســـــــــــــوُبإِْن  الـــــــــــــــَقـــــــــــــــبْـــــــــــــــَص  إِّنَ  ِـــــــــــــــــــــــــــُزْرَعـــــــــــــــــــــــــــةَ  ل نَـــــــــــــــْغـــــــــــــــَضـــــــــــــــْب 

انظر؛ كتاب المفضليات: )115(، وشرح المفضليات: )748 - 750(. واألصمعيات: )86(، وخزانة 
األدب: )576/3 - 580(، وشــــــرح الـــحـــمـــاســـة: )146/2 - 150(، واألبـــــيـــــات: )1، 4، 5(، فــــي كــتــاب 
الخيل البن األعرابي: )58(، والبيتان: )2، 3( في حماسة البحتري: )25 - 26(، والبيت: )4( في 

كتاب سيبويه: )411/1(، وجمهرة ابن دريد: )275/1(� 
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قْم الَْحِميِدّي: 468� ]857[ الّرَ

عنوان المخطوط: حواشي المفتاح والمحاكمة بين الشراح = حاشية عل| شرح 
الُْجْرَجانِّي عل| مفتاح الُْعلُوم للسكاكي )1(�

يـــــن،  ـــــد أمـــــيـــــن = مـــــحـــــمـــــود(، قــــاضــــي زاده، َشـــــْمـــــس الـــــدِّ الـــــمـــــؤلـــــف: أحــــمــــد )بـــــــن مُـــــَحـــــّمَ
اإِلْستَانْبُولي )ت 988 ھ/1580 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 99، مقياس الــورقــة: )214 × 157 = 145 × 98(، 
عدد األسطر: )18(�

ــــــداه إل| بــــدائــــع الــمــعــانــي،  أولــــــه: الـــحـــمـــد هلل الــــــذي خـــلـــق اإلنــــســــان عــلــمــه الـــبـــيـــان. وهـ
ـــــَع  ـــــاقِـ ـــــتــــــاٍب أعــــــجــــــز بــــفــــصــــاحــــتــــه مَــــــصـ ـــبـــــعـــــوث بــــــكـ وروائــــــــــــــــع اإلحـــــــــســـــــــان، والــــــــصــــــــاة عـــــــــل| نــــبــــيــــه الـــــمــ
ْــــــُخــــــطــــــبــــــاء، وأَْخـــــــــــــــــــــَرَس بـــــبـــــاغـــــتِـــــِه شـــــقـــــاشـــــَق الــــــــعــــــــرِب الـــــــعـــــــربـــــــاء، وعـــــــــــل| آلـــــــــه وأصــــــحــــــابــــــه الـــــذيـــــن  ال
ـــــاُضــــــِل فـــــــي حـــــــــــدِق الــــبــــيــــان  ــــنـ ـــتــ ــ حـــــــــــــازوا قـــــصـــــبـــــات الـــــســـــبـــــق فـــــــي مـــــضـــــمـــــار الــــــبــــــاغــــــة، وَرمَـــــــــــــــــوا ِعـــــــنـــــــَد الـ
والفصاحة. َوبَْعد؛ فكما أّنَ الِكتاَب الموسومَ )بالِْمْفتَاح( لإلمام العامّة، والهمام 
ُـــوُســـف الــســكــاكــي( تـــغـــّمـــده اهلل بــُغــفــرانــه الـــوافـــي، مُـــْحـــتَـــٍو عــل|  الــفــهــامــة؛ )أبــي يــعــقــوب ي

 MİFTAH li’s - SEYYİD HAŞİYE ala ŞERHU’l = SEYYİD ŞERİFİ’İN  ›1‹
 �MİFTAHU’l - ULUM HAŞİYESİNE HAŞİYE ŞERİF

ْـــَفـــّن  ــــــْرح الــجــرجــانــي لــلــمــفــتــاح مـــن أّولـــــه ال| آخــــر ال حـــواشـــي الــمــفــتــاح والــمــحــاكــمــة بــيــن الــــشــــراح = حــاشــيــة عــــل| ّشَ
الثَّانِي = شرح ِمْفتَاح الُْعلُوم فِي الْمَعانِي إِلَ| آخر الَْفّن الثَّانِي. 

ِــــــــَحــــــــاِجــــــــي َخـــــِلـــــيـــــَفـــــة:  ــــــــنُــــــــون ل ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 3/1255. َوَكــــــــــْشــــــــــف الــــــــّظُ قْـــــــــــم ال انــــــــظــــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغــــــــــــب پــــــــاشــــــــا؛ ]1633[ الـــــــــــّرَ
)1767/2(، وجامع الشروح والحواشي لعبد اهلل الحبشي: )2067/3(� 

 �KADIZADE el - İSTANBULİ AHMED b. MUHAMMED AMİN ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 676. والشقائق النعمانية في علماء الدولة الُْعثَْمانِيَّة  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]870[ الّرَ
لَطاشُكپْري زاده؛ طبعة بــيــروت: )496/1 - 498(، وُســلـّـم الــوصــول إل| طبقات الفحول لحاجي خليفة: 
َخــــــِلــــــيــــــَفــــــة: )348/1، 498، 1766/2، 2022، 2030،  ِـــــــَحـــــــاِجـــــــي  ل ـــــــنُـــــــون  الـــــــّظُ َوَكـــــــــْشـــــــــف   .)250 -  249/1(
َهـــــــــب فــــــي أَخـــــــبـــــــار مَــــــــــْن َذَهــــــــــــب البـــــن الـــــِعـــــَمـــــاد  ْـــــــَمـــــــْكـــــــنُـــــــون: )620/2، 721(، وَشــــــــــــــــــــَذَرات الـــــــــّذَ 2034(، وإِيـــــــــَضـــــــــاح ال
الـــــَحـــــنـــــبـــــلـــــّي: )414/8 - 415(، والـــــعـــــقـــــد الـــــمـــــنـــــظـــــوم: )544/2 - 548(، هـــــديـــــة الـــــعـــــارفـــــيـــــن أســــــمــــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن 
وآثار المصنفين: )148/1 - 149(، ومعجم المطبوعات: )1488/2(، واألعام للزركلي: )254/1 - 

الَة: )171/2(�  ِِّفين لَِكّحَ 255(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    25 علم المعاني والبيان واآلداب   

ـــق...  قــــواعــــد شــــريــــفــــة، ومُــــنــــَطــــٍو عــــــل| فــــوائــــد لـــطـــيـــفـــة... كــــك َشــــــْرُحــــــهُ لـــلـــفـــاِضـــِل الـــمـــحـــقِّ
الــمــشــتــهــر فــي األصـــقـــاِع بــلــقــبـِـِه: )الـــشـــريـــف(، ِكـــتـــاٌب عــظــيــُم الـــشـــان... فــَكــتَــبْــُت مــا أدَّ| 
لَْطان األعَظِم، والخاقاِن األفخم، مالك  إليه ِذهني... وخَدمُْت به عتبةَ حضرِة الّسُ
لطنة الُعظم|؛ والمجد الباهر، وارث الِْخافَِة الُكبر| كابِراً عن كابٍِر، رافع رايات  الّسَ
ر  ِر، مرغم أنــوف الفراعنة والجبابرة، معفِّ الدِّين األزهــر، موضح آيــاِت الــشــْرِع الُْمَطّهَ
ِجــبــاه األقـــيـــاِل واألكــــاِســــَرِة، قــاهــر الــقــيــاِصــَرِة، وقــهــرمــان الـــُقـــُروِم، ُســلــطــان الـــَعـــَرِب والــَعــَجــِم 
لَْطان ُسلَيَْمان خان ابن َسِليم خان  لَْطان، الّسُ لَْطان ابن الّسُ لَْطان ابن الّسُ والــّرُوِم، الّسُ
ابــــن بــــايــــزيــــد خــــــــان، خـــــــلّـــــــَد اهللُ تـــــعـــــال| أيـــــــــامَ ِخـــــافـــــتِـــــِه الـــــــزاهـــــــرة، وأعــــــــــــوامَ ســــلــــَطــــنَــــتِــــِه الــــبــــاِهــــرة، 
ـــــنُـــــوُن، وَحـــِفـــَظـــهُ  ْــــَمــــْســــُكــــوِن، مــــا تَـــعـــاقَـــبَـــت األيــــــــامُ والـــــّسُ ْــــــِع ال ب وأجـــــــر| أحــــكــــامَ مـــعـــدلـــتِـــِه فــــي الــــــّرُ
ّــَدهُ بِــنَــْصــِرِه أَيْنَما َعــَزمَ َوَرامَ، وانأه أَْشـــَرُع في المقصوِد،  بَعْونِِه َحيْثَُما قََعَد وقــامَ، وأي

َمِد الَْمْعبُوِد. مُتوكِّاً عل| الّصَ

ــــهــــا بــتــكــِمــلــٍة َوفَـــنَّـــيْـــِن.  َــهُ عـــل| ثــاثــة أقـــســـاٍم، وأردَفَ قـــال الــفــاضــُل الـــشـــريـــُف: َرتَّــــــَب كــتــاب
اِهُر من كاِمِه اذه أْن تكوَن التكِملَةُ والَفنَّاِن َخاِرَجةً عن األقساِم الثاثة؛  أقوُل: الّظَ
ِـــــــــِه فـــيـــمـــا  َــــــــْظــــــــَهــــــــُر ِمــــــــــن قـــــــــول ُـــــــتـــــــصـــــــّور إْردَاُف الــــــــشــــــــيء بـــــمـــــا لـــــيـــــس بِــــــــــــخــــــــــــاِرٍج عـــــــنـــــــه، والـــــــــــــــذي ي إْذ ال ي
َح بــه مُــنــحــِصــٌر فــي ثــاثــة أقـــســـاٍم؛ ألّنَ الــتــكــمــلــةَ والــَفــنَّــيْــن  َســيــأتــي، وإّن الــِكــتــاَب كــمــا َصـــــّرَ
َــــــــْل أْن تـــــكـــــوَن داِخـــــلـــــةً  ـــــارجــــــةً عـــنـــهـــا؛ ب ــــتــــــه|. أْن ال تــــكــــون خـ ـــــِة الــــِقــــســــِم الــــثــــالــــث. انــ ِمــــــن تَـــــتِـــــّمَ
ُر انْـــــِحـــــَصـــــاُر الــــِكــــتــــاِب فــــي ثــــاثــــِة أقـــــســـــاٍم ِعـــــنْـــــَد ُخـــــــــروِج مــا  ــــّوَ ــــتَــــــَصــ ُــ فــــي الــــِقــــســــِم الــــثــــالــــث. إْذ ال ي
يشملُهُ الِكتاُب عن تلك األقسام الثاثة، فتأمَّْل في التوفيق. قال الفاضُل الشريُف: 
ْــــَخــــلَــــِل فــي ُـــــْحـــــتَـــــَرُز بــــه عــــن ال | بـــِعـــلـــِم اإلعـــــــــراب ِعـــــلْـــــٌم ي ْـــــُمـــــســـــّمَ  وتــــوِجــــيــــُهــــهُ: أّنَ ِعـــــلْـــــَم الـــعـــربـــيّـــة ال

كاِم العرب...

ْــُمــَصــنِّــُف: وُعــلــمــاءُ هذه الــطــبــقــِة الــنــاِظــَرِة بــأنــواِر الــبــصــائِــِر. إلــخ.  آخــــره:... قــال ال
ــــَقـــــةَ عــــــل| الـــبـــحـــِث  ــــِفـ وقــــــــال الــــمــــحــــقــــق الــــتــــفــــتــــازانــــي: ويــــعــــنــــي بـــــهذه الــــطــــبــــقــــِة: الـــــجـــــمـــــاَعـــــةَ الـــــمـــــتَّـ
ُــهُ: هذه  َــطــائِــِف االعــتــبــارات. وقـــال الــفــاضــُل الــشــريــُف: قــول عــن َخـــَواصِّ الــتــراِكــيــب، ول
الــــطــــبــــقــــة. أرادَ بِـــــهـــــا ِعــــــلْــــــَم الـــــبـــــاغـــــِة. كــــــأنَّــــــه قــــــــال: هذه الــــطــــبــــقــــة الـــــتـــــي فــــــــوَق طـــــبـــــقـــــاِت ســـــائِـــــِر 
ْــــُعــــلُــــوم. ونـــقـــل فــــي الـــحـــاشـــيـــة مــــا ذهــــب إلـــيـــه الـــتـــفـــتـــازانـــي بِــــَطــــِريــــِق الـــتـــضـــعـــيـــِف... ثــــم إّن  ال



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    26

ـــــقــــــام يــــقــــتــــضــــي كـــــــــون الــــــــــُمــــــــــَراد بـــــــهذه الــــطــــبــــقــــة:  ـــــمـ ْــــــُمــــــَصــــــنّــــــف فـــــــي اذه الـ ســــــــــــدادَ مــــــعــــــن| كـــــــــام ال
ْـــــــُمـــــــَصـــــــنّـــــــف مــــــــن كـــــــامـــــــه اذه عــــــــــل| مــــــــا أفــــــــصــــــــَح عــــنــــه  ـــــودَ ال ـــــقـــــــصــ ــــــة مُــــــطــــــلــــــقــــــاً ألّنَ مــ ـــبـــــــاغـ ــ ِعــــــــلْــــــــم الــ
الشاِرحان الفاضان: اإلشارة إل| أّن إعجاَز الُقرآِن بباغتِِه... عل| ما نّصَ عليه 
)الشريُف( في الحالة المقتضية لكون المسند إليه اسم إشارة، ثم إّن كوَن هذه 
ْــــضــــاً مــــن فَــــْحــــَو| الـــمـــقـــام، وَســــــــْوِق الـــكـــام؛  ُــــْفــــَهــــُم أَي ْــــُعــــلـُـــوم ي الـــطـــبـــقـــة فـــــوَق طـــبـــقـــات ســــائــــِر ال

كما ال يخف| عل| ذوي األفهام.

َــَســٍة عــل| َطـــَرِف  وأمـــا ثالثاً فَـــأّنَ كـــوَن اإلضــافــِة عــل| تفسير )الــشــريــف( ألدن| مُــاب
َــــــــْل أوَجـــــــــــَب ُحــــســــنــــاً فــي  َـــــُضـــــر ب َــــــــْم ي ــــــلـَـــــْو ســـــلّـــــَم ل الــــــثُّــــــَمــــــاِم. وأمّـــــــــا كــــــون الـــطـــبـــقـــة ِحــــيــــنَــــئِــــٍذ مَـــــــجـــــــازاً، فَ
ُحوا به في ِعلِْم البياِن، ِسيََّما َجرْت  الكاِم ألّنَ المجاَز أبلَغ ِمن الَْحِقيَقِة عل| ما َصّرَ
عليِه عادةُ الُْمَصنّف من افتتاِحِه في ُكلِّ فَّن، واختتاِمِه بعباراٍت مُهّذبٍة، واستعاراٍت 
َــَعــْمــِري إّنَ كلذ  ( فــي اذه الــمــقــام، ول ُق )الــتــفــتــازانــّيُ َــٍة؛ كما نــبّــه عليه المحقِّ مُــســتَــْعــَذب
 ُ ا يضيُق عنها نِطاُق البياِن، وهنكّلَ َق في قولِِه، ومفاسد قِلَِّة التَّأَمُِّل ِمّمَ البعض قد صّدَ

إنَّما يُناِسُب حاَل نَْفِسِه.
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــموكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالً صـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــاً وآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن ال

قد قُوبِلَْت مع نسخة الُْمَصنّف، والحمد هلل عل| كلذ.

ِّــــف، وتُـــــوَجـــــُد فــــي آخـــرهـــا  مـــالحـــظـــات: الــمــخــطــوطــة مُـــقـــابـــلـــة عـــــل| نـــســـخـــِة بـــخـــّط الــــمــــؤل
ِـــــــــٌم صـــــوفـــــّي  مَـــــــــة. الـــــــنـــــــاســـــــخ: عـــــــــال صـــــفـــــحـــــة مــــــــن الـــــــفـــــــوائـــــــد بـــــخـــــط الــــــنــــــاســــــخ الـــــــــــــذي أضـــــــــــــاف الـــــــــُمـــــــــَقـــــــــدِّ
ُعثَْمانّي متبّحٌر؛ لم يذكر اسمه تواُضعاً، وقد اكتف| بتعيين تعليقاته الَْخاّصة عل| 
مَة  الموضوع بقوله: )لناسخه الفقير الحقير( )الورقة: 2/ب(. وقد أضيفت الُمَقدِّ
فـــي صــفــحــتــيــن بـــخـــّط الــتــعــلــيــق بـــوقـــت مــتــأّخــر عـــن بـــاقـــي الــمــخــطــوطــة، وهــــي بــخــط محمد 
مراد شيخ الخانقاه عل| األرجح، والباقي يبدأ بعد الُمَقدِّمَة؛ مثل مخطوطة المكتبة 
لَيَْمانِيَّة. الوضع العام: خّط النسخ الواضح، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات  الّسُ
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي  ـــَمـــــر، وال َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ وتــعــلــيــقــات. وكــلــمــة: قـــــال؛ أقــــــول، مَـــْكـــتُـــوب
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه  مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ

مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    27 علم المعاني والبيان واآلداب   

قْم الَْحِميِدّي: 469� ]858[ الّرَ

عنوان المخطوط: الهوادي في شرح المسالك مختصر التلخيص )1(�

ــــــارح: حــــمــــزة بــــن طــــــورغــــــود كـــــوچـــــك نـــــــور الـــــديـــــن اآليـــــــدنـــــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي  ــــــشــ الــــمــــؤلــــف والــ
)ت 979 ھ/1571 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 97، مقياس الــورقــة: )215 × 152 = 162 × 78(، 
عدد األسطر: )25(�

ِحــــــــيــــــــِم. وبــــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الـــــحـــــمـــــد هلل الـــــــــذي عــــلــــق قــــائــــَد  ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل انمحرّلَ
األلـــــفـــــاظ؛ مـــصـــونـــةً عــــن تــــنــــاول األلـــــحـــــاظ، مـــحـــجـــوبـــة عــــن عــــيــــون أهـــــل عــــكــــاظ عـــــل| نــحــور 
أبــكــار غــرائــب الــمــعــانــي، ورصــفــهــا بــبــدائــع جــواهــر الــبــيــان؛ معصومة عــن تــنــاول البنان، 
محسودة الصفا لحور الجنان؛ في صدور عرائس عجائب المثاني، ثم عرضها عل| 
مــــعــــاشــــر الــــبــــلــــغــــاء، ومــــحــــاشــــر الــــفــــصــــحــــاء، ومــــحــــابــــر الــــخــــطــــبــــاء؛ حــــســــب مــــــا يـــقـــتـــضـــيـــه الــــحــــال 
ـــــقــــــام ُســـــوقـــــهـــــا يـــــــــــــروج، مـــــنـــــظـــــورة األحـــــــــــــــداق مـــــــن كـــــــل الـــــــــبـــــــــروج، غـــــالـــــيـــــة األثـــــــمـــــــان؛  ـــــقـــــــام، فـ ـــــمــ والــ
صاعدة العروج بين أكئلو الفحول إل| ساعة القيام، والصاة عل| رسوله الذي فاق 
الــخــائــق فـــي فــنــون اإِلخــــبــــار، وأفـــنـــان اإلنـــشـــاء؛ حـــت| اعــتــرفــوا بــــأّن لـــه رئـــاســـة الــخــطــاب، 
وأن لهم منصب اإلصــغــاء، محمد الــذي عجز الــحــامــدون فــي حمده إيــجــازاً وإطــنــابــاً، 

 �el - HEVADİ ›1‹
يوجد للمؤلف حمزة بن طورغود نور الدين اآليديني؛ كتاب: >المسالك في تلخيص )تلخيص المفتاح( 
في المعاني والبيان<، وقد شرحه في كتاب: >الهوادي في شرح المسالك - في المعاني والبيان<. انظر؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 1605، ومكتبة  : 956، ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1358[ الّرَ مكتبة الّسُ
ْــــــَقــــــِديــــــُم: 1079، ومـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــهــــوذا؛  قْـــــــم ال ْــــــَقــــــِديــــــُم: 206، والـــــــّرَ قْـــــــم ال جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الـــــــّرَ
الرقم: 3916، رمز الحفظ: 1013، ورمز الحفظ: 3490، ورمز الحفظ: 5683، ورمز الحفظ: 5454، 

ورمز الحفظ: 5551، الرقم: 3916، رمز الحفظ: 3445� 
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ِـــــلْـــــبَـــــْغـــــَداِدّي: )338/1(،  ّــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل : 956. َوَهــــــِدي ْــــَحــــمــــيــــدّيُ قْــــــُم ال ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1358[ الــــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة الــــّسُ
وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )42/2(، وتذكرة مشاهير ُعثَْمانية: )581/4(، َومُْعَجم 

الَة: )79/4(�  ِِّفين لَِكّحَ الُْمَؤل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    28

وإن مـــــهـــــروا فـــــي ســـــلـــــوك مـــســـالـــكـــه فـــــصـــــوالً وأبـــــــــوابـــــــــاً، وعـــــــــل| آلـــــــه الـــــنـــــازلـــــون مـــــنـــــازل أمـــــــــره فــي 
الفصول واألصول.

َــــــْعــــــد؛ فَـــــلَـــــّمـــــا ســــاقــــنــــي فـــــي اثــــنــــتــــيــــن وســــتــــيــــن وتـــــســـــع مــــئــــة الــــتــــقــــديــــر، وقــــــادنــــــي عــقــيــب  ــــــــــا ب أمَّ
الــقــفــول عــن الــحــج فــي دمــشــق الــشــام قــائــد الــتــدبــيــر؛ إل| ابــتــغــاء ُحــســن الــمــآب؛ بــابــتــداء 
الــمــســالــك؛ وتــداولــهــا األيـــدي ثــمــان حــجــج فــي الــمــمــالــك، وتــطــاول إلــيــهــا أعــنــاق مطايا 
الــســامــعــيــن، وأثـــار تـــراُكـــُم الــراغــبــيــن عــلــيــهــا عــثــار الــقــاعــديــن، واحــتــاج فــي مــســالــكــهــا إل| 
لتُها  الَْحْدِو راحلةُ بعض السالكين، وفي منازلها إل| الزأِو زاملةُ بعض النازلين، سّهَ
بـــــــاذل الـــجـــهـــد فــــي َطـــــْحـــــِو تِـــــــال حـــــّل األبـــــيـــــات، وبــــســــط مــــتــــان تــــأويــــل اآليـــــــــات، مــــشــــيــــراً إل| 
أصــــول بـــحـــور األشــــعــــار، وإل| خــفــايــا رمــــوز اإلشــــعــــار، مُــبــيِّــنــاً أســـامـــي الـــشـــعـــراء؛ عــــل| مــا 
َـــُفـــْز  ســـاعـــَد نـــقـــُل األدبــــــــاء؛ ذاكـــــــراً فـــي األذيـــــــال نُـــَكـــتـــاً لـــم تـــســـمـــْح بـــهـــا ُكــــتُــــُب الــــُقــــدمــــاء، ولــــم ي
بـــهـــا فـــي ِمـــضـــمـــار الـــِفـــكـــر ســــوابــــُق الـــكـــرمـــاء؛ مــتــجــنّــبــاً عـــن اإلطــــالــــة لــلــســالــفــيــن، وعــــن َجـــــْرِح 
آراِء ُعــــقــــول الـــمـــؤلـــفـــيـــن، مُـــســـتـــعـــيـــذاً مــــن وســــــــاوس الــــــوســــــواِس الــــخــــنّــــاس بــــــرب الــــنــــاس مــلــك 
الــنــاس هلإ الــنــاس، مُــعــِرضــاً عــن طــلــب االســتــحــســان مــن ذوي الــعــائــق، طــلــبــاً لــمــرضــاٍة 
ْــــــِســــــنَــــــِة أبـــــنـــــاء الــــــزمــــــان؛ أنّ|  ِمــــــن خــــلــــق الـــــخـــــائـــــق؛ فـــهـــيـــهـــات أن تــــنــــال االســــتــــحــــســــان؛ ِمــــــن أَل
لـــك اذه؛ والـــحـــالـــةُ اذكه، إذا َســـِمـــعـــوا فــــت| يـــهـــدي إل| صــــراط مــســتــقــيــم، قـــالـــوا ابــنــوا 
ُــحــيــي مــراِســم األولـــيـــن، َطـــّرُحـــوه أرضـــاً  ّــاً ي َــَمــُحــوا شــاب لــه بــنــيــانــاً فــألــقــوه فــي الــجــحــيــم، أو ل
ـــــــن كــــــــان ِمــــــــن الـــــمـــــنـــــاظـــــريـــــن؛ أن يــــعــــمــــل فــــيــــه عــــمــــَل  فــــــي أســـــفـــــل الـــــســـــافـــــلـــــيـــــن... ورجـــــــائـــــــي ِمـــــــّمَ
َـــــقـــــبـــــُل اإلصــــــــــــــــاَح؛ ابــــــتــــــغــــــاءَ جـــــــــــزاء الـــــحـــــمـــــل عـــــــــل| الــــــصــــــاح،  ُــــــصــــــِلــــــَح مـــــــا ي الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــن، بـــــــــأن ي
وأن ال يــــنــــظــــر فـــــيـــــه بــــعــــيــــن الـــــــرِّضـــــــا كــــــي ال يــــمــــضــــي عــــــن عـــــيـــــب أعــــــــــــم|، وال بــــعــــيــــن الــــّســــخــــط 
ـــــَده بــــــِذكــــــٍر جــــمــــيــــل، طـــــالـــــبـــــاً ِعــــتــــقــــه مــن  ـــبـ ــ والــــــــِقــــــــل|؛ لــــئــــا مـــــــش| عـــــــل| حـــــــّق أعــــــــــش|، ذاكــــــــــــراً عـ
نـــــار الـــجـــلـــيـــل. وبـــعـــدمـــا أوضـــحـــنـــا الـــمـــســـالـــك بــــعــــون الـــــهـــــادي، ســـّمـــيـــنـــا طــــوائــــف الـــشـــارحـــات 
بِــــــــــــ )الـــــــــــهـــــــــــوادي(، الـــــلـــــهـــــم اهــــــــدنــــــــا إل| ســــــــــــواء الـــــــطـــــــريـــــــق، كـــــمـــــا هــــــديــــــت مَــــــــــن هــــــديــــــت مــــــــن فـــج 
عــــــمــــــيــــــق، وخــــــلّــــــصــــــنــــــا مـــــــــن بــــــحــــــر الــــــــــذنــــــــــوب الــــــــغــــــــريــــــــق؛ كــــــمــــــا خــــــلّــــــصــــــت مَــــــــــــن خــــــلّــــــصــــــت مـــــــــن نــــــار 
ّــــــنــــــا يـــــوم  الــــــحــــــريــــــق، وال تــــــضــــــرب وجـــــوهـــــنـــــا بــــــســــــواد الـــــــوجـــــــوه بـــــيـــــن الــــــعــــــبــــــاد، َوال تُـــــــْخـــــــِزنَـــــــا يــــــا رب
الــــــتــــــنــــــاد، بــــــحــــــقِّ أســــــمــــــائــــــك وِصــــــفــــــاتــــــك والـــــنـــــبـــــيـــــيـــــن، وأهـــــــــــــِل طــــــاعــــــتِــــــك ِمـــــــــن أهـــــــــل الــــــســــــمــــــاوات، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    29 علم المعاني والبيان واآلداب   

 وأهــــــــل األرضــــــيــــــن، عـــلـــيـــهـــم الـــــصـــــاة والــــــســــــام والــــــــّرضــــــــوان أجــــمــــعــــيــــن. آمـــــيـــــن؛ يـــــا مَـــــن بـــيـــده
الملك في العالمين.

ِحــيــِم. افتَتََح بالبسملِة وعّقبَها بالحمدلَِة؛ كما هو أسلوب  ِ الــّرَ َ ْ بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
الـــــكـــــتـــــاِب الــــمــــجــــيــــد، وعــــلــــيــــه اإِلْجــــــــَمــــــــاع فـــــي الــــدفــــتــــر الـــعـــتـــيـــق والـــــجـــــديـــــد؛ صــــيــــانــــة تـــألـــيـــفـــه عــن 
األقـــطـــعـــيّـــة واألجـــــدعـــــيّـــــة؛ عـــــل| مــــا نــطــقــت بــــه الـــمـــقـــالـــة الـــقـــاســـمـــيـــة؛ عـــــل| قـــائـــِلـــهـــا الـــصـــلـــوات 
ِـــَمـــن عــلّــم اإلنــــســــان(. َعــــبّـَـــَر عـــن اهلل  األحــــديــــة، والــتــســلــيــمــات األبــــديــــة، فـــقـــال: )الــحــمــد ل
تـــعـــال| بــالــمــوصــول تــفــخــيــمــاً لـــشـــأن الــمــحــمــود لــــه، وتــنــبــيــهــاً عــــل| الــمــحــمــود عــلــيــه، وحـــثّـــاً 
للسامع عل| الحمد، وإعانةً عل| ُحسن السجع، والام: لاستحقاق ال لإلخصاص 
عــــنــــد مَــــــــن يــــــفــــــّرق بـــيـــنـــهـــمـــا؛ بــــــــأن يـــعـــتـــبـــر األّول بــــيــــن الـــــــــــذات والــــــصــــــفــــــات؛ نـــــحـــــو: الـــــــعـــــــّزة هلل، 
واألمــــــــــــــــــــــــــر هلل. والـــــــــثـــــــــانـــــــــي بـــــــيـــــــن الــــــــــذاتــــــــــيــــــــــن؛ نـــــــــحـــــــــو: الـــــــجـــــــنـــــــة لــــــلــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، والــــــــــــنــــــــــــار لــــــلــــــكــــــافــــــريــــــن، 
ولاختصاص عند مَن لم يفّرق بينهما، وعّمم الثاني لأول، وهو اختيار ابن هشام، 

لِما فيه من تقليل االشتراك...

آخـــره:... )وأحــســنــه(: أي أحسن االنــتــهــاء، )حسن المقطوع، ويــســم| براعة 
ْــــــضــــــاً، وهـــــو مــــا أِذَن بـــانـــتـــهـــاء الـــــكـــــام(؛ وقــــــول الـــمـــؤلـــف فــــي آخـــــر تـــألـــيـــفـــه؛ فــي  الــمــقــطــع أَي

البحر الطويل:

بـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــك()بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذن اهلل يـــــــــــــــا مـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــأ الــــــــــــــــــــــــــــــــــور|

َك به، فالِْخطاب عل|  اذه الدعاء يحتمل أن يكون لتأليفه، وأن يكون لمن تمّسَ
األول من باب التجريد، وعــل| اآلخــر من باب التنزيل؛ وإطــاق ملجأ الــور| عليها 
إطــــاق تــقــّولــي بــســيــر مــقــامــات تــحــتــِمــل مــقــامــات الـــرتـــب، ومـــقـــامـــات األقـــالـــيـــم مـــن بــادهــا 
َــــــة ألنــــهــــا مــــوســــومــــة بـــالـــمـــســـالـــك،  َســــــال َــــــة، ومــــســــالــــك تـــحـــتـــمـــل الــــــرِّ َســــــال وقــــربــــهــــا، ومــــقــــامــــات الــــــرِّ

ومسالكها الثاثة، والسبل في وجه األرض.

تمت.

ُطوِر  مالحظات: تُوَجُد في أّولِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 
ــــــوقَـــــــهُ. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــنـــســـخ:  ــــْشـــــــُروح مُـــــَمـــــيَّـــــز بِـــــُخـــــُطـــــوط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فـ ــ ــــَمـ ــ ْـ والــــمــــتــــن ال



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    30

نـــســـخ، والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد الــحــافــظ 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 470� ]859[ الّرَ
عـــــــــــــنـــــــــــــوان الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــوط: الـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــول شــــــــــــــــــرح تـــــــلـــــــخـــــــيـــــــص الـــــــــمـــــــــفـــــــــتـــــــــاح فــــــــــــــي الـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي والـــــــــبـــــــــيـــــــــان 

للقزويني )1(�
الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مــــــســــــعــــــود بــــــن عــــــمــــــر الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، ســــــعــــــد الـــــــــديـــــــــن )ت 791 ھ/ 

1142 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 234، مقياس الورقة: )240 × 145 = 150 × 75(، 

عدد األسطر: )23(�
أوله: ربِّ وفِّْقني االتَْمام؛ بالنبي وآلِه الكرام العظام.

ِحيِم. وبه ثقتي. ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ِحيِم. الحمد هلل الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان،  ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
وخــصــصــنــا بــبــدائــع األيــــــادي وروائــــــع اإلحــــســــان، وأتـــقـــن بــحــكــمــتــه نــظــام الــعــالــم عــــل| وفــق 
ما اقتضته الحال، وأورد برأفته فرق األنام في طرق اإلنعام واألفضال... وبعد فإن 

 �el - MUTAVVEL ›1‹
قْــم الَْحِميِدّي: 1611،  : 903، ومكتبة مُــَراد مُــّا؛ الــّرَ قْــُم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1263[ الــّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:  قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1615، والـــــــّرَ قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1614، والـــــــّرَ قْـــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1612، والـــــــّرَ قْـــــــم ال والـــــــّرَ
ْـــــَقـــــِديـــــُم:  قْــــــــم ال ْــــــَقــــــِديــــــُم: 436، والــــــــّرَ قْـــــــم ال ــــبُــــــول؛ الـــــــّرَ ــــانــ ـــتَــ ــــيــــــِدّي: 1617، ومـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إِْســـ ــــِمــ ْــــــَحــ قْــــــــم ال 1616، والــــــــّرَ
1103، ومكتبة األزهر؛ من الرقم: 33375، أرقام الحفظ: )57 باغة( 1589، حت| الرقم: 33433، 
أرقام الحفظ: )3800 باغة( 131671 دمياط. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت، الرقم: 524، رمز 
الــــحــــفــــظ: H 415، ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ مــــن الـــــرقـــــم: 3883 )1(، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 3680، 
حت| الرقم: 3883 )13(، رمز الحفظ: 5161، والمكتبة الوطنية النمساوية؛ )ب 2( الرقم: 480 رمز 

الحفظ: t �Mix 869. )ب 2( هيلين: 2469� 
 �SA’DÜDDİN MES’UD b. ÖMER ،et - TAFTAZANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/97�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    31 علم المعاني والبيان واآلداب   

ْــُعــلـُـوم  أحــق الفضائل بالتقديم وأسبقها فــي استيجاب التعظيم هــو التحلي بحقائق ال
والمعارف والتصدي لإلحاطة بما في الصناعات من النكت واللطائف ال سيما علم 
البيان المطلع عــل| نكت نظم الــقــرآن فإنه كشاف عــن حقائق التنزيل رائـــق، مفتاٌح 
عــن دقــائــق الــتــأويــل فــائــق، بــتــبــيــاٍن لــدالئــل اإلعـــجـــاز، وأســـــراِر الــبــاغــة، إيــضــاٌح لمعالم 
اإليــــــجــــــاز وآثــــــــــار الــــفــــصــــاحــــة، تـــلـــخـــيـــٌص لـــــغـــــوامـــــِض مُــــشــــِكــــل كـــــــتـــــــاِب اهلل ومُـــــْعـــــضـــــلـــــه، تـــقـــريـــٌب 
لـــلـــغـــوص عـــــل| فــــوائــــد مُـــجـــمـــلـــه ومُــــفــــّصــــلــــه، قــــواعــــد كـــافـــيـــة فــــي ضـــــوء الـــمـــصـــبـــاح عـــــل| أنـــــوار 
ُــــبــــاُب آثــــار  الــــتــــأويــــل، مــــــــواردٌ شـــافـــيـــة عــــن الـــتـــهـــاب األكــــبــــاد عـــــل| أســـــــرار الـــتـــنـــزيـــل؛ بــــه ظــــَهــــَر ل
تــركــيــبــه وصــــف|، ومــنــه عـــذب ُعــبــاب بــحــار أســالــيــبــه وصــــف|، ثــم وقـــع فــي أيــــدي جماعة 
هــم أســــراء الــتــقــلــيــد، فــطــفــقــوا يــتــعــاطــونــه مــن غــيــر تــوثــيــٍق وتــســديــد، يــحــومــون فــي تحرير 
مقاصده حول القيِل والقال، ويقتصرون من تقرير لطائفه عل| ِذكِر المقام والحال، 
ال تخرج عن ربقة التقليد أعناقهم؛ حت| تسرح في رياض التحقيق أحداقهم، وال 
ـــِل فـــي ضــمــائــرهــم،  ـــب عـــن بـــصـــائـــرهـــم؛ حــــت| تــنــطــبــع دقـــائـــق الـــتـــعـــّقُ تــرتــفــع ِغــــشــــاوةُ الـــتـــعـــّصُ
كل بضاعتهم اللجاج والعناد، وجّل صناعتهم االنحراف عن منهج الرشاد، فهيهات 

البشر للزمرة الرفيعة الشان، أو التفّطن للمحنة الخفية المكان.

وإنـــــــي بـــعـــدمـــا قـــضـــيـــت مــــن بـــعـــض الــــفــــنــــون وطــــــــري، وأَجــــــلْــــــُت فــــي مـــســـتـــودعـــات أســـــــراره 
قِـــــــــداَح نــــظــــري، بــعــثــنــي ِصـــــــدُق الـــهـــّمـــة فــــي االرتـــــقـــــاء إل| مـــــــدارج الــــكــــمــــال، وفـــــــرُط الــشــغــف 
بــــأخــــذ الــــِعــــلــــم مـــــن أفــــــــــواه الـــــــرجـــــــال، عـــــــل| الــــتــــرحــــل إل| ُجــــرجــــانــــيــــة خـــــــــــــوارزم؛ مــــحــــّط رحـــــال 
األفاضل، ومخيم أرباب الفضائل، صرف عنها بوائق الزمان، وحرسها عن طوارق 
ْـــُعـــلُـــوم والـــمـــعـــارف، وافــــتــــاء األنـــاســـي  الـــحـــدثـــان. فـــشـــّمـــرُت عـــن ســـــاِق الـــجـــّد عــــل| اقـــتـــنـــاء ال
من عيون اللطائف، وصرفُت شطراً من الزمان عل| الفحص عن دقائق ِعلِم البيان، 
أراجــــُع الــشــيــوخ الــذيــن هــم حــــازوا قــصــَب الــســبــق فــي مــضــمــاره، وأبــاحــث الــحــذاق الــذيــن 
غاصوا عل| ُغرِر الفرائد في تيار بحاره، وكثيراً ما كان يخالُِج قلبي أْن أشرَح ِكتاَب 
)تــــلــــخــــيــــص الـــــمـــــفـــــتـــــاح( الــــمــــنــــســــوب إل| اإلمــــــــــــــام، الـــــعـــــامـــــة عــــــــدة اإلســــــــــــــام، قــــــــــدوة األنــــــــــام، 
د بن عبد انمحرل  أفضل المتأخرين، أكمل المتبحرين: جال الملة والدين؛ مَُحّمَ
القزويني الخطيب بجامع دمشق، أفاض اهلل عليه شآبيب الغفران، وأسكنه فراديس 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    32

الجنان، إذ قد وجدته مختصراً جامعاً نور أصول اذه الفّن وقواعده، حاوياً لنُكت 
مسائله وعوايده، محتوياً عل| حقائق من لُباب آراء المتقّدمين، منطوياً عل| دقائق 
من نتائج أفكار المتأخرين، مائاً عن غاية اإلطناب، ونهاية اإليجاز، الئحاً عليه 
خـــــمـــــائـــــل الـــــســـــحـــــر ودالئـــــــــــــل اإلعـــــــــــجـــــــــــاز... وبـــــــذلـــــــت الـــــجـــــهـــــد فـــــــي مـــــراجـــــعـــــة الـــــفـــــضـــــاء الــــمــــشــــار 
ْـــُمـــَصـــنّـــفـــة فــــي فـــــّن الــــبــــيــــان، ال ســـيّـــمـــا تــــأويــــل اإلعـــجـــاز  إلـــيـــهـــم بـــالـــبـــنـــان، ومــــمــــارســــة الـــكـــتـــب ال
ــــــِحــــــهــــــا غـــــــايـــــــة الــــــــوســــــــع والــــــــطــــــــاقــــــــة، ثــــــــم جــــمــــعــــُت  ـــّفُ ــ وأســــــــــــــــــرار الـــــــبـــــــاغـــــــة، فـــــلـــــقـــــد تـــــنـــــاهـــــيـــــت فــــــــي تــــــصـ
ُـــــذلـــــُل ِصــــعــــاب عـــويـــصـــاتـــه األبـــــيّـــــة، ويـــســـّهـــل طــــريــــق الـــــوصـــــول إل|  بــــشــــرح اذه الـــكـــتـــاب مــــا ي
ــــــحــــــْت بـــهـــا ُكـــــتـــــُب الـــــُقـــــدمـــــاء، وفـــــوائـــــَد  ذخـــــائـــــر كـــــنـــــوزه الــــخــــفــــيّــــة، وأودعــــــتــــــه َخـــــــرائِـــــــَد نـــفـــيـــســـةً ُوشِّ
ـــــرائــــــب نُــــكــــت اهــــتــــديــــُت إلـــيـــهـــا بـــنـــور الـــتـــوفـــيـــق،  شــــريــــفــــةً ســـمـــحـــْت بـــهـــا أذهـــــــــــاُن األذكـــــــيـــــــاء، وغـ
ـــــائــــــف فـــــــَقـــــــٍر اتـــــخـــــذتـــــهـــــا مـــــــن عـــــيـــــن الــــتــــحــــقــــيــــق، وتــــمــــســــكــــت - بــــــدفــــــع اعــــــتــــــراضــــــاتــــــه - بــــذيــــل  ـــــطـ ولـ
العدل واإلنصاف، وتجنّبُت في ردِّ ما أورد عليه من مذهب آراء البغي واالعتساف، 
وأشـــــرُت إل| حـــلِّ أكــثــر غــوامــض الــمــفــتــاح واإليـــضـــاح، ونــبّــهــت عـــل| بــعــض مــا وقـــع من 
ّــــت فــيــهــا أقـــدام  الــتــســامُــح لــلــفــاضــل الــعــامــة فـــي شـــرح الــمــفــتــاح، وأومـــــأت إل| مـــواضـــع زل
اآلخـــذيـــن فـــي هذه الــصــنــاعــة، وأغــمــضــت َعـــّمـــا وقـــع لــبــعــض مُــتــعــاطــي اذه الــِكــتــاب من 
غــيــر بــضــاعــة، ورفـــضـــُت الــتــأســي بــجــمــاعــة ُحـــظـــروا فــيــه لتحقيق الـــواجـــبـــات، ومـــا فــرضــت 
عـــــــل| نـــفـــســـي ُســــنّــــتــــهــــم فـــــي تــــطــــويــــل الــــــواضــــــحــــــات، وحـــــيـــــن فـــــرغـــــت عـــــن تــــســــويــــد الـــصـــحـــائـــف 
بتلك اللطائف... عند تاطم أمواج الِفتن عل| باد خراسان... فطرحت األوراق 
فــــي زوايـــــــا الــــهــــجــــران، ونـــســـجـــت عــلــيــهــا عـــنـــاكـــُب الـــنـــســـيـــان، وضــــربــــُت بــيــنــي وبــيــنــهــا حــجــابــاً 
مستوراً، وجعلتُها كأن لم تُكن شيئاً مذكوراً، وإل| اهلل الُْمشتك| من دهٍر إذا أساء 
أصــــــــــّر عــــــــل| إســــــــاءتــــــــه، وإن أحـــــســـــن نــــــــــِدم عــــلــــيــــه مــــــن ســــــاعــــــتِــــــِه، ثــــــم ألـــــجـــــأنـــــي فــــــــــرُط الـــــمـــــال، 
وضيق الــبــال إل| أن تلفظني أرٌض إل| أرٍض، وتجرني مــن رفــٍع إل| خــْفــٍض؛ حت| 
أنحُت بمحروسة )هراة(؛ حماها اهلل تعال| من اآلفــات... كّلُ كلذ بميامن دولة 
ِـــك ِرقَـــــــاِب األُمَــــــــِم، خــلــيــفــة اهلل فـــي الــعــالــم،  ســلــطــان اإلســــــام، ظـــــل اهلل عــــل| األنــــــام، مَـــال
حـــامـــي بـــــاد أهـــــل اإليــــــمــــــان... مـــالـــك ســــر الـــخـــافـــة بـــاالســـتـــحـــقـــاق، الــمــجــتــهــد فــــي نــصــب 
ــلـْـَطــان الــغــازي المجاهد فــي ســبــيــل اهلل، مُــعــّز الحق  ُســـرادق األمـــِن واألمـــــان... وهــو الــّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    33 علم المعاني والبيان واآلداب   

ــــد كـــــــرت، ال زالــــت  والــــدنــــيــــا والــــــديــــــن، غــــيــــاث اإلســــــــام والـــمـــســـلـــمـــيـــن، أبـــو الـــحـــســـيـــن مُــــَحــــّمَ
أقطار األرض مُشِرقَةً بأنوار معدلته... ثم هداني اهلل سبحانه وتعال| سواء الطريق، 
وأفاض علّيَ سجال التوفيق؛ حت| رجعُت إل| ما جمعُت، وَشّمرُت الذيل لتصحيحه 
وتــرتــيــبــه، واســتــنــهــضــُت الـــّرجـــل والــخــيــل فـــي تــنــقــيــحــه وتــهــذيــبــه، وأضـــفـــت إلـــيـــه مـــا سمح 
ـــْفــــــِظ الـــــقـــــاصـــــر، فـــــجـــــاء بـــحـــمـــد اهلل  ــ ــــلّـ ِــ ـــنــــــاء كلذ الـــــِفـــــكـــــُر الـــــفـــــاتـــــر، وســـــنـــــح بــــــعــــــون اهلل ل ــ بــــــه فــــــي أثـ
كـــــنـــــزاً مــــدفــــونــــاً مـــــن جـــــواهـــــر الـــــفـــــوائـــــد، وبـــــحـــــراً مـــشـــحـــونـــاً بـــنـــفـــائـــس الـــــفـــــرائـــــد، فــجــعــلــتــه تُـــحـــفـــةً 
ــبــاع الــلــددُ والــِعــنــاد،  ــنِــيَّــِة... فلقد غلب عــل| الــطِّ تِــِه الــّسَ لحضرته العلية، وِخــدمــةً لــّســّدَ
ْـــــِجـــــدال والـــحـــســـد بـــيـــن الــــِعــــبــــاد، ولـــئـــن فـــاتـــنـــي مــــن الــــنــــاس الـــثـــنـــاء الــجــمــيــل الـــعـــاجـــل،  وفـــشـــا ال
فحسبي مــا أرجـــوه مــن الــثــواب الــجــزيــل فــي اآلجـــل. }ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ 
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ْــــَحــــْمــــُد هلِل(:  ِحــــيــــِم، ال ِ الــــّرَ َ ْ ْـــُمـــَصـــنِّـــُف - رحـــمـــة اهلل عــلــيــه -: )بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ قــــال ال
ـــن بــالــتــســمــيــة بـــحـــمـــد اهلل ســـبـــحـــانـــه؛ أداءً لــــحــــّق شــــــيء ِمــــّمــــا يــجــب  افـــتـــتـــح كـــتـــابـــه بـــعـــد الـــتـــيـــّمُ
عليه من شكر نعمائه التي تأليف اذه المختصر إنه من آثارها، والحمد هو: الثناء 
باللسان عــل| الجميل ســواءً تعلّق بالفضائل أم بالفواضل، والشكر: فِعل ينشأُ عن 
ــةً بالجنان،  تعظيم المنِعم بسبب اإلنــعــام ســواء كــان ذاكـــراً باللسان أو اعــتــقــاداً أو ُحــّجَ
أو عـــمـــاً وخــــدمــــةً بـــــاألركـــــان، فــــمــــورد الـــحـــمـــد هــــو الـــلـــســـان وحـــــــده، ومــتــعــلّــقــه يـــعـــّم الــنــعــمــة 
وغيَرها، ومورد الشكر يعّم اللسان وغيره، ومتعلقه يكون النعمة وحدها، فالحمد 
أعــّم باعتبار المتعلّق، وأخـــّص باعتبار الــمــورد، والشكر مــن انهاه يحّقق تصافّهما 
فـــــــي الــــــثــــــنــــــاء بـــــالـــــلـــــســـــان فـــــــي مــــقــــابــــلــــة اإلحــــــــــســــــــــان، وتـــــفـــــارقـــــهـــــمـــــا فـــــــي صــــــــــدق الـــــحـــــمـــــد فـــــقـــــط عـــــل| 
الوصف بالِعلم والشجاعة، وصدق الشكر فقط عل| الثناء بالجنان في اإلحسان...

آخـــــــــــــره:... بـــــل ال يـــمـــكـــن االطـــــــــاع عــــــل| كـــنـــهـــهـــا إال لـــــعـــــّام الــــغــــيــــوب. اذه آخــــــر مــا 
أردنـــــــا جــمــعــه مــــن الــــفــــوائــــد، ونـــظـــمـــه مــــن الــــفــــرائــــد، مــــع تـــــــوّزع الــــبــــال، وتـــشـــعـــث األحـــــــوال، 
وتـــــفـــــاقـــــم األحــــــــــــــزان والـــــمـــــحـــــن، وتـــــكـــــاثـــــر األفــــــــــــــزاع والـــــفـــــتـــــن، وتـــــــواتـــــــر أحــــــــــــداث أورثــــــــــــت الـــطـــبـــع 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    34

ماالً، والخاطر نكاالً، نكل اهلل جلّت حكمته قد وفقنا لإلتمام، ورزقنا الفوز باذه 
الــمــرام. الــفــراغ مــن نقله إل| البياض؛ فــي يــوم األربــعــاء الــحــادي عشر مــن صفر؛ سنة 
ثــمــان وأربــعــيــن وســبــع مــئــة، بــمــحــروســة هــــراة، صــانــهــا اهلل عــن اآلفـــــات، وكــــان االفــتــتــاح 
يوم االثنين الثامن من رمضان، الواقع في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة؛ بُِجرجانية 
خوارزم، حماها اهلل تعال| عن اآلفات، والحمد هلل عل| التوفيق، ومنه الهداية إل| 
ـــد خــيــر الـــبـــريـــة، وعــــل| آلــــه وأصـــحـــابـــه الطيبين  ســــواء الـــطـــريـــق، والـــصـــاة عــــل| نــبــيــه مُـــَحـــّمَ

الطاهرين. )85(�

مــالحــظــات: تــاريــخ التأليف: مــن سنة )742 ھ/1342 م( حــت| سنة )748 ھ/ 
ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد، تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســـنـــة )1085 ھ/  1347 م(، تُــــــوَجــــــُد فـــــي أّولــــــــــِه صـــفـــحـــةٌ مـــــن ال
تـــعـــلـــيـــق  الـــــــــخـــــــــط:  نــــــــــــوع  الــــــــــعــــــــــام:  الـــــــــوضـــــــــع  )1185 ھ/1771 م(،  ســــــنــــــة  أو  1674 م(، 
ُطوِر  بَة، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ فَحات لََها إَِطاَرات مَُذّهَ واضح، وجميع الّصَ
َــة  ْـــضـــاً تصحيحات وتعليقات وشــــروح كــثــيــرة. وَعــنَــاِويــن الــمــواضــيــع والــفــواصــل مَــْكــتُــوب أَي
ْـــِغـــاف ِجلْد  بِــالــلَّــْوِن األَْحـــَمـــر، والــمــتــن الــمــشــروح مُــَمــيَّــز بخطوط حــمــراء الــلــون فــوقــه. وال
ُعـــثْـــَمـــانـــّي نــفــيــس مــذهــب مـــن الـــخـــارج وبــطــانــتــه مـــن ورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد 
د بن خليل البغدادي  الحاج خليل بن أحمد رشيد مع الخاتم. وتملّك: الحاج مَُحّمَ
مَــْشــِقــّي، َوتَــَمــلُّــك: الــوزيــر علي خـــان، بــالــخــاتــم. وتــمــلـّـك بالبيع الــشــرعــي للواقف:  الــدِّ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/  السيد الحافظ مَُحّمَ

1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 471. مطبوع ]860[ الّرَ

عنوان المطبوع: شرح التلخيص )المختصر(؛ الشرح المختصر عل| تلخيص 
المفتاح في المعاني والبيان للقزويني )1(�

 �el - MUHTASAR fi’l - MEANİ ve’l - BEYAN ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:  قْـــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 472. ومـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1647[ الـــــــّرَ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1618،  : 900، ومكتبة مَُراد مُّا، الّرَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1260[ الّرَ =1267، ومكتبة الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    35 علم المعاني والبيان واآلداب   

الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مــــــســــــعــــــود بــــــن عــــــمــــــر الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، ســــــعــــــد الـــــــــديـــــــــن )ت 791 ھ/ 
1142 م( )1(�

عدد الصفحات: 252�

ِحــيــِم، نحمدك يا من شــرح صــدورنــا لتلخيص البيان  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
فــي إيــضــاح الــمــعــانــي، ونــــّور قلوبنا بــلــوامــع الــتــبــيــان مــن مــطــالــع الــمــثــانــي، ونُــصــلــي عــل| 
ــد الــمــؤيــد دالئـــل إعــجــازه بــأســرار الــبــاغــة، وعـــل| آلـــه وأصــحــابــه المحرزين  نبيك مُــَحــّمَ

قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبراعة.

َوبَْعد؛ فيقول الفقير إل| اهلل الغني، مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني، 
هداه اهلل سواء الطريق، وأذاقه حاوة التحقيق: إني قد شرحت فيما مض| تلخيص 
المفتاح، وأغنيته باإلصباح عن المصباح، وأودعته غرائب نَُكٍت َسَمَحْت بِها األنظار، 
ــــُت الــجــمــع الــكــثــيــر مـــن الــفــضــاء،  َـــــُد األفــــكــــار، ثـــم رأيــ ووّشـــحـــتـــه بــلــطــائــف فِــــَقــــٍر َســبــكــتــهــا ي
ْــَجــّمَ الغفير من األذكــيــاء، يسألونني َصــْرَف الهّمة نحو اختصاره، واالقتصار عل|  وال
ــلــيــن قـــد تـــقـــاَصـــَرْت ِهــَمــُمــُهــم  ْــُمــحــصِّ ِـــَمـــا شــــاهــــدوا ِمــــن أّن ال بـــيـــان مــعــانــيــه وكـــشـــف أســــتــــاره، ل
ـــــَدْت عــــزائــــُمــــهــــم عـــــن اســــتــــكــــشــــاف خــــبــــيِّــــات أســــــــــراره،  ـــــاعـ ـــــقـ عـــــن اســــتــــطــــاع طـــــوالـــــع أنـــــــــــــواره، وتـ
ْــَمــْســِخ عـــل| كلذ  وأن المنتحلين قــد قــلــبــوا أحــــداق األخـــذ واالنــتــهــاب، ومــــدوا أعــنــاَق ال
ْــــــَخــــــْطــــــِب َصـــــْفـــــحـــــاً، وأطــــــــــوي دون مــــرامــــهــــم َكــــْشــــحــــا،  الـــــكـــــتـــــاب. وكـــــنـــــُت أضــــــــــرُب عـــــن اذه ال
باع بأسرها، ومقبوَل األسماِع عن آخرها، أمٌر ال يسعه  ِعلماً ِمنّي بأّنَ مُْستَْحَسَن الطِّ
مـــقـــدرةُ الــبــشــر، وإنّـــمـــا هـــو شـــــأُن خـــالـــِق الـــقـــو| والــــقــــَدر، وإّن اذه الـــفـــّن قـــد نَـــضـــَب الـــيـــومَ 
ماُؤهُ فصار جداالً بِا أثٍَر، وذهب رواؤهُ، فعادَ ِخافاً با ثََمٍر، حت| طارت بقية آثار 
الـــســـلـــف أدراَج الـــــريـــــاح، وســــالــــت بـــأعـــنـــاق مـــطـــايـــا تـــلـــك األحـــــاديـــــث الـــــبِـــــَطـــــاح، وأمـــــــا األخــــذ 

قْم  قْم الَْحِميِدّي: 205، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ د عارف؛ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 1619، ومكتبة مَُحّمَ والّرَ
ْــَقــِديــُم: 239، ومكتبة األزهـــر؛ 33245، أرقـــام الحفظ: )1710 بــاغــة( 40968  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 193، والــّرَ ال

زكي. 
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ُــنــهــُر  واالنـــتِـــهـــاب فـــأمـــٌر يــــرتــــاُح لـــه الــلّــبــيــب، ولــــــأرض مـــن كــــأس الــــكــــرام نــصــيــب، وكـــيـــف ي
عــن األنــهــار الــســائــلــون؟، و}ڎ ڈ ڈ ژ{ )1(. ثُــــّمَ مــا زادَتْـــُهـــم مُدافعتي 
ـــلَـــب َوأَُوامـــــــــاً، فــانــتــصــبــُت لــشــرح الــكــتــاب عــل|  إاّل َشــَغــفــاً وغــــرامــــاً، وَظـــَمـــأً فـــي َهــــواِجــــِر الـــّطَ
ل ثــانــيــاً، مــع ُجـــُمـــوِد القريحة  ِـــِعـــنـــان الــِعــنــايــة نَـــْحـــَو اخــتــصــار األّوَ ِوفْــــق مُــقــتــَرِحــهــم ثــانــيــاً، َول
بَِصرِّ الْبَِليَاِت، وُخمود الِفطنة بَِصرِّ ُضرِّ النَّكبات، وترامي البُلدان بي واألقطار، َونُبُوِّ 
ر ُكّل َسْطٍر  األوطان عني واألوطار. حت| َطِفْقُت أجوُب ُكّل أَْغبَر قاتِم األرجاء، وأحرِّ

منه في َشطٍر ِمن الَغبْراء، )تنبيه(:

ْــــــــــــــــ ْـــــــــــَعـــــــــــِقـــــــــــيـــــــــــِق َوبِـــــــــــــــال َـــــــــــــــــــــْومـــــــــــــــــــــاً بِـــــــــــال َـــــــــــــــــْومـــــــــــــــــاً بِـــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــْزَو| َوي ي
ْــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــاِء )2( َـــــــــــــــــــــــــــــْومـــــــــــــــــــــــــــــاً بِــــــــــــــــــال َــــــــــــــــــــــــْومــــــــــــــــــــــــاً َوي ـــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــِذيــــــــــــــــــِب ي

›1‹ سورة الصافات، اآلية: 61� 
الــــــــــديــــــــــنــــــــــوري )471 ھ/1078 م -  ابـــــــــــن الـــــــــــخـــــــــــازن  الــــــــفــــــــضــــــــل،  ـــــــــد بـــــــــن  ـــــــــَحـــــــــّمَ مُ أَْحـــــــــــَمـــــــــــد بـــــــــــن  ـــــــــــد،  أبـــــــــــو مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ قــــــــائــــــــلــــــــه:   ›2‹

518 ھ/1124 م(. وقيل: قائله: عبد اهلل بن أَْحَمد بن الحارث شاعر بني عباد. 
الَة: )289/1(، ومعجم البلدان  ِِّفين لَِكّحَ انظر: وفيات األعيان البِن َخلِّكان: )149/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
ــــــِوّي: )386/2(، ونـــفـــحـــة الــــريــــحــــانــــة ورشـــــحـــــة طــــــاء الــــحــــانــــة لـــلـــمـــحـــبـــي: )300/4(، وريـــحـــانـــة  ــــَمـ ــ ــــَحـ ــ ْـ ِـــــيـــــاقُـــــوت ال ل

األلبا: )347/1(� 
ــد الــخــازن  ــد بــن حــامــد الــحــامــدي، قـــال: شــهــدت أبــا مُــَحــّمَ وفــي معاهد التنصيص: وحدثني أبــو عــبــد اهلل مُــَحــّمَ

بين يدي الصاحب ينشده: 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب|  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادُك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آراِءاذه  وذاك رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ُش
داءٌ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داِءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَك بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــنُّــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــٌم 
إل|  تــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــُر  أو  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرٍض  أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــخــــــــــــــــــص قـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــٍب عـــــــــــــــــــــــــــــــزمُـــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــائــــــــــــــــيالتـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ 
ُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــُخـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــاِءيـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَو| ويـــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــق وبــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــ 
شــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــَب الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــق وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً قـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاِءوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً يـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وآونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ـــا بــلــغ إل|  ـــــتَّ| عــجــب الـــحـــاضـــرون، فـــلـــّمَ قـــــال: فـــرأيـــت الـــصـــاحـــب مُـــقـــبـــاً عــلــيــه، حــســن اإلصــــغــــاء إل| إنــــشــــاده، حـ
قوله: 

قــــــــــــــــبــــــــــــــــائــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــزا  بـــــــــــــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــاء  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَّنَ أســـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاءَ أَضـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــْت بــــــــــــــــعــــــــــــــــَض أَســـــــــــــــمـــــــــــــــائِـــــــــــــــيأدْع| 
َّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍح وإِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِءأَلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُت ِشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــري وألـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــْت َشــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــَرهــــــــــــــــــــا َطــــــــــــــــــــَربــــــــــــــــــــاً  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل

مال الصاحُب عن دَْسته طرباً، حتَّ| بلغ قولَه في المدح: 
ألســــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــهُ  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراهُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاَن  أَّنَ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أَذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِءلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْو 
مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــا  أَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت  قـــــــــــــــــــــــــــــد  األَقــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــَم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أَّي إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِءأَر|  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه مُ
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة  =أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍي وتــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــٍت وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِءفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَس ُســــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَْرب



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    37 علم المعاني والبيان واآلداب   

ولما ُوفِّْقُت بعون اهلل تعال| لإلتمام، وقّوَضُت عنه ِخيامَ االختتام، بعدما كشْفُت 
عن ُوجوه خرائِِدِه اللثامَ، ووضعُت كنوز فرائده عل| طرف الثمام:

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت اآلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن وســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ| وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال

َم في وجه رجائي المطالب، بأن توجهت تلقاء مدين المآرب؛ حضرة مَْن  َوتَبَّسَ
أنــــــامَ األنـــــــامَ فـــي ظــــلِّ األمـــــــان، وأفـــــــاَض عــلــيــهــم ِســــجــــاَل الــــعــــدِل واإلحــــســــان، َوَردَّ بــســيــاســتــه 
الـــــــقـــــــراَر إل| األجـــــــفـــــــان، وَســــــــــــّدَ بـــهـــيـــبـــتـــه دون يـــــأجـــــوج الــــِفــــتــــنــــة ُطــــــــــــُرَق الـــــــــُعـــــــــدوان، وأعــــــــــاد رمـــيـــم 
الفضائل والكماالت منشوراً، ووقع الخطيات عل| صحائف الصفائح لنُصرة اإلسام 
لَْطان األعظم، مَالِك ِرقَاِب األُمَِم، ماذ ساطين العرب والعجم،  منشوراً. وهو الّسُ
ـــــتــــــه، وخــــلــــيــــفــــتــــه فـــــــي خــــلــــيــــقــــتــــه، حــــافــــظ  ـــــريـ ـــــاديــــــد مــــــلــــــوك الــــــعــــــالــــــم، ظـــــــــــل اهلل عـــــــــل| بـ ــــنـ مــــلــــجــــأ صــ
الباد، ناصر العباد، ماحي ظلم الظلم والعناد، رافع منار الشريعة النبوية، ناصب 
رايات الُْعلُوم الدينية، خافض جناح الرحمة ألهل الحق واليقين، مادّ سرادق األمن 
بـــالـــنـــصـــر الــــعــــزيــــز، والــــفــــتــــح الـــمـــبـــيـــن، كـــهـــف األنــــــــــام، مــــــاذ الــــخــــائــــق قــــاطــــبــــة، ظـــــل اهلإل، 
لَْطان محمود جاني بك خان، خلد اهلل سرادق  جال الحق والدين، أبو المظفر الّسُ
عظمته وجاله، وأدام رواء نعيم اآلمال من ِسجال أفضاله، فحاولُت باذه الكتاب 
ته  التشبَُّث بأذيال اإلقبال، واالستظال بظال الرأفة واإلفضال، فجعلتُه خدمةً لُسّدَ
ل َرجـــــــاء اآلمــــــــال، ومــــثــــو| الــعــظــمــة والـــــجـــــال، ال  الـــتـــي هــــي مـــلْـــتَـــثَـــم ِشــــفــــاه األَقْـــــــيَـــــــاِل، ومُـــــعـــــّوَ
زالت محّط ِرحاِل األفاضل، وماذ أرباب الفضائل، وعون اإلسام، وغْوث األنام، 
ـــنــــــواظــــــر، ويـــجـــلـــو  ــ بـــالـــنـــبـــي وآلـــــــــــه؛ عـــلـــيـــه وعـــلـــيـــهـــم الــــــســــــام، فـــــجـــــاء بــــحــــمــــد اهلل كــــمــــا يـــــــــروق الـ

ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وتــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــٍه وإرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِءكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدهُ أَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو| بـــــــــــــــــــــــــــــــأربـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــٍة 
كــــــــمــــــــا  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاِء  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ  تـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــنّـــــــــــــــــــَب )ال(  اِءنــــــــــــــــعــــــــــــــــم  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ تــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍء ل

فاستعاده وطرب للمعن|، فلما ختمها بهذه األَبيات: 
أَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــِة إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري وأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرب لــــــــــــــــــــــــــــــأَشــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــار أنـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــُدهـــــــــــــــــــــــا 
وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوالنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــه  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َزنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدِه  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ألّنَ 
ــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذ إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرةً  الــــــــــــــــــــــــّطَ وال  ُـــــــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  ي الــــــــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــرّيُ  ال 

قال له: أَحسنت، أَحسنت، وهلل أَنت، وتناول النسخة، وتشاغل بإعادة النظر فيها، ثّمَ أمر له بخلعٍة من 
مابسه، وفرٍس من مراكبه، وِصلٍة وافرٍة. 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم المعاني والبيان واآلداب    38

ُـــــضـــــئ ألــــــبــــــاَب أربــــــــــاب الـــــبـــــيـــــان، وِمـــــــــــن اهلل الـــتـــوفـــيـــق  ُــــــرهــــــف الــــبــــصــــائــــر، وي صــــــــداء األذهـــــــــــــان، وي
والهداية، وعليه التوّكُل في البِداية والنهاية، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد(: هــــو الـــثـــنـــاء بـــالـــلـــســـان عـــــل| قَــــْصــــِد الــتــعــظــيــم  ِ الـــــّرَ َ ْ )بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
ْـــُمـــنـــِعـــم لــكــونــه  ســــــواء تــــعــــلَّــــَق بـــالـــنـــعـــمـــِة أو بـــغـــيـــرهـــا، و)الــــشــــكــــر(: فـــعـــل يــنــبــئ عــــن تــعــظــيــم ال
ــــنْــــِعــــمــــاً ســـــــواء كــــــان بــــالــــلــــســــان؛ أو بــــالــــجــــنــــان، أو بـــــــاألركـــــــان، فـــــمـــــورد الـــحـــمـــد ال يــــكــــون إاّل  مُ
اللسان، ومُتعلِّقه يكوُن النِّْعَمة وغيرها، ومتعلّق الشكر ال يكون إاّل النِّعمة ومورده 
يكون اللسان وغيره، فالحمد أعّم من الشكر؛ باعتبار المتعلّق، وأخّص منه باعتبار 
المورد، والشكر بالعكس )هلل( هو اسم للذات الواجب الوجود، المستحق لجميع 
المحامد، والعدول إل| الجملة االْسِميَّة للداللة عل| الدوام والثبات، وتقديم الحمد 
باعتبار أنه أهّم نظراً إل| كون المقام مقام الحمد؛ كما ذهب إليه صاحب الكشاف 
فــي تــقــديــم الــفــعــل فــي قــولــه تــعــال|: }چ چ چ ڇ ڇ{ )1(؛ عـــل| مــا سيجيء 

بيانه، وإن كان ِذكُر اهلل أهّم نظراً إل| ذاته...

آخره:... )وجميع فواتح السور وخواتمها واردة عل| أحسن الوجوه وأكملها( 
من الباغة لما فيها من التفنُّن، وأنواع اإلشارة، وكونها بين أدعيٍة ووصايا ومواعظ 
ه؛ بـــحـــيـــث يـــقـــصـــر عـــــن ُكــــنْــــِه  وتــــحــــمــــيــــدات، وغــــيــــر كلذ مـــمـــا وقــــــع مــــوقــــعــــه، وأصـــــــــاب مَــــــــَجــــــــّرَ
تبة الُعليا من الباغة،  وْصِفِه العبارة، وكيف ال؟ وكام اهلل ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| في الّرُ
َـــــْخـــــَف| عـــــل| بــعــِض  ـــــا قــــد ي ـــــا كـــــان اذه الـــمـــعـــن| ِمـــــّمَ َـــــّمَ والــــغــــايــــة الــــُقــــصــــو| مــــن الـــفـــصـــاحـــة، ول
األذهان لما في بعض الفواتِِح والخواتِِم ِمن ِذْكِر األهوال واألفــزاع؛ وأحوال الكّفار، 
وأمثال كلذ، أشار إل| إزالة اذه الخفاء بقولِِه: )يظهر كلذ بالتأمُِّل مع التذّكُر لَِما 
مَ( من األُصول والقواعد المذكورة في الفنون الثاثة التي ال يُْمِكُن االّطاُع عل|  تقّدَ
ـــِرهـــا أّنَ ُكــــــّاً ِمــــن كلذ َوقَـــــَع  ِــــعــــّاِم الـــُغـــيُـــوب، فـــإنّـــه يــظــهــُر بـــتـــذّكُ تــفــاِصــيــِلــهــا وتــفــاريــِقــهــا إاّل ل
ور بالنسبة إل| المعن| الذي  مَوقَِعه بالنظر إل| مُقتضياِت األحوال، وأّنَ ُكّاً ِمن الّسُ

نُهُ مُشتِملةٌ عل| لُطِف الفاتِحِة، ومنطويةٌ عل| ُحْسِن الخاتمة. يتضّمَ

›1‹ سورة العلق، اآلية: 1� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    39 علم المعاني والبيان واآلداب   

َر لنا الفوز بالّذُخر األْسنَ|؛ بحقِّ النبيِّ وآله؛  َختََم اهللُ تعال| لنا بالُحسن|، ويّسَ
الحمد هلل عل| التمام.

مــــــــالحــــــــظــــــــات: تُــــــــــــوَجــــــــــــُد عــــــــــــل| َهــــــــــــــَواِمــــــــــــــش الـــــــكـــــــتـــــــاب حــــــــــــــــــواٍش بــــــخــــــط الـــــــــيـــــــــد، طــــــبــــــع فـــــــــي زمــــــن 
ــلْــَطــان عــبــد الــمــجــيــد خـــان ســنــة )1259 ھ/1843 م(، بـــإشـــراف الــخــطــاط الــُعــثْــَمــانــي  الــّسُ
المشهور؛ يساري زاده مُْصَطَف| عزت. الوضع العام: الغاف جلد ُعثَْماني، وعليه 
د عزت بن َعِلّي الكانقروي )1(، الساكن في دار المثنوي  تملك: وقف درويش مَُحّمَ
د مَُراد؛ شيخ  سنة )1267 ھ/1851 م(؛ مع الخاتم. وتملّك: السيد الحافظ مَُحّمَ
َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 472� ]861[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح التلخيص )المختصر( الشرح المختصر عل| تلخيص 
المفتاح )2(�

الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مــــــســــــعــــــود بــــــن عــــــمــــــر الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، ســــــعــــــد الـــــــــديـــــــــن )ت 791 ھ/ 
1142 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 252�

قْم الَْحِميِدّي: 471� أوله وآخره: مثل الّرَ

ختم اهلل لنا بالحسن|، ويسر لنا الفوز بالذخر األسن|، بحق النبي وآله األكرمين، 
والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن. تَّمَ.

ــــــظـــــــات: مـــــخـــــطـــــوطـــــة خـــــزائـــــنـــــيـــــة نـــــفـــــيـــــســـــة، تُــــــــــوَجــــــــــُد فــــــــي أولــــــــهــــــــا ثــــــــــاث صـــــفـــــحـــــات مـــن  مـــــــالحـ
ــــُطــــوِر حـــــواش وتــصــحــيــحــات، والـــمـــتـــن مُـــَمـــيَّـــز  َـــــيْـــــَن الــــّسُ الـــفـــوائـــد. وتُـــــوَجـــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - MUHTASAR fi’l - MEANİ ve’l - BEYAN ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 471�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �SA’DÜDDİN MES’UD b. ÖMER ،et - TAFTAZANİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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بخطوط حمراء اللون فوقه. الوضع العام: خــّط التعليق النفيس، وصفحات القسم 
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك: مطموس  ـــبَـــة، وال األول لــهــا إطــــارات حــمــراء مُـــَذّهَ
ـــد مُـــــــَراد؛ شــيــخ َخـــانـــَقـــاه مُـــــَراد  بـــالـــشـــراء الـــشـــرعـــي، َوتَــــَمــــلـُّـــك: الـــواقـــف الــســيــد الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ

مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

ݳ
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قْم الَْحِميِدّي: 1/473� ]862[ الّرَ

َــــــــــة آداب )طـــــــــــاش كــــــوبــــــري =  عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: تــــعــــلــــيــــقــــات عـــــــــل| مـــــتـــــن وشـــــــــــرح ِرَســــــــــال
طاشكبري زاده( )1(�

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )2(� الّصُ

الـــــــــورقـــــــــة: )217 × 158 =  1/ب - 17/ب، مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
167 × 83(، عدد األسطر: )25(�

ــــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل عــــــل| نـــــوالـــــه، والـــــصـــــاة عــــــل| نــبــيــه  ِحــ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
ــد بــن أبــي بــكــر الــشــهــيــر بــســاجــقــلــي زاده: هذه  َـــْعـــد؛ فــيــقــول الــفــقــيــر مُــَحــّمَ وعـــل| آلـــه. َوب
تــــعــــلــــيــــقــــات كــــتــــبــــتُــــهــــا بــــــــأوائــــــــل الـــــفـــــكـــــر عـــــــــل| )الــــــمــــــتــــــن والــــــــشــــــــرح الــــــلــــــذيــــــن لــــــطــــــاش كــــــبــــــر| زاده 
ــــطـــــــاب، مـــــتـــــوكـــــاً عـــــــل| الــــكــــريــــم  ــ فــــــي اآلداب( وجــــعــــلــــتــــهــــا عـــــــل| ذائــــــقــــــة الــــمــــبــــتــــدئــــيــــن مــــــن الـ
الـــــــوهـــــــاب. قـــــولـــــه: ال مـــــانـــــع ِمـــــــن الــــمــــنــــع؛ بــــمــــعــــن| الـــــكـــــّف والـــــعـــــطـــــاء؛ مـــــصـــــدر، أو بـــمـــعـــن| 
ما يعط|، والمعارضة: المقابلة، والقضاء: اإلحكام واإِلتَْمام، وأُطِلَق عل| تعلُِّق 
اإلرادة اةيهلإل بــــوجــــود الــــشــــيء، والـــمـــنـــاقـــضـــة: ِمــــن الـــنـــقـــض، بـــمـــعـــن|: ِضـــــّد اإلحــــكــــام. 
 ، ــِفــيِّ واإلنــشــاء: بــمــعــن| إحــداث الــشــيء. والــســنــد: الــمــعــتــمــد، واألصــفــيــاء: جــمــع الــّصَ
ــــيــــــل؛ وهـــــــو الـــــــــذي يـــــريـــــك شـــــيـــــئـــــاً، ثــــــم إّن  بـــــمـــــعـــــن|: الـــــمـــــخـــــتـــــار، فــــأصــــفــــيــــائــــه أنـــــبـــــيـــــائـــــه، والــــــدلــ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ ADABİ TAŞKÖPRİZADE ›1‹
انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يــــــهــــــوذا؛ الــــــرقــــــم: 3380، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 5112، والـــــــرقـــــــم: 3379، رمــــز 
الحفظ: 5554، ومكتبة األزهـــر؛ 25219، أرقـــام الحفظ: )474 آداب بــحــث( 130531 طنطا، الرسالة 

الرقم: 6� 
 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ ،SAÇAKLIZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  ساجقلي زاده، سجاقلي زاده: انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    42

المعاني المذكورة: المنع والمعارضة والمناقضة والسند والدليل: لغوية، اهنكل 
َسالَة، فكان االبتداء بها مناسباً للمقام،  بمعانيها االصطاحية من مقاصد هذه الرِّ
ــــبـــــــة: بـــــــــراعـــــــــة االســـــــــتـــــــــهـــــــــال. قـــــــــولـــــــــه: )عـــــــــــــــــّدة مـــــــــن الـــــــــســـــــــطـــــــــور(: أي:  ــــــاســـ ـــنـ ــ ــــمــ وتــــــــــســــــــــّم| هذه الـــ
معدودة، عدها كناية عن قِلّة المكتوب، كما أّن عدم العّد واإلحصاء يُجعل كناية 

عن الكثرة...

آخـــــــــــــره:... وقـــــولـــــه: )فــــــي الـــــصـــــحـــــراء(؛ حــــــال عــــنــــه. وقـــــولـــــه: )مــــــا أفــــقــــهــــه(: صــيــغــة 
ــَب إنــشــاء، كــأنــه لــكــثــرة طنينه تعّجب  تــعــّجــٍب؛ خــبــر الــمــبــتــدأ بــتــأويــل مــقــول ألّن الــتــعــّجُ
من فِْقِهِه بناءً عل| فرِض كون الضحك ناشئاً من الِفقه. وحاصل كاِمِه: أنه لو كان 
ِحَك عند كونه مُلَْزماً  ّبُ أَفَْقه. وفيه ادعاءٌ بأّنَ الّضَ الّضحُك ناشئاً من الِفقِه لكان الّدُ
ب منه،  احِك فِْقه الــّدُبِّ حت| يتعّجَ دّب، إْذ لواله لما ألزم من فْرض فقه المرء الّضَ
ّبَ قد يكون في البلِد.  ولعّلَ التقييد بالصحراء يربّ| باذه االدعاء ألنّه يُشِعر بأّنَ الّدُ
قوله: )لئا يَِكّل(؛ بالتشديِد ِمن َكلٍّ بمعن|: ثِْقل. قوله: )اذه غاية ما يُزادُ في 
اذه الباب(: فيه أنه تََرَك َكثيراً من القواعد، ومن شاء االطاع عل| تماِمها، فلينظْر 

إل| الرسائل األَُخر|.

تَّم الحاشية في شهر شعبان سنة )1178 ھ/1764 م( من يد الفقير مُْصَطَف| بن 
عبد اهلل؛ غفر اهلل له ولوالديه، وأحسن إليهما وإليه.

ـــــســــــخ: شـــــهـــــر شـــــعـــــبـــــان أو  ـــــنـ ــــــاســـــــخ: مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف| بــــــــن عـــــــــبـــــــــد اهلل. تـــــــاريـــــــخ الـ ــــنـ ــ ــــــظـــــــات: الـ مـــــــالحـ
شــوال سنة )1178 ھ/1764 م(. الوضع العام: خّط النسخ الواضح. وتُــوَجــُد عل| 
ــــــُطــــــوِر تـــصـــحـــيـــحـــات وتـــعـــلـــيـــقـــات وشــــــــــروح كــــثــــيــــرة، والــــصــــفــــحــــة األول|  َــــــــيْــــــــَن الــــــّسُ الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
ـــبَـــة، وبـــاقـــي الــصــفــحــات لــهــا إطــــــارات حـــمـــراء الـــلـــون، وكلمة  والــثــانــيــة لــهــمــا إطــــــارات مُـــَذّهَ
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حــــمــــراء الــــلــــوِن فــــوقَــــهُ،  ْـــــَمـــــْشـــــُروح مُ َــــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، الـــمـــتـــن ال ــــْكــــتُــــوب قـــولـــه مَ
ْـــِغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو، وعــلــيــه تــمــلــك الـــواقـــف: الــســيــد الــحــافــظ  وال
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    43 علم الوضع وآداب البحث   

قْم الَْحِميِدّي: 2/473� ]863[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في التصوف )1(�

ـــــــــد بـــــــــن إِْســــــــــــــَحــــــــــــــاق الـــــــــقـــــــــاز آبـــــــــــــــــــــادي، الــــــــتــــــــوقــــــــاتــــــــي، الـــــحـــــنـــــفـــــي،  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أحـــــــمـــــــد بـــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ
وفِّي، أبو النافع )ت 1163 ھ/1749 م( )2(� الّصُ

 = 158 ــــــة: )217 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  18/ب - 21/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
167 × 83(، عدد األسطر: )25(�

ِحـــــــــــيـــــــــــِم. وبـــــــــــه ثــــــقــــــتــــــي. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الــــــــــــــذي هــــــــدانــــــــا هــــــدايــــــا  ِ الـــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــه: بِــــــــــــــْســــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
واية، وأنعم  راية والرِّ الهداية، وعصمنا عن الَغباوة والِغواية، وجعلنا من أصحاب الدِّ
د سيد الخائق وخاتم  ام عل| رسوله مَُحّمَ اة َوالّسَ علينا في البِداية والنِّهاية، َوالّصَ
َـــــة، وعــــــل| آلـــــه وأصـــحـــابـــه ذوي الـــوقـــايـــة والــــعــــدالــــة. )اعــــلــــم( أرشـــــــــــَدك اهللُ وإِيـــــــاي:  َســـــال الـــــرِّ
ْــبَــاِطــِن ِســـّرٌ ِمــْن أَْســـــَراِر اهلل َعـــّزَ َوَجـــّلَ  أن ِعــلـْـَم الــبــاِطــِن )3( فــي قوله عليه الــســام: >ِعــلـْـُم ال

 �TASAVVUFA AİT BİR RİSALE ›1‹
انظر؛ مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 2871، رمز الحفظ: 5590� 
 �Ahmed b. Mehmed b. İshâk el - Kazabadî )öl.1163/1749( ›2‹

ِـــلْـــبَـــْغـــَداِدّي: )175/1(�  ّـــة الــَعــاِرفِــيــن ل : 1/912، َوَهـــِدي ْــَحــمــيــدّيُ قْـــُم ال ــلـَـيْــَمــانِــيَّــة؛ ]1296[ الـــّرَ انــظــر؛ مكتبة الــّسُ
وُعــثْــَمــانــلــي مــؤلــفــلــري؛ لــمــحــمــد طـــاهـــر بـــروســـه لــــي: )404/1(. والــتــحــريــر الــوجــيــز لــلــكــوثــري: )20 - 21(، 

الَة: )81/2(�  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل
›3‹ >غاية الِعلم الَعمل ألنه ثمرته، وفائدة العمر، وزاد اآلخرة، فَمن َظَفَر به َسِعد، ومَن فاته َخِسَر. فإذاً 
الِعلُم أفضل ِمن العمل به؛ ألن شرفه بشرف معلومه، والَعمل با ِعلم ال يُسّم| عماً، بل هو ردٌّ وباطٌل. 
والُمَراد بالِعلم: الِعلم الشرعّي الظاهر، وهو الذي يفيد معرفة ما يجب عل| المكلف من أمر دينه وعباداته 
ومــــعــــامــــاتــــه، والــــعــــلــــم بــــــاهلل وصــــفــــاتــــه ومــــــا يـــجـــب لــــه مــــن الــــقــــيــــام بــــأمــــره وتـــنـــزيـــهـــه عــــن الـــنـــقـــائـــص. ومــــــــدار كلذ عـــل| 
الـــتـــفـــســـيـــر والــــحــــديــــث والــــفــــقــــه. وقــــــد َضـــــــــــَرَب اذه الــــجــــامــــع الـــصـــحـــيـــح فـــــي كــــــلٍّ ِمــــــن األنـــــــــــواع الـــثـــاثـــة بـــنـــصـــيـــٍب وافــــــــٍر، 

ينا إليه ِمن توضيحه بَِمنِِّه وَكَرِمِه.  فرضي اهلل تعال| عن مَُصنِِّفه، وأعاننا عل| ما تصّدَ
ومن الِعلم الشرعّي: ِعلم الباطن، وهو نوعان: 

األول: ِعلم المعاملة، وهو فرض عين في فتو| علماء اآلخرة، فالُمْعرض عنه هالك بسطوة مالك الملوك 
في اآلخرة. كما أن المعرض عن األعمال الظاهرة هالك بسيف ساطين الدنيا، بحكم فتو| علماء الدنيا. 
=وحـــقـــيـــقـــتـــه الـــنـــظـــر فــــي تــصــفــيــة الـــقـــلـــب وتــــهــــذيــــب الــــنــــفــــس، بــــاتِّــــقــــاء األخــــــــاق الـــذمـــيـــمـــة الــــتــــي ذمّــــهــــا الــــــشــــــارع، كــــالــــّريــــاء 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    44

َوُحْكٌم ِمْن ُحْكِم اهلل يَْقِذفُهُ فِي قُلُوِب مَْن يََشاءُ ِمْن ِعبَاِدِه<، )أما ِعلْم الُْمَكاَشَفِة(، 
ِة كما للصوفيّة  ُف لَِكْونِِه حاِصاً بتصفيِة الباِطِن بالرياضات الّشاقَِّة الَْحّقَ وهو الــتَّــَصــّوُ
الـــــمـــــتـــــشـــــّرعـــــة. )وِعـــــــلـــــــم الــــــظــــــاهــــــر(: هــــــو ِعـــــلـــــم االســــــــتــــــــدالل والـــــنـــــظـــــر فــــــي األمـــــــــــور الـــــظـــــاهـــــرة مــن 
نَِّة والجماعة والفقهاء؛ فهما  األدلّة العقلية والنقلية؛ كما للمتكلمين، بل ألَْهل الّسُ
ـــــتــــــرادفــــــان، وإال لــــكــــان الـــحـــاصـــل  مـــــتّـــــحـــــدان بـــــــالـــــــذات، ومــــتــــغــــايــــران بــــاالعــــتــــبــــار، واالســـــــمـــــــان مـ
لـــــإلشـــــراقـــــيـــــيـــــن حــــــــــّقــــــــــاً... وقـــــــــــال بـــــعـــــض مـــــشـــــايـــــخ الـــــصـــــوفـــــيـــــة: قـــــــد يـــــــلـــــــوُح فـــــــي قــــلــــبــــي نُـــــكـــــتـــــة مـــن 
نَّةُ، وقال بعٌض  نُكات القوم، وال أقبلُها إاّل بشاهدين عدلين؛ وهما: الِكتاُب والّسُ
ـــــاهــــــراً فـــهـــو َردٌّ. وقــــــــال بـــعـــضـــهـــم: مــــــــاُك اذه األمـــــــــر؛ ِحـــفـــُظ  مـــنـــهـــم: كــــــّل بـــــاطـــــٍن يـــخـــالـــف ظـ
ْـــضـــاً كثيرة  ـــبـــهـــة، وكــلــمــاتــهــم أَي آداِب الــشــريــعــة، وصـــــوُن الـــيـــّد عـــن الـــمـــّد إل| الـــحـــرام والـــّشُ
جـــــــداً يــــجــــُدهــــا مَــــــن يـــطـــلـــبُـــهـــا فـــــي ُكــــتُــــبـِـــهــــم، )وأمـــــــــا ِعــــلــــم األخــــــــــاق( لـــكـــونـــه مـــتـــعـــلـــقـــاً بــــاألمــــور 
الباطنة من األخاق الحميدة والذميمة، وهو ِعلم التصّوُف أَيْضاً لكون غايته تصفية 
الباطن، وتخليته عن الرذائل، وتحليته بالفضائل، وِعلم الظاهر؛ هو علم األعمال 
الــــظــــاهــــرة، فـــُهـــمـــا مــخــتــلــفــان بـــــالـــــذات، واالســـــمـــــان مـــتـــبـــايـــنـــان، نكّل مـــأخـــذهـــمـــا هــــو الـــشـــرع 

المبين، والحبْل المتين، فُهما كالتوأمين...

آخره:... وأما قصة موس| وخضر عليهما السام، فجوابها: إنهما متّفقان في 
جواز خرق سفينة شأنها اذكه... فأجاب الخضر: بأنه ليس تابعاً لشرعِه، أو لم 
يُكن شرعه موافقاً لشرعه في هذه المواد، وإنها جائزة في شرعه، وبيََّن وجهه فيه، 

دية، كاإلخاص  والُعْجب والِغش، وحب الُعلُوِّ والثناء والفخر والطمع ليتصف باألخاق الحميدة الُمَحّمَ
والــشــكــر والــصــبــر والـــزهـــد والـــتـــقـــو| والـــقـــنـــاعـــة، لــيــصــلــح عــنــد إحــكــامــه كلذ لــعــمــلــه بــعــلــمــه، لـــيـــرث مـــا لـــم يــعــلــم، 
فــعــلــمــه بــــا عـــمـــل وســـيـــلـــة بــــا غــــايــــة، وعـــكـــســـه جـــنـــايـــة، وإتْـــَقـــانـــهـــمـــا بــــا ورع كــلــفــة بــــا أجــــــــرة، فـــأهـــم األمــــــــور زهـــد 

واستقامةٌ، لينتفع بعلمه وعمله. 
ْــــُمــــجــــَمــــلــــة،  والــــــنــــــوع الـــــثـــــانـــــي: ِعــــلــــم الــــمــــكــــاشــــفــــة، وهـــــــو نـــــــور يـــظـــهـــر فـــــي الــــقــــلــــب عــــنــــد تــــزكــــيــــتــــه، فـــتـــظـــهـــر بـــــه الــــمــــعــــانــــي ال
فتحصل له المعرفة باهلل تعال| وأسمائه وِصفاته وُكتبه وُرسله، وتنكشف له األستار عن مخبآت األسرار، 

فافهْم وَسلّْم تَْسلَْم، َوال تَُكْن ِمن الُْمنِْكِرين تَْهلَك مع الهالكين<. 
ـــــد الـــــَخـــــِضـــــر الـــجـــكـــنـــي الــشــنــقــيــطــي  ِـــــُمـــــَحـــــّمَ َراِري فـــــي َكــــــْشــــــِف َخـــــبَـــــايـــــا َصـــــِحـــــيـــــْح الـــــــبُـــــــَخـــــــاِرّي، ل انـــــظـــــر؛ كـــــوثَـــــر الــــَمــــَعــــانــــي الـــــــــــــــــــّدَ

)المتوف|: 1354 ھ(: )8/3(� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    45 علم الوضع وآداب البحث   

ويــؤيــده أنــه قـــال: }ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ )1(، وإنــمــا فعلته بــأمــر ربــي َعـــّزَ شــأنــه، اذه 
هو القول الصحيح، والحّقُ الصريح؛ ال يأتيه الباطل من بين يديه، وال من خلِْفه، 
وال ِعـــــــــوج فـــــي كــــلــــمــــاتــــه، وال فـــــي حــــــروفــــــه، أوصـــــــــي بـــــه لـــــــإلخـــــــوان، وأنــــــصــــــُح بـــــه لـــلـــخـــان. 
أعاذنا اهلل تعال| من الغواية والطغيان، وجعلنا من أهل الهداية والِعرفان، وأسكننا 
ــٍد  َــِمــيــَن. َوَصـــــــلّ| اهللُ َعــــلَ| َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ ْــَعــال ْـــَحـــْمـــُد هلِلِ َربِّ ال فــي أعـــل| ُغــــَرِف الــجــنــان. وال

األمين، َوَعلَ| آلِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين.

ِف، من  َسالَة للعامة قاز آبادي، أفاَض اهلل عليِه األيادي؛ في التصّوُ ت الرِّ تَّمَ
ــــَطـــــَف| بـــــن عـــــبـــــد اهلل، غـــــفـــــر اهلل لـــــه ولـــــوالـــــديـــــه، وأحـــــســـــن إلـــيـــهـــمـــا  ـــــْصـ يـــــد الــــعــــبــــد الـــضـــعـــيـــف مُ

وإليه. م م.

مالحظات: تُوَجُد في آخره فوائد في صفحتين الناسخ: مُْصَطَف| بن عبد اهلل. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/473. وقف: دار المثنوي. وباقي المواصفات مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/474� ]864[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: هــديــة الــنــبــي الــمــســتــطــاب فــي عــلــم الــنــظــر واآلداب = حــاشــيــة قــره 
خليل عل| شرح آداب طاشكبري زاده )2(�

د البركوي، التيروي، قره خليل )ت 1123 ھ/  المؤلف: خليل بن حسن بن مَُحّمَ
1711 م( )3(�

›1‹ سورة الكهف، اآلية: 82� 
 �HAŞİYE ala ŞERHİ ABABİ’l - BAHS li - TAŞKÖPRİZADE ›2‹

ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1287، ومـــكـــتـــبـــة مُـــــــــَراد مُــــــــّا؛ الــــــّرَ ْـــــَحـ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]1674[ الــــــّرَ
4/1647، ومـــــكـــــتـــــبـــــة بــــــرنــــــســــــتــــــون؛ مـــــجـــــمـــــوعـــــة يـــــــــهـــــــــوذا؛ الـــــــــرقـــــــــم: 3375، رمــــــــــز الــــــحــــــفــــــظ: 740، مـــــخـــــطـــــوطـــــة بِـــــــَخـــــــّطَ 
الُْمَؤلِِّف، سنة )1106 ھ/1694 م(، وعليها إجــازة المؤلِّف بَِخّطَ الُْمَؤلِِّف ألَْحَمد بن رجب بن رمضان، 
سنة )1111 ھ/1699 م(، والرقم: 3375، رمز الحفظ: 5686، والرقم: 3375، رمز الحفظ: 3313، 

والرقم: 3375، رمز الحفظ: 5558� 
 �KARA HALİL b. HASAN b. MUHAMMED el - BOYABADİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 334�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]594[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    46

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 52/آ، مقياس الورقة: )215 × 153 = 160 × 
77(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. الَْحْمُد هلِل عل| إفهام الخطاب، والصاة عل|  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
النبي المبعوث إلظهار الصواب، وعل| آله وأصحابه المتأدبين بأحسن اآلداب. قال 
وحيد زمانه تغمده اهلل تعال| بغفرانه: )الحمد هلل(. اعلم أّنَ الحمد هو الثناء عل| 
الجميل االختياري من اإلنعام وغيره، وال يخف| أّن المتبادر من الجميل االختياري 
مــا صـــدر بــالــقــصــد واالخـــتـــيـــار، فــا يــكــون الــحــمــُد إاّل عـــل| فِــعــٍل اخـــتـــيـــارّي، فــا يشتمل 
التعريف عل| الحمد عل| الصفات القديمة ألنها ليست من األفعال االختيارية، فا 
يكون جامعاً، اذه سؤال مشهور؛ أُجيَب عنه: بأن تلك بمنزلة أفعاٍل اختياريٍة في 
اســتــقــال الــــــذاِت بــهــمــا، فـــإنـــه تـــعـــال| ال يــحــتــاج فـــي صـــــدور األفـــعـــال االخـــتـــيـــاريـــة مــنــه إل| 
سبب منفصل، كك ال يحتاج في االتّصاف بتلك الصفات إل| سبٍب منفصٍل عنه 

تعال|؛ ألّن االحتياج ينافي الوجوب الذاتّي...

ْـــــَخـــــْصـــــَم حــــقــــيــــراً ســــــــواء كــــــــان( مُـــعـــلـــاً  آخـــــــــــــره:... قـــــولـــــه: )وأْن ال يـــحـــســـب الــــمــــنــــاِظــــُر ال
أو ســائــاً، واذه أشــنــع وجـــوه اإللـــــزام. اإللـــــزام: انهاه لــيــس عـــل| مــعــنــاه االصــطــاحــي 
ألن االصــطــاح مختّصٌ بالمسائل كما هو المشهور، بل الــُمــَراد بــِه الَْمْغلوبية؛ سواء 
ائِِل، وأمّا بيان المعن|، واالصطاح اآلخر  كانت في جانب الُْمَعلِِّل أْو في جانب الّسَ

األعّم، فهو موقوٌف عل| َسنٍَد قويٍّ يُقويه.

قـــــــــد وقــــــــــــع الــــــــــفــــــــــراغ مـــــــــن اذه الــــــــكــــــــتــــــــاب؛ بــــــــــعــــــــــون اهلل الــــــــــــوّهــــــــــــاب فـــــــــي يـــــــــد عـــــبـــــد الـــــضـــــعـــــيـــــف، 
أحــــــمــــــد بــــــن خـــــلـــــيـــــل، مـــــــن بـــــلـــــد )الــــــهــــــنــــــدك لـــــــــي( فـــــــي وقـــــــــت الــــــســــــحــــــار، فـــــــي نـــــصـــــف الــــشــــعــــبــــان 

الشريف. تَّمَت سنة )1141 ھ(.

ــــَواِمـــــش بــعــض  ــــَهـ ـــــوائِــــــِد، وتُــــــوَجــــــُد عـــــل| الـ ـــَفـ ــ ْـ ّـــــــــِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال مــــالحــــظــــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي أول
الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات َوالــــــتَّــــــْصــــــِحــــــيــــــَحــــــات. الـــــنـــــاســـــخ: أحـــــمـــــد بـــــن خــــلــــيــــل. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: فــــــي وقــــت 
الــســحــار فـــي نــصــف شــعــبــان ســنــة )1141 ھ/1728 م(، فـــي بــلــد الــهــنــدك لـــي. الــوضــع 
العام: خّط النسخ الواضح، والصفحات لها إطارات حمراء اللون، والَعنَاِوين وكلمة 
ْــــِغــــاف  ــــَمــــيّـَـــز بـــخـــطـــوط حــــمــــراء الــــلــــون فــــوقــــه، وال ـــَمــــــر، والـــمـــتـــن مُ ــ َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحـ قـــولـــه مَـــْكـــتُـــوب



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    47 علم الوضع وآداب البحث   

ــــد  ــــَحــــّمَ ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بـــــــورق اإليـــــبـــــرو الـــنـــفـــيـــس، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــســـيـــد الــــحــــافــــظ مُ
مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: 

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/474� ]865[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في آداب البحث والمناظرة لطاشكپري زاده )1(�

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )2(�

عــدد األوراق وقياساتها: 53/آ - ب، مقياس الــورقــة: )215 × 153 = 160 × 
77(، عدد األسطر: )23(�

ِحـــيـــِم. أحـــمـــدك الــلــهــم يــا مــجــيــب كـــل ســـائـــل، وأصــلــي  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
عل| نبيك المبعوث بأقو| الدالئل، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه المتوسلين بأعظم الوسائل، 
ـــــصـــــتُـــــهـــــا فـــــــي ِعــــلــــم  َـــــّخَ َــــــــــة ل َــــــــــْعــــــــــد؛ فـــــــهذه ِرَســــــــــال مـــــــا جـــــــــر| الـــــبـــــحـــــُث بـــــيـــــن الــــمــــجــــيــــب والـــــــســـــــائـــــــل. َوب
اآلداب، مُــْجــتــنــبــاً عــن َطـــَرفـــّي االقـــتـــصـــاِد: اإلخــــال واإلطـــنـــاب، واهلل أســــأل أْن يــنــفــَع بها 
معاِشَر الطاب، }ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ{ )3(، )اعلْم( أّنَ المناظرةَ 
هي النظُر بالبصيرِة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب، ولكلٍّ من 
الجانبين وظائف وللمناظرة آداب. وأمّا وظيفة السائل؛ فثاثة: المناقضة والنْقض 

 �RİSALETÜ’l - ADAB ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/480، ومــكــتــبــة األزهـــــــر؛ 25220، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )126  قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
آداب بــــحــــث( 34276 حـــلـــيـــم الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 2، والــــــرقــــــم: 25221، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )129 آداب بـــحـــث( 
34279 حــلــيــم الــرســالــة الـــرقـــم: 2. والـــرقـــم: 25222، أرقــــام الــحــفــظ: )148 آداب بــحــث( 36485 الــرســالــة 
الرقم: 3. والرقم: 25278، أرقام الحفظ: )237 آداب بحث( 49296 الرسالة الرقم: 3. ومكتبة جامعة 

قْم الَْقِديُم: 2/1475�  قْم الَْقِديُم: 5/480. والّرَ إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ ،TAŞKÖPRİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ سورة هود، اآلية: 88� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    48

مَة الدليل، أو الدليل نفسه، أو المدلول... والُْمعاَرضة، ألنه إمّا أن يمنع مَُقدِّ

ـــُمــــنــــاظــــر أْن يــــحــــتــــرَز  آخـــــــــــره:... وأمـــــــا آداب الــــمــــنــــاظــــرة فــــهــــي تــــســــعــــة: أنــــــه يــــنــــبــــغــــي لــــلـ
ـــــفــــــاظ الــــغــــريــــبــــة فـــــي الـــبـــحـــث  عـــــن اإليــــــجــــــاز، واالخـــــتـــــصـــــار، واإلطــــــنــــــاب عـــــن اســــتــــعــــمــــال األلـ
عــــــن اســــتــــعــــمــــال الــــلــــفــــظ الــــمــــجــــمــــل، وال بـــــــأس كـــــاالســـــتـــــفـــــســـــار، وعـــــــن الــــــدخــــــل ]فـــــــي كــــام 
ِـــــــــَمـــــــــا ال دَْخــــــــــــــــــَل لـــــــــه فــــي  الـــــــخـــــــصـــــــم[ قـــــــبـــــــل الـــــــفـــــــهـــــــم، وال بـــــــــــأس بــــــــــــاإلعــــــــــــادة. وعـــــــــــن الـــــــــتـــــــــعـــــــــّرُض ل
ِــــــــهــــــــا. وعـــــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــاظـــــــرة مـــــــــع أهـــــــل  الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود، وعـــــــــــن الـــــــضـــــــحـــــــك، ورفــــــــــــــــِع الـــــــــصـــــــــوت وأمــــــــثــــــــال
ْــــَخــــْصــــَم َحــــِقــــيــــراً. واذه الـــــذي ذكــــرنــــاه  الـــمـــهـــابـــة واالحـــــتـــــرام، وأْن ال يـــحـــســـب الـــمـــنـــاظـــُر ال
ـــت الـــكـــتـــاب،  ُــــراد فـــي اذه الـــبـــاب. وِمــــن اهلل الـــتـــوفـــيـــق واهلإم الـــصـــواب. تَـــّمَ غـــايـــة مـــا ي

بــعــون اهلل الــمــلــك الــوهــاب. م م م

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1216 ھ/1801 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 3/474� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/474� ]866[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: شـــرح آداب الــبــحــث والــمــنــاظــرة لــطــاشــكــپــري زاده = شـــرح آداب 
المول| أبي الخير )1(�

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 54/ب - 58/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 153 = 
158 × 78(، عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/338� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �RİSALETÜ’l - ADAB = ADABÜ’l - MEVLA EBU’L - HAYR ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/478. والــــــّرَ قْــــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/338. والــــــّرَ ــــــم ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــ

 �1/480
 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ ،TAŞKÖPRİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    49 علم الوضع وآداب البحث   

َسالَة  ت الرِّ والحمد هلل عل| التمام، وعل| رسوله وآله أفضل الصاة والسام. تَّمَ
ــــــمـــــــه اهلل تــــــعــــــال| الـــــعـــــلـــــّي، فــــــي عــــلــــم الـــــمـــــنـــــاظـــــرة، الـــمـــشـــتـــمـــلـــة عــــل|  لـــــطـــــاش كـــــبـــــري زاده، رحـ
وظيفة المعلّل والسائل. اللهم اغفْر لَِمن َكتََب، ولَِمن قال: آمين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ 

الَْعالَِميَن. تَّمَت. م م م.

مــــــــالحــــــــظــــــــات: تُـــــــــــــوَجـــــــــــــُد عـــــــــــــل| الــــــــــــَهــــــــــــَواِمــــــــــــش تـــــصـــــحـــــيـــــحـــــات ونُـــــــــــقـــــــــــول كـــــــثـــــــيـــــــرة مــــــــــن الـــــــحـــــــواشـــــــي 
ـــنـــــســـــخ، وجـــمـــيـــع  ــــــام: خــــــــّط الــ ــــــعـ والــــــــشــــــــروح والــــتــــعــــلــــيــــقــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــمـــــوضـــــوع. الــــــوضــــــع الـ
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر،  الــصــفــحــات لــهــا إطـــــــارات مــــزدوجــــة حـــمـــراء الــــلــــون، والـــَعـــنَـــاِويـــن مَـــْكـــتُـــوب
قْـــــم  ـــــواصـــــفـــــات الـــــّرَ ــــَمـــــيَّـــــز بـــخـــطـــوط حـــــمـــــراء الـــــلـــــون فـــــوقـــــه. وبـــــاقـــــي مُـــــواصـــــَفـــــاتِـــــِه مـــثـــل مُ والــــمــــتــــن مُـ

الَْحِميِدّي: 3/474�

قْم الَْحِميِدّي: 475� ]867[ الّرَ

عـــــــــنـــــــــوان الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــوط: قــــــــــــره حـــــــاشـــــــيـــــــة = حــــــاشــــــيــــــة أســــــــــــــــــود، الــــــحــــــاشــــــيــــــة الــــــــــــــســــــــــــــوداء، حــــاشــــيــــة 
الكاشي؛ عل| حاشية مير أبي الفتح السعيدي، عل| شرح مسعود الشرواني، عل| 

آداب السمرقندي )1(�

المؤلف: يحي| بن أحمد الكاشي، الكاشاني، الباطني، عماد الدين )ت بعد 
745 ھ/1344 م( )2(�

 �KARA HAŞİYE ala ŞERHİ ADABİ’l - BAHS li’s - SEMERKANDİ ›1‹
قْـــــم  ــــّرَ ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1302[ الـ ــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1484. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ ْـــــَحـ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]2476[ الــــــّرَ
قْــم  ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1645. والــّرَ قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1643. والــّرَ قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 5/913. ومكتبة مُـــَراد مُــّا، الــّرَ ال
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1647 مـــــــــَكـــــــــّرَر/3. ومــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة يــــهــــوذا؛ الــــرقــــم: 3342، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 3487،  ال
ورمز الحفظ: 3482، ورمز الحفظ: 2331، ورمز الحفظ: 4253، ورمز الحفظ: 4229، ورمز الحفظ: 

5768، ورمز الحفظ: 2890، ورمز الحفظ: 1134، والرقم: 3342، رمز الحفظ: 3380� 
 �IMADÜDDİN YAHYA b. AHMED ،el - KAŞİ ›2‹

انــــــــظــــــــر؛ الـــــــذريـــــــعـــــــة فــــــــي تـــــصـــــانـــــيـــــف الـــــشـــــيـــــعـــــة آلغـــــــــــا بـــــــــــــزرك الــــــطــــــهــــــرانــــــي الــــــبــــــاطــــــنــــــي: )109/6(، واألعــــــــــــــــــام لـــــلـــــزركـــــلـــــي: 
َـــــة: )184/12(، وجــــامــــع الـــــشـــــروح والــــحــــواشــــي لــــعــــبــــد اهلل الــحــبــشــي:  ـــــال ِـــــَكـــــّحَ ِّــــِفــــيــــن ل ْــــُمــــَؤل ــــْعـــــَجـــــم ال )135/8(، َومُـ
قْم  لَيَْمانِيَّة: ]1302[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 2/1484. ومكتبة الّسُ )62/1(. ومكتبة راغب پاشا؛ ]2476[ الّرَ

الَْحِميِدّي: 5/913� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    50

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 42، مقياس الــورقــة: )202 × 145 = 126 × 60(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحــــــيــــــِم، قـــــولـــــه: )الــــمــــنــــة عـــلـــيـــنـــا(. ســـلـــك طــــريــــق الــعــمــل  ِ الــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
بالحديث معن| ألّن حقيقةَ الحمِد عند الُمحّقِقين: إظــهــاُر الــّصــفــات الكمالية؛ دون 
القول المخصوص، ال يُقال: كيف يصح الثناء بما هو مذموم عقاً وشرعاً؟ إْذ قد 
قِيَل: الِمنَّةُ تهدم الصنيعةَ. وقال اهلل تعال|: }ې ې ې ې ى{ )1(� 
ألنّا نقوُل: اذه القوُل اعتراٌف ِمن العبِد بأنه عرَف َحّقَ الُْمنِْعِم واستحقاقه بأنه حقيٌق 
َــُمــّنَ علينا بهذه النعمة الجليلة.... قوله: )أفضل النِّعم(: فيه إشعار بوجه  بــأْن ي
التخصيص من بين سائر النعم التي وهبها اهلل تعال| من غير كسب من العبد، وفي 
لفظ الواهب إشارة إليه... قوله: )في آداب البحث( أي القواعد التي يُتوّصل بها 
إل| مــعــرفــة كيفية االحـــتـــراز عــن الــخــطــأ فــي الــمــنــاظــرة، وإلــيــه أشــــار عـــل| ســبــيــل العطف 

التفسيري...

مَــة  آخــــره:... فَــِلــلـْـُمــَمــانِــِع أْن يــقــوَل: َسلّمنا أنــه لــو كــان الــمــقــّدر مُــنــَضــّمــاً إل| الــُمــَقــدِّ
ِـــــَم قُـــلـــتـــم: إنــــه كــــك، وإنّــــمــــا يـــكـــون كـــك إذ لو  ــق الــمــطــلــوب، نكل ل الـــصـــادقـــة لــتــحــّقَ
ثبتت الُمَقدِّمَة صادقة عل| اذه التقدير، وهو أّول الكام، ثم أت| من عنده بجواٍب 
يـــشـــتـــِمـــل عـــــــل| مـــــزيـــــِد الـــتـــفـــصـــيـــل ال يـــلـــيـــق ِذْكـــــــــــــــُرهُ بــــكــــتــــاٍب ال يـــحـــتـــِمـــل زيــــــــــــادةَ تـــــطـــــويـــــٍل، وإْن 
ِشــــئْــــَت مَــــزيــــَد إيــــضــــاِح الــــَمــــقــــاِل؛ واالطــــــــاع عـــــل| حــقــيــقــِة الــــحــــال، فــعــلــيــَك بـــتـــتـــبُّـــِع مُـــطـــوالتـــه 
َـــــتِـــــّمُ مــــا ذكــــرنــــاه مــن  ِـــتَـــْعـــثَـــَر عـــــل| أقــــســــام الــــجــــواب ومـــحـــتـــمـــاتـــه. قــــولــــه: )ي مــــن مُـــَصـــنّـــفـــاتـــه، ل
الدليل. اھ(. ألنه إذا كان ثابثاً في نفس األمر؛ ال يكون مُحاالً بْل مْمِكناً، والُْمْمِكُن 
ه عليه كلذ المنُع؛ ِحينَئٍِذ؛ قوله: )ومن  ال يكون ملزوماً للُمحاِل َضرورةً، فا يتوّجَ
الترديد المذكور(، فََظَهَر أّن الجواب عن أمثال اذه المنع ليس إاّل بَِطِريِق الترِديِد، 
وإثـــبـــاِت أنـــه غــيــُر مُـــضـــّر؛ كــمــا َســـبَـــَق فــي أمــثــال الــمــنــع غــيــر الــمــْضــَمــِر فــي التنبيه الــســابــق، 

فلْيُتََذّكَْر. تم الكتاب بعون اهلل الملك الوهاب.

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 264� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    51 علم الوضع وآداب البحث   

مالحظات: كلمة قوله وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: 
فحات لََها إطاَرات َحْمَراء اللون. وتُوَجُد عل|  نوع الخط: نسخ واضح. َوَجِميع الّصَ
ُطوِر تصحيحات وتعليقات وشروح كثيرة. وعليه تملك: درويش  الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ـــــد عـــــزت بـــــن َعـــــِلـــــّي الـــــكـــــانـــــقـــــروي )1(، الــــســــاكــــن فـــــي دار الــــمــــثــــنــــوي؛ قــــــرب جــهــارشــنــبــه  ــــّمَ مُـــــَحـ

بازاري، مع الخاتم، سنة )1274 ھ/1857 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 476� ]868[ الّرَ

عـــــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: حـــــاشـــــيـــــة )الـــــــجـــــــلـــــــي = الـــــجـــــيـــــلـــــي( عــــــــــل| الـــــحـــــاشـــــيـــــة الــــفــــتــــحــــيــــة لـــمـــيـــر 
أبي الفتح؛ عل| شرح ما حنفي؛ عل| آداب البحث العضدية لإليجي )2(�

ْــــمــــائــــّي، مــــائِــــي زاده، اآلمـــــــدّي،  الـــمـــؤلـــف: ُعـــَمـــر بـــن أْحــــَمــــد )الــــجــــلــــّي = الـــچـــلـــي(، ال
يار بَْكرّي، الحلبي )ت بعد 1022 ھ/1613 م( )3(� الدِّ

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 52، مقياس الــورقــة: )202 × 143 = 153 × 78(، 
عدد األسطر: )17(�

ــــــقــــــنــــــا آلداب الـــبـــحـــث  ِحـــــــــيـــــــــِم. وبـــــــــه نــــســــتــــعــــيــــن. يـــــــا مَـــــــن وفَّ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
َع| والــمــرام،  ْــــُمــــّدَ ْــَخــَطــِل والــُقــُصــور فــي تــحــريــر ال والــمــنــاظــرة فــي الــكــام، وَعــَصــَمــنــا عــن ال
ْـــُمـــعـــانـــديـــن؛ ونـــهـــض بـــإفـــحـــام مَــن  َـــَفـــتِـــِه ال ــــَصـــــّدَ|؛ بِـــُمـــخـــال ــــثَــــَل مَـــــْن تَـ َصــــــلّ| عــــل| مَـــــْن نَــــَقــــَض مَ
ْــَمــنْــِع ِمـــن اآلل  ِــِه فــي ال ْــُمــكــابــريــن، وعـــل| نــظــر مُــســتــدالً بــأحــوال ِــُمــعــارضــتــِه ِمـــَن ال تَـــحـــّدَ|؛ ل
ْرِك والعذاب. َوبَْعد؛ يقوُل الفقير  واألصحاب، ومُستنداً بأفعالِِه في مُناقضِة أهِل الشِّ
ْـــَجـــِلـــّي: إّنَ )الــحــاشــيــة الــَفــتــحــيــة في  إل| اهلل تـــعـــال| الــغــنــي، ُعـــَمـــُر بـــن أحـــمـــد؛ اْشـــتَـــَهـــَر بـــال

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HAŞİYE ala ŞERHİ ADABİ’l - BAHS ›2‹

انـــظـــر؛ مــكــتــبــة األزهــــــر؛ الـــرقـــم: 25123، أرقـــــام الــحــفــظ: )230 آداب بــحــث( 49289. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ 
مجموعة جاريت؛ الرقم: 896، رمز الحفظ: H B( ،453(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 

قْم الَْقِديُم: 2/855�  3354، رمز الحفظ: 5126، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �ÖMER b. AHMED el - MAİ el - ÇİLLİ el - AMİDİ ،MAİZADE ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 348�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    52

ــتِــهــا مُــتــواريــةً عــن األذهــــــاِن، عــن الــفــتــور، مُــفــتــقــرةً إل| اإليــضــاح  ِــِدقَّ ــا كــانــْت ل َــّمَ اآلداب( ل
َـــنْـــٍد ِمــــن أوائِـــِلـــهـــا مـــا يــزيــل  والـــبـــيـــان، وكــــان والـــــدي وافـــتـــخـــاري - فــيــمــا مَــــض| - َعــــلَّــــَق عـــل| ب
)الـــمـــعـــن|؟( فَــَضــَمــْمــُت إلــيــه مـــا يـــتِـــّمُ بـــه الـــنُّـــْقـــَصـــان، ويــعــيــُن لِــطــالــبــهــا ِمـــن أربـــــاِب اإلذعــــان 
لـــئـــّا يـــســـّل بـــأعـــنـــاق مـــطـــايـــاهـــا الــــبــــطــــاح، وال تــطــيــر بــقــيــة آثـــــــاره أوراح الـــــريـــــاح، ثــــم تــاعــب 
الــمــلــويــن... فــطــرحــُت األوراق فـــي زايــــة الـــبـــحـــران، ونــســجــْت عــلــيــهــا عــنــاكــُب الــنــســيــان؛ 
إْذ كـــنـــُت فـــي زمــــــاٍن درســـــت الـــمـــعـــالـــم، وَعــــَفــــْت آثـــــاُرهـــــا، وارتـــفـــعـــت الـــمـــجـــاِهـــُل، واتّـــــَقـــــَدْت 
ْــــُمــــشــــتــــك| مــــن دهـــــــٍر إذا أســــــــاءَ أصــــــــّرَ عــــــل| إســــــاءتــــــه، وإذا أحــــســــن نـــدم  نــــــاُرهــــــا، وإل| اهلل ال
عليه من ساعته، نكل عذرُت دهري، ونبذُت فِعلتَه وراء ظهري حين عاينُت حسنةً 
ُكبر| من حسناته، وشاهدت آيةً ُعظم| من آياته... شيخ اإلسام، ومفتي األنام، 
ــــِعـــــظـــــام الــــبــــالــــيــــة، الـــــمـــــوســـــوم: بــــيــــحــــي| الــــــثــــــانــــــي )1(، أجـــــــــــــر| اهللُ آثـــــــــار مـــعـــالـــيـــه عــــل|  مـــحـــيـــي الـ
صفحات األيــام، وربــط أطناب دولته بأوتاد الخلود، فتشبثت بأذيال عتبته العلية، 
وأنــــخــــُت الـــمـــجـــروســـة ُســــّدتــــه الـــســـنـــيـــة، الـــتـــي هــــي مـــحـــّط رحــــــال األفـــــاضـــــل، ومـــخـــيـــم أربـــــاب 
، وهــمــمــُت  الـــفـــضـــائـــل... فــلــمــا قـــصـــدُت ُشـــْكـــَر بــعــض نِــعــمــتــِه الـــتـــي تــتــظــاهــر آثــــاُرهــــا َعــــلَــــّيَ
ُـــنْـــَظـــُر فـــي أنـــوارهـــا بــيــن يـــــدّي، وشــحــنــتــه بــاســمــه، وخــدمــُت  ِذكــــر شـــيء مـــن فــواِضــلــه الــتــي ي

›1‹ لم يوضح المؤلف مَن هو المقصود بيحي| الثاني، واننكل نحسب أنه يقصد أحد اثنين هما: 
1: يــــحــــي| بــــن زكــــريــــا بــــن بــــيــــرم شـــيـــخ اإلســـــــــام الــــُعــــثْــــَمــــانــــي الـــــــذي تـــــــول| الـــمـــشـــيـــخـــة ثــــــاث مـــــــــرات، وعـــــــاش مـــــن ســنــة 
)960 ھ/1553 م( حت| وفاته سنة )1053 ھ/1644 م(، وكان يعرف بسلطان علماء المغرب والمشرق. 
ِـــــلْـــــبَـــــْغـــــَداِدّي: )532/2(، وتــحــفــة الــخــطــاطــيــن:  ّـــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل انـــظـــر؛ خـــاصـــة األثــــــر: )467/4 - 472(، َوَهـــــِدي
)752 - 753(، ودوحــــــــة الـــمـــشـــايـــخ مــــع الـــــذيـــــل؛ ص: )46 - 48(، وُعــــثْــــَمــــانــــلــــي مـــؤلـــفـــلـــري؛ لــمــحــمــد طــاهــر 

بروسه لي: )498/2 - 499(� 
ــــنــــــي الــــــمــــــكــــــي الـــــفـــــقـــــيـــــه الــــــمــــــالــــــكــــــي الــــمــــيــــقــــاتــــي  ــــيــ ــــــطـــــــاب الــــــرعــ ــــــــد بــــــــن عــــــــبــــــــد انمحرل الـــــــحـ ــــّمَ ـــــَحــــ ــــــــد بــــــــن مُـــ ـــــّمَ ـــــَحـــ 2: يـــــــحـــــــي| بـــــــن مُـــ
)902 - 995 ھ( )1496 - 1587 م(، واذه الـــرجـــل لـــه كـــتـــاب )مــخــتــصــر ســلــك الـــدريـــن فـــي حـــل الــنــيــريــن 
في الميقات( تُوَجُد من مخطوطة في مكتبة األزهر: 39375، أرقام الحفظ: )13 فلك وميقات( 4540 
الــرســالــة الــرقــم: 2. وقــد شــرحــه عمر بن أَْحــَمــد الجلي، وســمــاه: )شـــرح مختصر الــحــطــاب(، وهــو مخطوط 
فـــــي مـــكـــتـــبـــة الــــخــــالــــديــــة فـــــي الــــــقــــــدس: )1829 فــــلــــك 987/7(، وقـــــــد جـــــــاء فـــــي أولــــــــــه: >عــــمــــر بــــن أَْحـــــــَمـــــــد الـــشـــهـــيـــر 
بـــالـــجـــلـــي: إن صـــنـــاعـــة اســــتــــخــــراج األوقــــــــــات وســــمــــت الـــقـــبـــلـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــهــــات مـــــن الـــــربـــــع وســـــائـــــر اآلالت عــلــم 

د بن حطاب<...  شريف.. فإن المختصر لإلمام العامة قدوة المحققين يحي| بن مَُحّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 3/925�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1201[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    53 علم الوضع وآداب البحث   

بـــه إل| حــضــرتــه، وتــمــنَّــيــُت بـــعـــروة ِخــدمــتــه االســتــمــســاك، وفـــي ســلــك ذوي االخــتــصــاص 
ر  َــَعــلِّــي أظــفــر منه فاتحة ألــطــافــه بفتح، ويــنــفــردُ ليل البهيم عــن ُصــبــح، واهلل الميسِّ بــه ل
لــآمــاِل، وعليه الــتــوّكُــل فــي جميع األحــــوال. قــولــه: )معنيان مــشــهــوران(، الظاهر أن 
التقييَد إشــارةٌ إل| االختصاص، فإن الشهرة يستغن| عن البيان، وأما ما قيل إشارة 

إل| أن للحمد معنيان؛ غير مشهور كما ذهب إليه الُْمَصنّف...
آخـــــــــــره:... قــــولــــه: )يــــــدل عـــــل| أنــــهــــا( أي: الـــمـــعـــارضـــة نـــقـــضـــاً بـــالـــقـــوة وإن لــــم يــــدّل 
عل| التازم، وعل| التقديرين ال يرد عليهم ما أورده الشريف بقوله: )وأنت خبير 
بأن. اھ(. اذه آخر ما أوردنا إيضاحه في اذه المقام، بعون اهلل الملك المنعام، 
المنّة هلل الذي مَّنَ علينا بُِحْسِن توفيقه عل| إتمام المرام، وعل| أشرف المخلوقات 
الـــنـــبـــي األمـــــــّي أفـــضـــل الــــصــــاة والـــــســـــام، وعــــــل| أهـــــل بــيــتــه الــطــيــبــيــن الـــطـــاهـــريـــن الــمــهــتــديــن 
لكافة األنام، وعل| صحبه الراشدين المهديين البررة الكرام، ما قطر إنعام، ونطق 

الغمام.
تَّمَت الكتاب بعون اهلل الملك العام.

مالحظات: كلمة قوله مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وتُوَجُد تصحيحات واستدراكات 
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مــغــلــف  عــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش. الــــوضــــع الـــــعـــــام: نــــــوع الــــخــــط: نــــســــخ. وال
د  بورق اإليبرو، وعليه تملك: حسين بن ُعثَْمان. وتملّك: الواقف داماد زاده مَُحّمَ

مَُراد بالخاتم. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 477. مطبوع ]869[ الّرَ
عنوان المخطوط: حاشية مفتي زاده عل| الُحَسيْنِيّة )1(�
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ِحــــيــــِم. الــحــمــد هلل الــــذي يــفــعــل مـــا يـــشـــاء، إّن  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: حــاشــيــة. بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
الــفــضــَل بـــيـــِدِه يــؤتــيــه مَــــن يـــشـــاء، وجــعــل الـــــذرة شــمــســاً مــنــيــراً إذا شــــاء، ويــخــتــّص برحمته 
ــــبــــاحــــث لـــنـــظـــامـــه وعـــــدلـــــه، وال مــانــع  ِــــُحــــْكــــِمــــِه وفِـــــعـــــِلـــــِه، وال مُ مَــــــن يــــشــــاء، والــــــــذي ال ســــائــــل ل
إلعـــــطـــــائـــــه وقـــــــضـــــــائـــــــه... وبــــــعــــــد، فــــيــــقــــول الــــعــــبــــد الــــفــــقــــيــــر، إل| اهلل الــــغــــنــــي الـــــقـــــديـــــر، الـــســـيـــد 
ـــد صـــادق بـــن الــســيــد عــبــد الــرحــيــم األرزنـــجـــانـــي، الــشــهــيــر بــمــفــتــي زاده، أحــســن اهلل  مُـــَحـــّمَ
َسالَة الُحَسيْنِيّة في علم اآلداب( مقبولةً مرغوبةً عند  بالحسن| وزياده: لما رأيُت )الرِّ
ْـــَمـــَهـــَرِة، وكــافــيــةً وافــيــةً لتحصيل الــمــســائــل اآلدابـــيـــة عــنــد الــَكــَمــلـَـِة، مــع أنـــي لــم أجـــد لها  ال
شــرحــاً لــكــلِّ ألــفــاِظــهــا كــافــيــة، وبــســط معانيها شــافــيــة، وعــنــدي طلبة ِمــن أعـــّزة األحــبــاء، 
وأجلّة األخاء؛ طالبين وراغبين إل| كشف أستاره عن أسراره، ونصب المنارة عل| 
أنواره، قصدُت إل| شرحه وبيانه، سالكاً مَسلَك اإليجاز واالختصار، تاركاً مذهب 
ّـــــــة  ّــــــــة، واألذل اإلطــــنــــاب واإلكــــــثــــــار... عـــــل| أنـــــي كـــنـــُت فــــي أزمــــنــــة أِخـــــّســـــٍة، األعـــــــــّزةُ فــيــهــا أذل
فيها أعّزة، الَكَملةُ في بحار المذلة سابحون، وفي تُراب المشقة حاسرون، والجهلة 
بلؤلؤ الِعّزِة العبون، وعل| القصور واآلرائك متّكئون... قوله: )يا مَن وفّقنا...( 
إلــــــخ. آثـــــر اذه األســــلــــوب رعــــايــــةً لــصــنــعــِة االســــتــــغــــراب، وهـــــي عــــــدول عـــّمـــا هــــو الــمــشــهــور 
لنُكتٍة، وتلميحاً إل| الُقرِب، وهي: }ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ{ )1(. ومعن| قُربيته 

تعال|: ِعلمه عل| ظاهر العبِد وباِطنِِه...

ــــلــــــم...( إلـــــــــخ: عــــطــــف عـــــــل| مــــمــــا يــنــبــغــي  ـــــمــــــا يـــنـــبـــغـــي أن يــــــعــ ــــولــــــه: )ومـ آخـــــــــــــــره:... قــ
الــــســــابــــق. اعــــلــــم أن الـــمـــنـــاظـــرة عــــبــــارة عــــن الـــنـــظـــر بـــالـــبـــصـــيـــرة مــــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي الـــنـــســـبـــة بــيــن 
الشيئين إظهاراً للصواب، وطريق إظهار الصواب من الجانبين يقتضي أموراً مُحتاجاً 
َسالَة،  إليها؛ الذي اعتبره العلماء عل| وجه الركنية في المناظرة المذكورة في هذه الرِّ
وللجانبين آداب استحسنها اإلمــام الــرازي، فلذاك يُعّدُ من ُحسنيات المناظرة ال من 

ُركنها، وإن كان بعُضها راجعاً إل| الوظيفة بأدن| عناية.

›1‹ سورة ۤق، اآلية: 16� 
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وتـــلـــك اآلداب تـــرتـــقـــي إل| تـــســـعـــة. أحــــدهــــا: االحـــــتـــــراز عــــن اإليـــــجـــــاز؛ إْذ لــــم يــحــتــرز 
عــــن اإليـــــجـــــاز؛ لـــــزم الـــخـــلـــل فــــي فَـــــْهـــــِم الــــكــــام والــــمــــقــــال، وهـــــو مُــــنــــاف لـــلـــغـــرض. وثـــانـــيـــهـــا: 
االحتراز عن اإلطناب؛ إذ لو لم يحترز لكان مؤدياً إل| الملل المنافي للغرض... 
وتــاســعــهــا: االحـــتـــراز عـــن ظـــنِّ الــخــصــَم حــقــيــراً ضــعــيــفــاً إْذ لـــو لـــم يــحــتــرْز ألدّ| اســتــحــقــاُره 
إل| صدوِر كاٍم ضعيٍف من نْفسه، فيكون مغلوباً لَِخْصٍم ضعيٍف باإللزاِم واإلفحاِم 
مع أّنَ اذه أشنْع ُوجوه اإللزام. وعل| اهلل تعال| التوكل وبه االعتصام، ونسأل اهلل 
تعال| أْن يثبَت قلوبنا عل| ِدينه، وأن ال يزيغها بعد الهداية، ويعِصمنا عن الذنوب 

والمعصية؛ بحرمة رسوله خير البرية، عليه أفضل الصاة وأكمل التحية.

مالحظات: طبعة حجرية، تّمت طباعة حاشية مفتي زاده عل| الُحَسيْنِيّة؛ بدار 
د رجائي تاريخ الطباعة: أوائل محرم الحرام  الطباعة العامرة، بمعرفة ناظرها مَُحّمَ
ــد  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وقــــف: الــســيــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ســنــة )1255 ھ/1839 م(، وال
مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م( عل| دار 

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/478� ]870[ الّرَ

َسالَة الُحَسيْنِيّة في آداب البحث والمناظرة )1(� عنوان المخطوط: شرح الرِّ

 �TA’LİKAT ala ADABİ’l - HÜSEYNİYYE VE ŞERH - İ RİSALETİL ADAB ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1/479. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]1686[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْــَقــِديــُم:  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 6/1480. والــّرَ قْــم ال ْــَقــِديــُم: 1/152. والــّرَ قْــم ال 1/1291. ومكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الــّرَ
بـــحـــث(  الـــــحـــــفـــــظ: )82 آداب  ْــــــــَقــــــــِديــــــــُم: 8/1506. ومــــكــــتــــبــــة األزهــــــــــــــر؛ 25083، أرقــــــــــــام  ال ــــــــــم  قْ 10/1488. والــــــــــّرَ
 23043 الـــــــرســـــــالـــــــة الـــــــــرقـــــــــم: 1. ومـــــكـــــتـــــبـــــة بــــــرنــــــســــــتــــــون؛ مـــــجـــــمـــــوعـــــة جـــــــــاريـــــــــت؛ الـــــــــرقـــــــــم: 916، رمـــــــــــز الــــــحــــــفــــــظ: 449
)A H(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا، الرقم: 3393، رمز الحفظ: 5360، ورمز الحفظ: 1086، 
ورمز الحفظ: 5298، ورمز الحفظ: 5295، ورمز الحفظ: 5549، ورمز الحفظ: 1327، ورمز الحفظ: 
5112، ورمز الحفظ: 5458، ورمز الحفظ: 5918، ورمز الحفظ: 1068، ورمز الحفظ: 5495، ورمز 

الحفظ: 3283، والرقم: 3393، رمز الحفظ: 5158� 
قْــم  وانــظــر األصــل الــمــشــروح، وهــو: الرسالة الحسينية فــي آداب البحث والــمــنــاظــرة؛ مكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ

الَْحِميِدّي: 4/97� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    56

المؤلف: حسين بن عبد اهلل األنطاكي )ت 1130 ھ/1718 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 20/آ، مقياس الورقة: )190 × 140 = 130 × 
60(، عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم. )يــا مــن وفــقــنــا لــوظــائــف الــبــحــث(. وكــلــمــة يــا:  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن األحـــــــــوال الــــثــــاثــــة، فــــا يـــحـــتـــاج إل| تـــوجـــيـــه. الــــعــــامــــة، والـــــــُمـــــــَراد بـــهـــا غــايــة 
ــــْعــــــل األســــــــبــــــــاب مُـــــتـــــوافـــــقـــــة نـــــحـــــو الــــمــــســــبّــــب.  ــــيــــــق. لـــــــغـــــــةً: جــ ـــــتــــــوفــ مـــــعـــــنـــــاهـــــا، وهـــــــــي اإلجـــــــــابـــــــــة. والـ
واصطاحاً: خلْق الُقدرة عل| الطاعة. والبحث. لُغةً: التفتيش. واصطاحاً: إثبات 
الــــــمــــــّدع| بـــالـــدلـــيـــل نـــفـــيـــاً وإثـــــبـــــاتـــــاً؛ وهــــــو الــــظــــاهــــر، والــــــمــــــراد بـــالـــوظـــائـــف الـــمـــوّجـــهـــة انهاه؛ 
أعني األنواع الثاثة وأمثالها، وهو األظهر، ويحتمل أن يكون أعّم منها، وإضافتها 
ـــيــــــة، وهــــــــــــو األنـــــــــــســـــــــــب، وفــــــــيــــــــه بـــــــــراعـــــــــة االســــــــتــــــــهــــــــال )فــــــــــــي الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــرات(:  ــ ـــبـ ــ ـــــبـ إل| الــــــبــــــحــــــث سـ
ْــــــــــــُمــــــــــــّدع| والــــــدلــــــيــــــل والــــــمــــــقــــــدمــــــات والـــــــمـــــــعـــــــّرف والـــــــــمـــــــــادة وأجــــــــــــــــزاء الـــــتـــــعـــــريـــــف فـــي  أي تـــــحـــــريـــــر ال
الـــتـــعـــريـــفـــات، والـــقـــســـم الــمــقــســم فــــي الــتــقــســيــمــات )والـــتـــحـــقـــيـــقـــات( أي الــــدالئــــل الــــمــــوردة 

عل| المذكورات...

آخره:... وثامنها: عن المناظرة مع أهل المهابة واالحترام؛ لئا يثقل ذهنه 
ـــنــــــه، ويـــنـــطـــفـــي ِدقّــــــتــــــه. وتـــاســـعـــهـــا:  ــ بــــجــــالــــة قــــــدر الــــخــــصــــم واالحـــــتـــــشـــــام، فـــيـــســـقـــط حــــــــّدة ِذهـ
أن ال يـــحـــتـــســـب أن خـــصـــمـــه حـــقـــيـــر ضــــعــــيــــف، لــــئــــا يــــــــؤدِّي اســــتــــحــــقــــاُره إل| صـــــــدور كـــــاٍم 
ــــيــــــٍف؛ فـــــيـــــكـــــون مـــــغـــــلـــــوب الـــــخـــــصـــــم الـــــضـــــعـــــيـــــف بـــــــاإلفـــــــحـــــــام؛ مـــــــع أن اذه أشــــــنــــــع وجـــــــوه  ـــــخــ سـ
اإللـــــــــــــــــزام. وعـــــــــــــــل| اهلل تـــــــعـــــــال| الــــــتــــــوكــــــل وبـــــــــه االعـــــــتـــــــصـــــــام. تـــــــم بــــــعــــــون الـــــمـــــلـــــك الــــــــعــــــــام، وبـــــه 

االبتداء في الكام.

سنة )1153 ھ(. م م م.

ــــنــــــســــــخ: ســـــنـــــة )1153 ھ/1740 م(. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خـــــّط  ــــــظـــــــات: تـــــــاريـــــــخ الــ مـــــــالحـ
ُطوِر تصحيحات وتعليقات وشروح  النسخ الواضح، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ

 �ŞAH HÜSEYİN ÇELEBİ en - NİKSARİ el - AMASİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    57 علم الوضع وآداب البحث   

كثيرة، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف،  وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

سنة )1225 ھ/1810 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/478� ]871[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: شـــرح آداب الــبــحــث والــمــنــاظــرة لــطــاشــكــپــري زاده = شـــرح آداب 
المول| أبي الخير )1(�

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )2(�

 = 140 ــــــة: )190 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  21/ب - 27/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
130 × 60(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/338� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/478� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� ]872[ الّرَ

َسالَة الُحَسيْنِيّة في آداب البحث والمناظرة )3(� عنوان المخطوط: شرح الرِّ

المؤلف: حسين بن عبد اهلل األنطاكي )ت 1130 ھ/1718 م( )4(�

 �RİSALETÜ’l - ADAB = ADABÜ’l - MEVLA EBU’L - HAYR ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 3/474. والــــــّرَ قْــــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/338. والــــــّرَ ــــــم ال قْ ــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــ

 �1/480
 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ ،TAŞKÖPRİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ŞERHÜ’L RİSALETİ HÜSEYNİYE li - ŞAH HÜSEYİN al - AMASYAVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/478�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ŞAH HÜSEYİN ÇELEBİ en - NİKSARİ el - AMASİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 4/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    58

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 21/آ، مقياس الورقة: )200 × 135 = 155 × 
60(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/478� أوله وآخره: مثل الّرَ

اِب وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب. َسالَة الشريف بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ ت الرِّ تَّمَ

مالحظات: يتضمن اذه المجموع: )17( مخطوطةً قيّمةً وبعُضها نادٌر، وقد 
ـــَرهـــا أحــــُد ُعــلــمــاِء دار الــمــثــنــوي، والــــراِجــــُح أّن بــعــض الــتــعــلــيــقــات الــتــي عــل|  َجــَمــَعــَهــا وَســـّفَ
ـــــد مُـــــــــــــَراد؛ شــــيــــخ َخـــــانـــــَقـــــاه مُـــــــــــَراد مُــــــــــّا، وهــــو  الـــــهـــــوامـــــش؛ ومـــــــا بــــيــــن الــــســــطــــور هـــــي بــــخــــط مُـــــَحـــــّمَ
جاِمعَها؛ والُمعلِّق عليها. وتُوَجُد في أّولِها صفحةٌ من الَْفوائِِد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش 
ُطوِر تْعِليَقات َوتْصِحيَحات كثيرة. والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء  َوبَيَْن الّسُ
اللوِن فوقَهُ. الناسخ: مصطف| بن معدن. تاريخ النسخ: في الثاني والعشرين؛ في 
وقت الصباح، قبل طلوع الشمس؛ من شهر رجب، في مدينة سيواس، في مدرسة 
ْــــــــِغــــــــاف ِجــــلـْـــد  شــــفــــائــــيــــة؛ ســــنــــة )1126 ھ/1714 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ، وال
ـــد مُــــــَراد؛  ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو الــنــفــيــس، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ
شـــيـــخ َخــــانــــَقــــاه مُــــــــَراد مُـــــــّا؛ مــــع خـــاتـــم الــــوقــــف، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــــف: دار 

المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/479� ]873[ الّرَ

عنوان المخطوط: سلم الطاب في علم اآلداب )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُـــــــــــْصـــــــــــَطـــــــــــَف| بـــــــــــن حــــــســــــيــــــن حــــــســــــنــــــي الــــــــــصــــــــــوابــــــــــي كــــــــــــــان حـــــــــــيّـــــــــــاً ســـــــنـــــــة )1110 ھ/ 
1698 م( )2(�

 �SULLAMÜ’l - TULLAB fi İLMİ’l - ADAB ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة جانقري في تركيا، رقم: )3/143( األوراق: )26 - 27(، ومركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات اإِلْساِميَّة؛ بالرياض؛ رقم الحفظ: 09365 - 2� 
 �Mustafâ b. Hüseyin Hüsnî es - Sevabî ›2‹

انظر؛ معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )10027(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    59 علم الوضع وآداب البحث   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 21/ب - 22/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ام عل|  اة َوالّسَ ِحيِم، الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن َوالّصَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
َـــْعـــد؛ فــيــقــول الــفــقــيــر الــمــحــتــاج إل| رحــمــة ربـــه الــقــديــر  ــد وآلــــه أجــمــعــيــن، َوب رســولــنــا مُــَحــّمَ
لـــمـــا أدرت الـــنـــظـــر فـــــي أنــــــمــــــوذج عـــلـــم الــــمــــنــــاظــــرة لـــيـــســـتـــعـــد بـــهـــا فـــــي الـــمـــبـــاحـــثـــة والـــمـــطـــالـــعـــة، 
نكل وجـــــــــــــدت مـــــســـــائـــــل بـــــعـــــض الــــــمــــــتــــــون قـــــلـــــيـــــلـــــة، وبـــــعـــــضـــــهـــــا مــــفــــصــــلــــة عــــــســــــيــــــرة، فـــــنـــــفـــــذت مـــا 
َـــــة الـــُحـــَســـيْـــنِـــيّـــة  َســـــال هــــو الـــمـــحـــفـــوظ فــــي الـــخـــاطـــر مــــن كـــتـــب عـــلـــمـــاء الــــمــــاهــــر؛ ال ســيــمــا مــــن الـــــرِّ
المنسوبة إل| المرحوم، أدخله اهلل تعال| المعصوم، وبينت ما هو األكثر استعماالً، 
ـــيْـــتُـــه: )ســلـّـم الــطــاب فــي عــلــم اآلداب(، لــيــرتــقــي بــه إل|  وألــــزم الــبــيــان اســتــقــاالً. َوَســـّمَ
ســــــــرور أولــــــــي األلــــــبــــــاب، اذه لـــيـــس بـــلـــيـــاقـــة الـــــحـــــال؛ بـــــل بـــــدعـــــاء اإلخــــــــــــوان، وتـــيـــســـيـــر مُـــيـــّســـر 
اآلمــــال، والــمــرجــو منهم أن يــنــظــروا بعين الــــوداد واإلنـــصـــاف، وأن يتجنبوا أهـــل العناد 
واالعتساف. )اعــلــم( أن األداب علم يبحث فيه عن األعـــراض الذاتية لأبحاث من 
حيث إنها موّجهة أو غير موّجهة، وحيث إنها نافعة أو مُضّرة، قيل: ِعلٌم يُتوّصل 
بـــــــه إل| مـــــعـــــرفـــــة كــــيــــفــــيــــة االحـــــــــتـــــــــراز عـــــــن الـــــخـــــطـــــأ فـــــــي الــــــمــــــنــــــاظــــــرة. )الـــــــمـــــــنـــــــاظـــــــرة(: هـــــــي الـــنـــظـــر 

بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب...

بهّي بشهادة ما من عدم الجامعية  آخره:... )لو كان معرفاً( فللسائل النقض الّشُ
والــمــانــعــيــة ونــحــوهــمــا ِمــّمــا ال يــلــيــق فــي الــتــعــريــف، فــلــلــمــعــّرف ِحــيــنَــئِــٍذ الــمــنــع مُــــجــــّرداً، أو 
بسنِد التحريرات أو نحوه، فلاذه قالوا: ناقض التعريف مُستدّلٌ، والموّجه مانع، 
وأما السائل؛ ثم المعرف في الدعاو| الضمنية في المطلق التعريفات، والتعريفات 
الــتــصــديــقــيــة كـــســـائـــل؛ والـــــمـــــدع| والـــنـــاقـــل ونــفــيــهــمــا كـــــان قـــاســـمـــاً، فـــحـــال ســـائـــلـــه ثــــم حـــال 
كحال سائل المعّرف، والموقوف في حاالت. رحم اهلل امرأً أصلح ما اطلع عليه لما 
َسالَة بدأت في يوم السبت في أول الضح|، وأتممتها في  جال في خاطري. تلك الرِّ

آخر الضح|. تاريخ سنة )1136 ھ(. تم تم تم.

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1136 ھ/1723 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصفات الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    60

قْم الَْحِميِدّي: 3/479� ]874[ الّرَ

َسالَة الولدية في آداب البحث والمناظرة )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )2(� الّصُ

 = 135 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  23/ب - 34/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
140 × 65(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 8/97� أوله وآخره: مثل الّرَ

َــــيْــــَن  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال
ُطوِر وعل| األوراق اإلضافية تْعِليَقات كثيرة. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة  الّسُ
ــــُطــــــوٍط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فَــــــْوقَــــــَهــــــا، الـــنـــاســـخ:  ــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، وبــــعــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِــــــُخــ ـــــلَّـ ـــــالــ بِــ
ـــــافــــــظ الــــــــقــــــــرآن مـــــــن تـــــامـــــيـــــذ حــــســــيــــن أَفَـــــــــــنْـــــــــــِدي الــــــمــــــعــــــروف بـــــإمـــــامـــــة حــــســــكــــي ســـلـــطـــان  ـــــــد حـ ـــّمَ ــ ــــَحــ ــ مُـ
قْــم  فــي إِْســتَــانْــبُــول. الــوضــع الــعــام: خــّط التعليق، وبــاقــي مُــواَصــَفــاتِــِه مثل مُــواصــفــات الــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/479�

قْم الَْحِميِدّي: 4/479� ]875[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة العاقة = ِرَسالَة االستعارة، في البيان )3(�

 �RİSALETÜ’l - VELEDİYYE fi FENNİ’l - MÜNAZARA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  انظر؛ دار المثنوي: ]173[ الّرَ

 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ ،SAÇAKLIZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  ساجقلي زاده، سجاقلي زاده: انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ

 �ALAKA fi’l - İSTİARE ›3‹
تُـــــوَجـــــُد مــنــهــا مـــخـــطـــوطـــات عــــديــــدة. انــــظــــر؛ مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة يــــهــــوذا؛ الــــرقــــم: 3976، رمـــــز الــحــفــظ: 
5769، والــــرقــــم: 3976، رمــــز الــحــفــظ: 2782، والــــرقــــم: 3976، رمــــز الــحــفــظ: 5203، والــــرقــــم: 3976، 
رمز الحفظ: 5964، ومكتبة األزهر؛ الرقم: 34114، أرقام الحفظ: )263 باغة( 6790 أباظة الرسالة 
الــــرقــــم: 2. والــــرقــــم: 34297، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )1547 بـــاغـــة( 33798 حــلــيــم الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 1. والـــرقـــم: 
قْم  =34405، أرقام الحفظ: )1233 باغة( 28725 السقا الرسالة الرقم: 2. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    61 علم الوضع وآداب البحث   

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مـــــــحـــــــمـــــــود بـــــــن عــــــــــبــــــــــد اهلل األنـــــــــطـــــــــاكـــــــــي الــــــــُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــي الــــــحــــــلــــــبــــــي )ت 1160 ھ/ 
1747 م( )1(�

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 35 - 40، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )200 × 135 = 125 × 
65(، عدد األسطر: )18(�

ِحـــــــيـــــــِم. الــــحــــمــــد هلل حــــمــــد الـــــشـــــاكـــــريـــــن، والــــــصــــــاة عــــل|  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل انمحرّلَ
األولين واآلخرين، وعل| آله الطيبين الطاهرين. َوبَْعد؛ فاعلم أّن طرَق أداِء الُمَراِد 
ثاثةٌ: حقيقة ومجاز وكناية، فالحقيقة: لفٌظ مستعمل فيما وضع له من حيث إنه 
ما وضع له. والمجاز: لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث إنه غيره بعاقة 

لَْطان  لَيَْمانِيَّة: 2/5357، ومكتبة الّسُ قْم الَْقِديُم: 3/1596. ومكتبة الفاتح في الّسُ الَْقِديُم: 3/1488. والّرَ
بايزيد: 4/6061، 8/7884� 

وقد شرحها حسين بن مصطف| اآليديني الُعثَْماني، المعروف بابن قره تبه لي )ت 1191 ھ/1777 م(. 
وشــرحــه تحت عــنــوان: )حاشية عــل| شــرح رســالــة االســتــعــارة = شــرح العاقة لــأنــطــاكــي(، وتُــوَجــُد مــن اذه 
الشرح مخطوطات في مكتبة األزهر تحت الرقم: 34134، أرقام الحفظ: )1233 باغة( 28725 السقا 
الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 1. والـــــرقـــــم: 34135، أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )1547 بــــاغــــة( 33798 حــلــيــم الـــرســـالـــة الــــرقــــم: 3� 
والرقم: 34136، أرقام الحفظ: )2350 باغة( 56941 حسنين پاشا، وفي مكتبة الله لي في إِْستَانبُول: 

قْم الَْحِميِدّي: 1294�  2997، وفي مكتبة راغب پاشا: ]1692[ الّرَ
ــد بــن ُعــثْــَمــان الحلمي األهط وي، المسماة: )الحاشية الجديدة  وعـــل| شــرح قــره تبه لــي تُــوَجــُد حاشية مُــَحــّمَ

عل| شرح قره تپه لي(. وهي حاشية مطبوعة. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/236�  د عارف؛ ]589[ الّرَ انظر؛ فهرس مكتبة مَُحّمَ

والشيخ محمود األنطاكي؛ لــه: رسالة االستعارة )فــي الباغة(. وقــد ُطبَع شــرح رسالة االســتــعــارة؛ تأليف 
قــره تپه لــي. وشــرح الشيخ محمود األنطاكي عــل| رسالته في االستعارة المعروفة بمتن العاقة )باغة(، 

ومعها المتن المذكور، ُطبع في اآلستانة سنة )1284 ھ/1867 م(. 
ْـــــَمـــــْكـــــنُـــــون فـــــي الـــــذيـــــل عـــل|  ـــــَضـــــــاح ال انـــــظـــــر: مـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــعـــربـــيـــة والــــمــــعــــربــــة؛ لـــســـركـــيـــس: )493/1(. وإِيــ

كشف الظنون؛ للبغدادي، )557/1(� 
 �MAHMUD el - ANTAKİ ›1‹

محمود بن عبد اهلل األنطاكي، الُعثَْماني، المدرس، البياني، نزل في حلب، ودّرَس فيها، وكانت وفاته 
فيها أيضاً. من تصانيفه: العاقةُ = رسالة االستعارة في البيان، وشرُحها. 

َــة: )175/12(، ومكتبة راغــب  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل ْــَمــْكــنُــون للبغدادي: )558/1(، َومُــْعــَجــم ال انــظــر؛ إِيــَضــاح ال
قْم الَْحِميِدّي: 1294�  پاشا؛ ]1692[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    62

بــيــنــهــمــا، أي: اتـــصـــال، ومــنــاســبــة الـــمـــوضـــوع لــــه، والــمــســتــعــمــل فــيــه مـــع قــريــنــٍة مــانــعــة عن 
إرادة الــمــوضــوع لـــه، واانكليـــــة: لــفــٌظ مستعمٌل فــي الزٍم مـــا؛ ُوضــــع لــه بــا قــريــنــٍة مانعة 
عنه، يعني: إن اانكلية من حيث إنها كناية ال تُنافي الموضوع له؛ كما أّن المجاَز 

ينافيه؛ نكل قد يمتنع فيها أَيْضاً...

آخـــــــــــــــــره:... وأمــــــــــا اانكليــــــــــــة: فــــلــــفــــٌظ أُريــــــــــــــَد بــــــه الزمُ مـــــعـــــنـــــاهُ مــــــن غــــيــــر قـــــريـــــنـــــٍة مــــــانِــــــعــــــٍة عــن 
إرادته، والُْمَكنَّ| عنه؛ إما ذات؛ نحو: َطَعَن فاٌن مجمع طعنك، أو صفة؛ مثل: 
فاٌن طويُل النجاد؛ بمعن| طويل القامة، أو نسبة بينهما؛ نحو: إّن الكرمَ في بيت 

فان، بمعن|: إّنَ الكرم في فان. تَّمَت، تم. م م م.

مالحظات: المتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ، أو مَْكتُوب بِاللَّْوِن 
ْـــــــضـــــــاً. وبـــاقـــي  َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر أَي األَْحـــــــَمـــــــر، وبــــعــــض الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالــــتَّــــْصــــِحــــيــــَحــــات مَــــْكــــتُــــوب

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/479� ]876[ الّرَ

عنوان المخطوط: اإلعراب عن قواعد اإلعراب )1(�

المؤلف: عبد اهلل بن يُوُسف جمال الدين ابن هشام )ت 761 ھ/1360 م( )2(�

 = 135 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  41/ب - 54/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
150 × 60(، عدد األسطر: )17(�

 �el - İ’RAB en - KAVAİDİ’l - İ’RAB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/507�  تُوَجُد منه مخطوطة أُخر| في مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

وقد طبع في مطبعة األعام سنة )1304 ھ/1887 م(، وبالمطبعة المحمودية سنة )1316 ھ/1898 م(، 
وفي كلُكته سنة )1248 ھ/1832 م(. وفي بُوالق َسنَةَ )1253 ھ/1837 م(، وسنة )1264 ھ/1847 م(، 
ســــنــــة  إِْســــــــــــتَــــــــــــانــــــــــــبُــــــــــــول  فـــــــــــي  الــــــــــجــــــــــوائــــــــــب  وبــــــمــــــطــــــبــــــعــــــة  )1282 ھ/1865 م(،  وســـــــــنـــــــــة  )1274 ھ/1857 م(،  وســـــــــنـــــــــة 

)1298 ھ/1881 م(، وسنة )1305 ھ/1887 م(. 
انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )274/1، 275، 276، 1825/2(� 

 �CEMALÜDDİN ABDULLAH b. YUSUF el - MISRİ ،İBN HİŞAM en - NAHVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 437�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    63 علم الوضع وآداب البحث   

ِحيِم. وبه نستعين. قال الشيخ اإلمام العالم العامل:  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
جـــمـــال الــــديــــن ابــــن هــــشــــام، نــــفــــع اهلل الــمــســلــمــيــن بـــبـــركـــتـــه: هذه فــــوائــــد جــلــيــلــة فــــي قـــواعـــد 
اإلعــراب يقتفي متأمِّلُها جــادّةَ الصواب، وتطلعه في األمــد القصير عل| نُكٍت كثيرٍة 
ــــيْــــتُــــهــــا؛ بـــــاإلعـــــراب عــــن قـــواعـــد  . َوَســــّمَ ِــــَمــــن حــــــــّبَ مــــن اإلعــــــــــراب؛ عــمــلــتــهــا عـــمـــل مَـــــــْن َطــــــــّبَ ل
األعــــــــراب، ومــــــن اهلل أســـتـــمـــّد الــتــوفــيــق والـــهـــدايـــة إل| أقــــــوِم طـــريـــق؛ بِـــَمـــنِّـــِه وكـــــَرِمـــــِه، الــبــاب 

األول: في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل...
آخره:... وال بإبداٍل ِمْن مَا ألّن المبّدل من اسم االستفهام ال بُّد أن يقتِرَن بهمزة 
ْــضــاً؛ ألن )مــا( ال  االستفهام، نحو: كيف أنــت؟ أصحيح أم ســقــيــم؟. وال ِصفة أَي
ُــعــَطــُف عليه  تــوصــف إذا كــانــت شرطية واستفهامية، وال بــيــانــاً، ألن مــا ال يــوَصــُف ال ي
ـــــوَن الــــــزائــــــَد: ِصـــــلـــــةً، وبــعــُضــهــم  ُـــــســـــّمُ عــــْطــــف بــــيــــاٍن كــــالــــمــــْضــــَمــــَراِت، وكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــتـــقـــّدمـــيـــن ي

ت الكتاب. يسميه: مؤّكداً، وفي اذه القدر كفايةٌ لمن تأمّله. تَّمَ
ــد بــن قــديــر بــن مُــْصــَطــَف| بــن قــنــبــر. تــاريــخ الــنــســخ: في  مــالحــظــات: الــنــاســخ: مُــَحــّمَ
شهر ربيع اآلخر في يوم الجمعة في وقت الضح| سنة )1194 ھ/1780 م(. وباقي 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/479� ]877[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في آداب البحث والمناظرة )1(�

ــــْصــــَطــــَف| بــــن مـــحـــمـــود، الـــكـــلـــنـــبـــوي، شـــيـــخ زاده، الــحــنــفــي  الـــمـــؤلـــف: إِْســـَمـــاِعـــيـــل بـــن مُ
)ت 1205 ھ/1791 م( )2(�

 = 135 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  55/ب - 62/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
145 × 85(، عدد األسطر: )19(�

 �RİSALE fi’l - BAHS ve’l - MÜNAZARA ›1‹
قْم الَْقِديُم: 2/1933. وفي مكتبة برنستون مجموعة  توجد منها مخطوطة في مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ

يهوذا؛ الرقم: 3413، رمز الحفظ: 4234، والرقم: 3431، رمز الحفظ: 4212� 
 �İSMAİL b. MUSTAFA b. MAHMUD ،el - GELENBEVİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 301�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    64

ِحـــيـــِم. يــقــول الــفــقــيــر إل| رب الــعــبــاد الــقــديــر: لــمــا كــان  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
مــتــون عــلــم اآلداب لــم تشتمل عـــل| تفصيل أمــثــلــة الــبــحــث لجميع األبــــــواب، إذ باذه 
الـــتـــفـــصـــيـــل يـــنـــتـــقـــش ُصــــــــــور كـــيـــفـــيـــة الـــــمـــــنـــــاظـــــرة فــــــي صــــفــــائــــح أذهــــــــــــان الـــــــطـــــــاب، جــــعــــلــــُت هذه 

َسالَة المشتملة عل| هدية شافية لصدور اإلخوان أولي األلباب. الرِّ
فاعلم أن البحث والمناظرة: مدافعة الكام ليظهَر الحّق، وِعلم اآلداب موضوع 
ُـــــــبْـــــــَحـــــــُث فـــــيـــــه عـــــــن أحـــــــــــــوال األبــــــحــــــاث  ــــبــــــحــــــِث عـــــــن ســـــقـــــيـــــِمـــــِه، فــــــهــــــو: ِعــــــــلْــــــــٌم ي لــــتــــمــــيــــيــــز صــــحــــيــــح الــ
الكلية؛ مــن حــيــُث إنَّــهــا مــوّجــهــةٌ مــقــبــولــةٌ، أو غــيــُر مــوّجــهــٍة؛ بــأن يــقــال: كــل مــا هــو مَــنْــُع 
مَة موجهة، )وكل ما( هو نقض أو معارضة، فهو موجهة، وكل ما هو إثبات  مَُقدِّ
مَة الممنوعة، أو إبطال السند المساوي موّجهة؛ واذكه فموضوع اذه الِعلم  الُمَقدِّ
)هــو األبــحــاث الكلية(، وغايته الِعصمة عــن الخطأ فــي أبــحــاث الجزئية، فــإّن عالَِم 
اذه الِعلم، وكذا سائر الُْعلُوم يعرف ِصّحةَ البحث الجزئي، أو فساده بأن يضم إل| 
قــاعــدة مــن قــواعــد صــغــر| سهلة الــحــصــول، بــأن يــقــال: هذه مــعــارضــة، وكــل معارضة 

موجهة، وهذه موّجهة، وقِْس عل| اذه...
آخره:... وكّل تقسيم اذه شأنه باطٌل، ويُجاُب عنه: بأن كوَن تلك األبحاث 
من وظائفه الموّجهة ممنوٌع، كيف؟ وقد عّدوا اإلبطال من غير دليٍل مُكابرةً؛ كمنِع 
البديهّي الْجلّي. وأما المنع: فطلُب الدليل، والطلب ال يحتاج إل| شاهٍد؛ بخاِف 
وا إبطاَل  اإلبطال؛ الذي هو الُْحْكُم بالبُطان، فا يسمع من غير دليل، وأَيْضاً قد عّدُ
ْــــضــــاً، وفـــيـــه ما  ُـــطـــانـــاً؛ َغــــيْــــَر مَـــقـــبـــوٍل أَي ّــلــة بـــدلـــيـــٍل يــــــدّلُ عــــل| فـــســـاِدهـــا ب مَـــة غــيــر الــمــدل الـــُمـــَقـــدِّ

ت الكتاب. فيه. تَّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/479� ]878[ الّرَ
عـــنـــوان الــمــخــطــوط: حــاشــيــة الـــزيـــبـــاري عـــل| شـــرح الــلــيــثــي الــســمــرقــنــدي عـــل| الــفــريــدة 
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ــــــــــــد الــــــــــــزيــــــــــــبــــــــــــاري الـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــرزوري الــــــــــــــكــــــــــــــردي )ت 1050 ھ/  ــــــــــــَحــــــــــــّمَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: حــــــــســــــــن بــــــــن مُ
1640 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 63/ب - 99/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 135 = 
130 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ْــــَحــــْمــــُد هلِل الــــذي خــلــق اإلنـــســـان عــلــمــه الــبــيــان،  ِحــــيــــِم، ال ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
وجــعــلــه ذريــعــة إل| مــعــرفــة دقــائــق الـــقـــرآن، والــصــاة والــســام عـــل| مَـــن عــجــز عــن إدراك 
ــــبُــــــلــــــغــــــاء، وعـــــــــــل| آلـــــه  مـــــقـــــامـــــاتـــــه عـــــــقـــــــوُل الــــــعــــــقــــــاء، َوَكـــــــــــــــــّلَ عـــــــن بـــــــيـــــــاِن حـــــــاالتـــــــه ألــــــِســــــنــــــةُ فُـــــــحـــــــول الــ
دَ فــــيــــه؛ بــــــُطــــــُرق مـــخـــتـــلـــفـــة واضــــحــــة  وأصـــــحـــــابـــــه الــــواصــــلــــيــــن إل| اهلل الــــــــواحــــــــِد، الــــــــذي ال تـــــــعـــــــّدُ
الّداللة، متباعدة عن التشبيه والتمويه. أما بعد: فهذه حواٍش عل| الشرح المنسوب 
إل| المول| المكّرم، واألستاذ المفّخم موالنا: )عصام الدين إبرهيم(، أدخله اهللُ 
َــة اإلســتــعــارات؛ للمول| المحقِّق، والحبْر الــمــدقِّــق؛ موالنا:  جــنّــةَ النعيم؛ عــل| ِرَســال
)أبي القاسم الليثي السمرقندي(، طاب اهلل ثراه، وجعل الجنة مثواه، جمعها تراُب 
أقدام الفقراء، وغباُر مجالس الُعلََماء، المعترُف بالعجز والتقصير، وقصور باعه في 
ِـــــــــ >َرِحــــــــَم اهللُ  اذه األمــــــر الـــخـــطـــيـــر؛ لـــقـــلّـــة الـــبـــضـــاعـــة، ســـيّـــمـــا فــــي هذه الـــصـــنـــاعـــة، الـــــذاكـــــُر ل
َـــــتَـــــَعـــــّدَ َطــــــــــــــــْوَرهُ<. إاّل أّنَ إلـــــحـــــاَح اإلخــــــــــوان والــــــخــــــان، َحـــــَمـــــلَـــــهُ عـــل|  امْـــــــــــَرأً عـــــــــَرَف قـــــــدره فـــلـــم ي
ــد الـــزيـــبـــارّي(؛ عــفــا عنهما الــمــلــُك الــبــاري،  الــتــأســي بــفــضــاء الـــزمـــان: )َحــَســُن بــُن مُــَحــّمَ
د، رزقــه اهلل السامة، وحفظه عن  لولده األعــّز األمجد، شمس الملة والدين: مَُحّمَ
موجبات الــنــدامــة، إنــه ولـــّيُ اإلجــابــة، وإلــيــه اإلنــابــة. )يــقــول العبد(: قــوالً عــن اعتقاٍد 

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 4/483. وفــــــــي مـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون  قْـــــــــم ال ــــثـــــنـــــوي؛ الـــــــــّرَ ــــمـ تُــــــــوَجــــــــُد مــــنــــه مــــخــــطــــوطــــة أخــــــــــر| فــــــي مـــكـــتـــبـــة دار الـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــجــــديــــدة؛ الـــــرقـــــم: 983، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 956. ولـــــاذه الـــكـــتـــاب أكـــثـــر مــــن تــســمــيــة ومـــنـــهـــا: حــاشــيــة 
الـــزيـــبـــاري عـــل| شـــرح عــصــام عـــل| االســـتـــعـــارة لــلــســمــرقــنــدي. حــاشــيــة عـــل| شـــرح عــصــام عـــل| رســـالـــة االســتــعــارة. 
قْم  حاشية عل| شرح اإلسفراييني عل| السمرقندية في االستعارة. انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1665[ الّرَ
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ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1285، وخــاصــة األثـــر فــي أعــيــان الــقــرن الــحــادي  قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1665[ الـــّرَ
الَة: )274/3(�  ِِّفين لَِكّحَ عشر للُمحبِّّي: )63/3(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    66

يُوجُب النجاة عن هول يوم التناد. َعَدل عن ضمير المتكلَّم إل| المظهر الذي هو. 
العبد )المفتقر(: لاستعطاف. إْذ في ِذكر الُعبُوِديَّة واالفتقار َهضٌم لنفسه واعتراٌف 
بعجزه، وقصور بضاعته عما هو بصدده؛ فتحاً لباب فيضه، وخطر بالبال أن الام 
الداخلة عل| المظهر الموضوع موِضَع المضمر للعهد الخارجي؛ ألّن كلذ الضمير 

إن كان للغائب فا بُّد من تقديم ِذكره في الجملة...

آخره:... )بمثل ما ذكره( من قوة االختصاص )وإاّل ظهَر أن ما يحضر( أي: 
ينتبه )بــه السامع( عــل| الــمــراد، )ومــا ســواه ترشيح( أو تجريد فاالعتبار، بالداللة 
عــل| الـــُمـــَراد، ال بــقــوة االخــتــصــاص عند الــســامــع، وال يــخــف| أنــه األوَجــــه. )أن يجعل 
الجميع(. أي: جميع المائمات. )قرينةً(. ولذا قال صاحب التلخيص: القرينةُ 
قــد تــكــون واحـــــدةً، وقـــد تــكــون مُـــتَـــَعـــدِّدةً. والــحــمــد هلل عـــل| اإِلتْــــَمــــام، والـــصـــاة والــســام 

عل| سيد األنام.

َــــــة عـــــــل| الـــــعـــــصـــــام. كـــتـــبـــه شــــخــــص إذا حــــضــــر لـــــم يـــــعـــــرف، وإذا غـــــــاب لــم  َســــــال ــــــت الــــــرِّ تَــــــّمَ
يُذكر، تاريخ سنة )1209 ھ(.

مالحظات: تُوَجُد في أولِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط 
حمراء اللوِن فوقَهُ. الناسخ: شخص إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يُذكر. تاريخ 
النسخ: سنة )1209 ھ/1795 م(. وعليه تملك: عمر أَفَنِْدي زاده محمود الصبري 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� الطربزوني مع الخاتم. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/479� ]879[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في االستعارات )1(�
الــــمــــؤلــــف: فــــيــــض اهلل بــــن )أبـــي الـــخـــيـــر أحــــمــــد( بــــن مُــــْصــــَطــــَف| بــــن راســــــخ كــنــغــريــلــي، 
أبو الخير زاده، داماد زاده، فيض اهلل أَفَنِْدي، شيخ اإلسام )1175 ھ/1761 م( )2(�

 �RİSALE fi’l - İSTİARAT ›1‹
 �FEYZULLAH ›2‹

ـــــمــــــؤلــــــف هـــــــو )شــــــيــــــخ اإلســــــــــــــام: 73( فــــــيــــــض اهلل بــــــن أَْحـــــــَمـــــــد بـــــــن مـــــصـــــطـــــف| بـــــن راســــــــــخ كــــنــــغــــريــــلــــي،  =الــــــــراجــــــــح أن الـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    67 علم الوضع وآداب البحث   

عدد األوراق وقياساتها: 100/ب - 103/ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

َّــــــن قـــلـــوَب الـــعـــارفـــيـــن بـــأزهـــار  ِحــــيــــِم. الـــحـــمـــد هلل الـــــذي زي ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
بــدائــع الــبــيــان، وعــيّــن شعوب السالكين بــأســرار لــوامــع التبيان، والــصــاة والــســام عل| 
البشير الذي دعا إل| صراط مستقيم، النازل في علو شأنه: }ڱ ڱ ڱ ں{ )1(، 
ْــُعــلـُـوم والــِحــَكــم. وبعد  وعـــل| آلــه وأصــحــابــه أعـــام الــهــد| إل| جــائــل الــنِّــعــم؛ ينابيع ال
َــــــــــة وجــــــــيــــــــزة، تـــــــقـــــــلَّـــــــدْت فـــــــرائـــــــد عــــــــزيــــــــزة، حـــــــاويـــــــة ألنــــــــــــــواع االســـــــــتـــــــــعـــــــــارات، جـــامـــعـــة  فـــــــهذه ِرَســــــــــال
لصنوف المجاز والعاقات، جمعتها يراعةُ البراعة، عل| قدر االستطاعة، مع قريحة 
جامدة، وفطنة خامدة، فلما ُوفِّقُت بعون الملك المتعال الِْختَام، وقوّضُت لتبييِضها 

ــــيــــــر أَْحـــــــَمـــــــد  الـــــمـــــشـــــهـــــور بــــــأبــــــي الـــــخـــــيـــــر زاده، أو دامـــــــــــــاد زاده؛ نـــــســـــبـــــةً إل| والـــــــــــــده )شــــــيــــــخ اإلســـــــــــــــام: 62( أبــــــي الــــــخــ
أَفَــــــــنْــــــــِدي. وقــــــد ولــــــد فـــــيـــــض اهلل فـــــي بـــــروســـــه ســــنــــة )1112 ھ/1699 م(، وتــــــــول| مـــشـــيـــخـــة اإلســــــــام فـــــي الـــدفـــعـــة 
)1169 ھ/1756 م(،  ســـــنـــــة  حـــــــــت|  فــــــاســــــتــــــمــــــّرَ  )1168 ھ/1755 م(،  ســـــنـــــة  94( وكلذ  )الـــــــــرقـــــــــم:  األول| 
فــــأعــــفــــي، ثــــم تــــوالهــــا ثـــانـــيـــة فــــي الــــدفــــعــــة )الــــــرقــــــم: 96(، وكلذ ســـنـــة )1170 ھ/1757 م(، فـــاســـتـــمـــّر حـــت| 
سنة )1171 ھ/1758 م(، ثــم أعــفــي، وحصلت وفــاتــه فــي إِْســتَــانــبُــول سنة )1175 ھ/1761 م(، فُدفِن 
فــي زاويــتــه بــمــنــطــقــة ســودلــيــجــه فــي الــقــســم األوروبـــي الــشــمــالــي الــغــربــي مــن مــديــنــة إِْســتَــانــبُــول. وكــانــت مــشــيــخــتــه 
َـــاَشـــا الــــذي تــــول| الــــصــــدارة الـــعـــظـــم| مـــن ســـنـــة )1170 ھ/1756 م(  فـــي عـــهـــد الـــصـــدر األعـــظـــم مــحــمــد راغــــب پ
ـــيـــــه الـــــمـــــؤلـــــف بـــــإهـــــدائـــــه اذه الـــــكـــــتـــــاب بـــــقـــــولـــــه: >جـــعـــلـــتـــهـــا  حـــــــت| وفــــــاتــــــه )ت 1176 ھ/1763 م(. وقـــــــد أشــــــــار إلــ
عرضة بعرصة مَن هو آِصُف الزمان؛ في سماء الجاه والجال، محّط اإلنعام واإلحسان في بسط الفضل 
والـــــكـــــمـــــال، روح جــــســــم الـــــــــــــوزارة، وانــــــشــــــراح صــــــدر الـــــــصـــــــدارة، أال وهــــــو الـــــصـــــدر األعــــــظــــــم، والــــمــــشــــيــــر الــــمــــفــــّخــــم، 

جناب حضرة الحاج محمد پَاَشا...<. 
وفــــــيــــــض اهلل هـــــو والــــــــــد: دامــــــــــاد زاده؛ مـــحـــمـــد مــــــراد بــــــن فـــــيـــــض اهلل أَفَــــــــنْــــــــِدي الـــمـــفـــتـــي ابــــن أبــــي الــــخــــيــــر أَْحـــــــَمـــــــد أَفَـــــــنْـــــــِدي 
قْــم الَْحِميِدّي:  المفتي، واذه السند موجود في قيد تملك المخطوطة المحفوظة في مكتبة مــراد مــا، الــّرَ
ِّــــف: أَْحـــــَمـــــد بـــــن مـــحـــمـــد الـــمـــغـــنـــيـــســـاوي الــــــرومــــــي الــحــنــفــي  1382. وهــــــي بــــــُعــــــنْــــــَواُن: )شــــــــرح الـــفـــقـــه األكــــــبــــــر(؛ لــــلــــُمــــَؤل

شهاب الدين أبو المنته|. 
انظر؛ هدية العارفين للبغدادّي: )220/1(، وتاريخ واصف: )83/1(، وقاموس األعام لشمس الدين 
ســامــي: )2098/3(، وســجــل عثماني: )36/4؛ 766(، وعلمية سالنامه ســي: )ص: 528( وترتيبه: 

)71(، ودوحة المشايخ مع الذيل: )ص: 99 - 100(� 
›1‹ سورة القلم، اآلية: 4� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    68

ْــِخــيَــام، جعلتُها ُعــْرَضــةً بــعــْرَصــِة مَــن هــو آِصـــُف الــزمــان؛ فــي سماء الجاه  دة ال مــن الــمــســّوَ
َــْســِط الــفــضــل والــكــمــال، روح جــســم الــــوزارة،  والـــجـــال، مــحــّط اإلنــعــام واإلحـــســـان فــي ب
ــدر األعظم، والمشير المفّخم، جناب حضرة  وانــشــراح َصــْدِر الــصــدارة، أال وهــو الــّصَ
ْــَمــْســُؤوُل  َــــاَشــــا( )1(؛ أدامـــــه اهلل تــعــال| فــي مــســنــِد ســعــادٍة كــمــا شـــاء، فــال الــحــاج )مــحــمــد پ
عن عواِرِف أَفَْضالِِه، والَْمأمُوُل ِمن َذواِرف )2( نَوالِِه؛ النظُر فيها بنظِر الَقبوِل والرِّضا، 
والــــعــــفــــو عـــــن الـــــزلـــــل والــــخــــطــــا، فــــــــإّن اإلنــــــســــــان مــــحــــّل الــــعــــجــــِز؛ ال ســــيَّــــمــــا اذه الـــعـــبـــد الــفــقــيــر 

السيد )فيض اهلل(.

وانأه أشرع في بيان المقصود، وأقول متوكاً عل| مُِفيِض الخيِر والجود.

االســـــــتـــــــعـــــــارات: االســــــتــــــعــــــارة الـــــمـــــصـــــّرحـــــة عــــــن الــــخــــطــــبــــة. والـــــســـــكـــــاكـــــّي َذَكـــــــــــــَر الـــــمـــــشـــــبّـــــهَ بــــه، 
وإرادةَ المشبّه، مثل: رأيُت أسداً يرمي، وجعل السكاكي منها االستعارة األصلية، 
 ، وهي: ما يكون لَْفُظ الُْمستَعاِر، أي: الُْمَشبَّه به؛ اسَم ِجنٍْس، أي: اسٌم غيُر مُشتقٍّ

كأسٍد؛ استُِعيَر للرُجل الشجاع، َوقَتََل؛ استُعير للضرِب الشديِد...

َــــــــــــهُ، أي:  ْــــــُمــــــســــــتَــــــَعــــــاَر ل آخـــــــــــــــــره:... االســــــتــــــعــــــارة الــــــمــــــجــــــردة، وهــــــــي مــــــا قُـــــــــــــِرَن بــــمــــا يـــــــائِـــــــُم ال
المشبَّه، كقوله:

›1‹ العالِم العامة، والكاتب شعراً ونثراً؛ باللغات الثاث؛ العربية والتركية والفارسية: الصدر األعظم محمد 
راغب پاشا بن محمد شوقي؛ داماد زاده، النقشبندي، القادري، الصوفي، ُولد سنة )1110 ھ/1698 م( 

وآلت إليه الصدارة الُعظم| سنة )1170 ھ/1756 م(، ووافاه األجل سنة )1176 ھ/1763 م(. 
انـــظـــر مـــقـــدمـــة فـــهـــرس الـــمـــخـــطـــوطـــات الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة والـــفـــارســـيـــة فــــي مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ إعـــــــــداد: د. مــحــمــود 

السيد الدغيم، منشورات سقيفة الصفا العلمية سنة )1437 ھ/2016 م(: )147/1 - 168(� 
مِّ؛ وَذَرفَاناً، مَُحّرَكةً، وُذُروفاً كُقُعوٍد، وَذِريفاً كأَِميٍر،  مُْع، يَْذِرُف، َذْرفاً بالَفتِْح، وُذَرافاً، بالّضَ ›2‹ َذَرَف الّدَ
ْـــَمـــَداِمـــُع،  ْــــــَمــــــَذاِرُف: ال مْـــــُع مَـــــــــْذُروٌف، وَذِريــــــــٌف، وال وتَـــــْذَرافـــــاً بـــالـــَفـــتْـــِح: أَي َســــــاَل. َذَرفَـــــــْت َعـــيْـــنُـــهُ: َســــال دَمْـــُعـــَهـــا، والـــــّدَ
مَْع، تَْذِرفُه: أَي أََسالَتْهُ. َذّرََف علَ|  وَذّرََف دَمَْعهُ، تَْذِريفاً، وتَْذَرافاً، وتَْذِرفَةً: َصبَّهُ. َوَكَذا: َذَرفَْت َعيْنُه الّدَ
َــــتَــــَذاَرُف. واْســـتَـــْذَرَف  ْــــــُت دَمْـــَعـــهُ ي ْــِمــئَــِة، تَـــْذِريـــفـــاً: َزادَ، كـــــَذَرَف، ودَمْـــــٌع َذاِرٌف: َســـائِـــٌل، والــَجــْمــُع: َذَواِرُف، َوَرأَي ال
َـــِصـــف اإلبـــــَل بِـــَكـــثْـــَرة  ُـــْســـتَـــْقـــَطـــَر، قَـــــاَل الـــُقـــطـــاِمـــّي ي ُـــْحـــلَـــَب، وي ـــــْرُع: دََعـــــا إِلَ| أَْن ي ـــــْيءَ: اْســــتَــــْقــــَطــــَرهُ. واْســــــتَــــــْذَرَف الـــــضِّ الـــــّشَ

أَلبانِها: 
ـــــــــــــــَح|  بـــــــــــــــالـــــــــــــــّضُ الـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــْفـــــــــــــــــِل  مـــــــــــــــــن  َعــــــــــــيْــــــــــــنَــــــــــــيْــــــــــــهــــــــــــا  ِبذواِرُف  ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاِن الـــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــَشـــــــــــــــــــــــــّرَ ُســــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــومٌ َكـــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاِح الــــــــــــــــــــــشِّ

بيدي: )مادة: ذرف(، )314/23 - 315(؛ )348/32(�  انظر؛ تاج العروس من جواهر القاموس للّزَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    69 علم الوضع وآداب البحث   

غـــــــــــــــمـــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء...............
)1(
 ��������������������������
أي: كــثــيــر الــعــطــاء؛ اســتــعــيــر الــــــرداء لــلــعــطــاء بــعــد الــتــشــبــيــه بـــالـــرداء ألن الــعــطــاء يــصــون 
ُـــــــلـــــــق| عـــــلـــــيـــــه، ثـــــــم وصــــــفــــــه بــــــالــــــَغــــــْمــــــِر الــــــتــــــي يـــنـــاســـب  ِعـــــــــــــرَض صــــــاحــــــبِــــــِه كـــــمـــــا يــــــصــــــون الــــــــــــــــــرداءُ مـــــــا ي

العطاء؛ تجريداً لاستعارة، والقرينةُ ِسياق الكام، أعني قوله:
ضــــاحــــكــــاً ــــــَم  ــــّسَ ــــبــ تــ �������������������������............. إذا 

االســـــتـــــعـــــارة الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة: وهـــــــي الــــلــــفــــُظ الـــمـــســـتـــعـــمـــل فـــيـــمـــا ُشــــــبِّــــــهَ بِــــمــــعــــنــــاه األصـــــلـــــي تــشــبــيــه 
التمثيل... وعاقات المجاز الُْمْرَسل: خمس وعشرون عاقةً في المشهور: األول: 

›1‹ القائل هو الشاعر ُكثَيِّر عّزة. 
داء، إذا كــــان واســـــع الـــمـــعـــروف ســـخـــيـــاً، قــال  الـــَغـــمـــُر: الـــمـــاء الــكــثــيــر، ويــــقــــال: رجـــــٌل غـــمـــُر الـــُخـــلُـــق، وهــــو َغــــْمــــُر الـــــــــرِّ

الشاعر ُكثَيِّر عّزة: 
ضــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــم  تــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــّسَ إذا  داء  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ِـــــــــــــــــــــــــَضـــــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــه رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب الـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــاِلَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  َغـــــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــت ل

وفََرٌس َغْمٌر، إذا كان شديد الَجْري، والِغْمُر: الِحْقُد، يقال: قد َغِمَر َعلَّيَ َصْدُره، والُغْمر: الذي لم تَُحنِّكه 
غير، قال الشاعر، أعش| باهلة:  التَّجارب، والُغَمر: الَقَدُح الّصَ

بـــــــــــــهـــــــــــــا  أَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ  إْن  فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍذ  ةُ  ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــُغـــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــُرتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِوي ُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء وي مــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشِّ
انظر؛ إصاح المنطق البن السكيت: )ص: 12، 38، 257(. ولسان العرب، وتاج العروس: >ضحك< 

وديوان كثير عزة: )ص: 288(، ومعجم ديوان األدب للفارابي: )110/1(� 
جميُع أنواع االستعارات داخلة تحت المجاز كقول القائل من البحر الكامل: 

ضـــــــــــــــــــــاِحـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَم  تَــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــّسَ إذا  داِء  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ِــــــــــــــــــــــــــــَضــــــــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــــــــــــه رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب الـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاِلَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  َغـــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــت ل
وقوله من الطويل: 

ِدووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّنَ الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَس َحــــــــــــــــــــــــــــلَّــــــــــــــــــــــــــــت ِردَاءَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ي عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ل
جعل للشمس رداء استعارة للنور ألنه أبلغ. 

وكــــك قـــولـــك: )بــنــيــُت لـــك فـــي قــلــبــي بــيــتــاً( مـــجـــاز اســـتـــعـــارة لــمــا فــيــه مـــن االتـــســـاع والــتــوكــيــد والــتــشــبــيــه بــخــاف 
قولك: )بنيُت داراً(، فإنه حقيقة ال مجاَز فيه وال استعارة، وإنما المجاز في الفعل الواصل إليه. 

انــــظــــر؛ الـــمـــزهـــر فــــي عـــلـــوم الـــلـــغـــة وأنــــواعــــهــــا لــلــســيــوطــي: )283/1(. وتــصــحــيــح الــتــصــحــيــف وتـــحـــريـــر الــتــحــريــف 
صاح الدين الصفدي: )ص: 379(، والصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كامها 
ألحـــــمـــــد بـــــن فــــــــــــارس: )ص: 22، 191(، وغــــــريــــــب الـــــحـــــديـــــث لــــلــــخــــطــــابــــي: )234/1(، الــــمــــحــــكــــم والـــمـــحـــيـــط 
األعظم البن سيده المرسي: )520/5، 162/8، 395/9(، والمخصص البن سيده المرسي: )244/1، 
25/5(، والــتّـَـلــِخــيــص فـــي مَـــعـــرفَـــِة أســـَمـــاِء األشـــيـــاء، ألبـــي هـــال الــعــســكــري: )ص: 82(، والـــزاهـــر فـــي معاني 

كلمات الناس ألبي بكر األنباري: )432/1(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    70

السببية. الثاني: المسببية. الثالث: الكليّة، الــرابــع: الجزئية. الخامس: الملزوم. 
الــســادس: الــازمــيــة. الــســابــع: المشابهة شــكــاً. الــثــامــن: اإلطــــاق. الــتــاســع: التقييد. 
الــــعــــاشــــر: الــــعــــمــــوم. الـــــحـــــادي عــــشــــر: الـــــخـــــصـــــوص... الــــتــــاســــع عــــشــــر: اآللـــــيـــــة. الــــعــــشــــرون: 
أحـــــــد الــــعــــديــــلــــيــــة. الـــــــحـــــــادي والــــــعــــــشــــــرون: الـــــنـــــكـــــرة فــــــي اإلثــــــــــبــــــــــات )1(. والـــــثـــــانـــــي والـــــعـــــشـــــرون: 
الــمــقــيــد بـــــه. الـــثـــالـــث والــــعــــشــــرون: حـــــذف ]حـــــــرف[ الــــجــــر. الــــرابــــع والــــعــــشــــرون: زيـــادتـــهـــا. 

الخامس والعشرون: التعلُّق.

واعلم أّن الفرّق بين اانكليِة، والمجاِز المرسل: أّن اانكليةَ تصّح إرادة الملزوم، 
َسالَة  ت الرِّ وهي: المعن| الحقيقي، وأما المجاز المرسل؛ فا تصّح فيه الملزوم. تَّمَ

بعونه تعال|، وبحسن توفيقه.

ــــنَـــــاِويـــــن  ــــَعـ مـــــالحـــــظـــــات: مـــخـــطـــوطـــة بــــخــــط الـــــمـــــؤلـــــف؛ أو مـــنـــقـــولـــة مــــــن خـــــــّط الـــــمـــــؤلـــــف. الـ
قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/479� ]880[ الّرَ

عنوان المخطوط: خطبة الوافية في شرح الكافية )2(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 105/ب - 105/ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. )أحمد اهلل(؛ أي: افتتح كتابه بالتحميد بعد  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
التيمن بالتسمية؛ ليكون أداء من واجب شكره عل| ما ال يتناه| مواهبه وبره؛ التي 

قْم الَْحِميِدّي: 24/512�  ›1‹ قارن مع مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - VAFİYE fi ŞERHİ’l - KAFİYE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 503�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ ،İBNÜ’l - HACİB ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    71 علم الوضع وآداب البحث   

اذه الــتــألــيــف أثــــر مـــن آثــــارهــــا، وفـــيـــض مـــن أنـــــوارهـــــا، واخــــتــــار صــيــغــة الـــمـــضـــارع الــمــثــبــت 
لـــتـــدل عـــــل| االســــتــــمــــرار الــــتــــجــــددي؛ رعــــايــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة بـــيـــن الـــحـــمـــد والـــمـــحـــمـــود عــلــيــهــا مــن 

النعم المتتابعة...

يْتُه( معطوف عل| شرحته )بالوافية في شرح الكافية، لكونه  آخره:... )َوَسّمَ
وافــــيــــاً لـــحـــل ألـــفـــاظـــه وشــــــرح مـــعـــانـــيـــه، ومــــوصــــاً لــطــالــبــيــه إل| مـــقـــاصـــده ومـــغـــانـــيـــه(؛ جــمــع 
مــــغــــن|، وهـــــو مـــحـــل الــــِغــــنــــاء. )ومــــــا تـــوفـــيـــقـــي( الـــتـــوفـــيـــُق: َجــــْعــــُل األســــبــــاب مـــتـــوافـــقـــة، وهـــو 
إضافة المصدر إل| المفعول، والمصدر للمجهول، أي: ما كوني مُوفّقاً في كّل حيٍن 
ُعــــُمــــومــــاً، وفــــي اذه الــتــألــيــف خـــصـــوصـــاً، )إال بــــــاهلل(: الـــبـــاء بـــمـــعـــن|: مــــع، واالســتــثــنــاء 
مفّرغ، أي: ما توفيقي حاصاً مع أحٍد إال مع اهلل )عليه( ال عل| غيره )توّكلُت( 

اعتمدُت )وإليه أنيب( أرجع؛ فإنه المرجع والمآب. تم الكتاب.

ْـــَفـــوائِـــِد، وتُـــوَجـــُد عـــل| الــَهــَواِمــش  مــالحــظــات: تُـــوَجـــُد فــي آخــــِرِه أربـــع صــفــحــات مــن ال
بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 10/479� ]881[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تحقيق نفس األمر؛ والفرق بينه وبين الخارج )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 106/ب - 107/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ِحـــيـــِم اعــلــم أن تــحــقــق األشـــيـــاء إمـــا فـــرض عــقــلــي، وهــو  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ

 �Risâle fî Tahkîk Nefsu’l - Emr ve el - Fark Beynehü ve Beyn’l - Hârıc ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْـــــم ال ْــــَقــــِديــــُم: 10/1490. ومــكــتــبــة مُـــــــَراد مُــــــّا؛ الـــــّرَ قْـــــم ال انـــظـــر؛ فـــهـــرس مــكــتــبــة جــامــعــة إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ الـــــّرَ

 �4/1489
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    72

ما ال يكون إال في القو| الدراكة، أو حقيقي، وهو ما يكون خارج القو| الدراكة؛ 
ســواء وجــد الــفــرض ]بالفعل[، أو لــم يــوجــد؛ وهــو الــذي يــقــاُل: إنــه فــي نفس األمــر، 
 | والحقيقي: إما بالنظر إل| نفسها، أو بالنسبة إل| الخارج عن أنفسها، وهو المسّمَ
بالخارج، فنفس األمــر الخارج عن القو| الــدراكــة، فهو أعــّمُ من الــخــارج، والخارج 
مــن الــذهــن؛ نكل بمعن| آخـــر، وهــو أن مــا يــوجــد فــي الــذهــن يــصــدق فــي الــخــارج أنه 
موجودٌ في الذهن إاّل أنّه موجود في الخارج، وكذا بالنسبة إل| ما هو خارج، يكون 

بحسب األنفس بعين...

آخـــــره:... واالســتــغــنــاء واالســتــلــزام واالقــتــصــار والـــعـــوارض والــذاتــيــات والحقيقيات 
واالعـــتـــبـــاريـــات؛ إنــمــا تُـــعـــرف وتــحــّقــق بــحــســب أنــفــســهــا، وأكـــثـــر األغـــــاط إنــمــا يــنــشــأ من 
ــــمــــــن أتـــــــقـــــــن مــــــــا أصــــــلــــــهــــــا انهاه  ــــــاس حــــــكــــــم ]األنـــــــــــفـــــــــــس[ بـــــحـــــكـــــم الــــــــــخــــــــــارج أوالــــــــــــذهــــــــــــن، فــ ـــــبـ ــــتــ الـــ
صته ِعرفان الُْعلُوم العقلية  َل اهلل عليه االطاع عل| الحقائق والدقائق؛ بل ما لَّخَ َسّهَ
بـــــدون مــعــرفــتــه كــالــمــتــعــذر، فــحــصــل بــمــا كــتــبــنــا تــحــقــيــق نــفــس األمــــــر، والــــفــــرق بــيــنــه وبــيــن 

الخارج والذهن. تَّمَت بعون اهلل تعال| سنة )1194 ھ(.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والَْعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، تاريخ النسخ: سنة )1194 ھ/1780 م(. وباقي 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 11/479� ]882[ الّرَ

َسالَة العضدية في  َسالَة الوضعيَّة العضديَّة = شرح الرِّ عنوان المخطوط: شرح الرِّ
علم الوضع )1(�

 �ŞERHU’r - RİSALETİ’l - VAD’İYYE ›1‹
: 7/910، ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم:  قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1281[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
885، رمـــــز الـــحـــفـــظ: HD( ،490(، والـــــرقـــــم: 888، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 456، )C H(، ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ 
مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3431، رمز الحفظ: 832، ورمز الحفظ: 1088، ورمز الحفظ: 5982، والرقم: 

3431، رمز الحفظ: 1067. ومكتبة األزهر؛ الرقم: 28367، أرقام الحفظ: )152 وضع( 53512� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    73 علم الوضع وآداب البحث   

الــمــؤلــف: عــبــد انمحرل بــن أحــمــد نـــور الــديــن الــجــامــي؛ مــا جــامــي )ت 898 ھ/ 
1492 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 108/ب - 116/ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. )هذه( المشار إليه بهذه، أمّا تلك العبارات  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
المخصوصة نزلت منزلة المحسوِس المشاَهِد لكمال تميزها، أوالمعاني المستفادة 
لة كــك، وَحــْمــُل الــفــائــدِة عليها، أمــا عــل| التقدير الثاني فظاهر، وإمــا  منها؛ المنّزَ
عل| األول فباعتبار مدلوالتها التي هي المعاني، ويمكن أْن تكوَن الفائدة مستعملة 
فـــي مــعــن| الــمــســمــاة بــهــا عـــل| الــنــقــل لــلــمــنــاســبــة، وِحـــيـــنَـــئِـــٍذ ال خــفــاء فـــي الــحــمــل عـــل| أّي 
ــلــَت مــن ِعــلــٍم أو مــــاٍل؛ مــشــتــّق مــن الفيد،  تــقــديــٍر كـــان )فـــائـــدة(: الــفــائــدة لــغــةً: مــا حــّصَ
تقول منه فادت له فائدةٌ، وأما جْعلُها من فَاءَدّتُهُ بمعن|: أصبُت فوايده، باعتبار أن 

الخير له تأثيٌر في الفوايد...

آخــــره:... )الخاتمة تشتمل عــل| تنبيهات(: إِن عــل| كــّل منها، أي أُريـــد بها 
األلفاظ، وأال يلزم اشتمال الشيء عل| نْفسه، وإْن أريد بها المعاني تكون من قبيل 
اشتمال الظرف عل| المظروف؛ باعتبار أن األلفاَظ قوالُب المعاني. )األول: الثاثة 
مــشــتــركــة فــــي أّن مـــدلـــوالتـــهـــا لــيــســت مـــعـــانـــي فــــي غـــيـــرهـــا(: يــعــنــي أن ُكـــــــّاً مــــن مــدلــوالتــهــا 
بتمامه معن| في نفسه أي ملحوظ قصداً وبالذات مستقل بالمفهومية صالح للحكم 
َــة بدفع ما عــس| يخطر ببعض األوهـــام، وهو  َســال عليه وبـــه... الثاني عشر: ختم الــرِّ
أن الــحــكــم بالكلية والــجــزئــيــة والــِعــلــمــيــة والــمــوصــولــيــة وأمــثــالــهــا عـــل| األلـــفـــاظ؛ إنــمــا هو 
بــاعــتــبــار مــا استُعملت فــيــه مــن الــمــعــانــي، فـــإذا قــلــت: جـــاء ذو مــــاٍل، وأردت بــه شخصاً 
ّــمــا يــتــوهــم أن ذو جـــزئـــي، بـــل عــلــم الســتــعــمــالــه فــيــمــا استعمل  تـــريـــده مـــن لــفــظ زيـــــٍد، فــُرب
فيه لفظ زيد، فرفع كلذ بأن المعتبر في وصف األلفاظ بما ذكر من الصفات، وهو 

 �NUREDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED el - HORASANİ، el - CAMİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 176�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    74

حـــــال الـــــوضـــــع؛ ال حـــــال االســـتـــعـــمـــال والــــمــــوضــــوع لــــه فــــي ذو أمــــــٍر ُكـــــلّـــــّي، فــــا يـــكـــون عــلــمــاً 
بل جزئياً، وكذا الحال إذا استعمل في مسّم| زيد بعض الموصوالت؛ والضمائر؛ 
وأسماء اإلشارة، )ال يريبك(. أي: ال يوقعك في ريبة وشك، )تعاور األلفاظ(. 

أي: تناُوب )بعضها مكان بعض إذ المعتبر الوضع(، تَّمَت سنة )1059 ھ(.
مـــــــــــالحـــــــــــظـــــــــــات: مـــــــــكـــــــــتـــــــــوب فــــــــــــي آخـــــــــــــــــــــــره: قــــــــابــــــــلــــــــتــــــــه وصــــــــحــــــــحــــــــتــــــــه بــــــــــقــــــــــدر الــــــــــــوســــــــــــع واإلمــــــــــــكــــــــــــان 
َـــــــَهـــــــا إطـــــــــــــــــاَرات َحــــــــــْمــــــــــَراء الــــــــلــــــــون. وتُــــــــوَجــــــــُد  ــــــفــــــحــــــات ل واالســــــتــــــطــــــاعــــــة واإلذعـــــــــــــــــــان. َوَجـــــــِمـــــــيـــــــع الــــــّصَ
ْــــَعــــنَــــاِويــــن وبــعــض  ــــُطــــوِر بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات. وال َــــيْــــَن الــــّسُ عــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حــــمــــراء الـــلـــوِن  ــــَمـــــْشـــــُروح مُ ْـ ــــَمــــــر، والـــمـــتـــن ال َــــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــ ــــْكــــتُــــوب الـــكـــلـــمـــات مَ
فوقَهُ. تاريخ النسخ: سنة )1059 ھ/1649 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 12/479� ]883[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الغرض والغاية )غرض وغاية الُْعلُوم( )1(�
د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها: 117/آ - ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 155 × 
60(، عدد األسطر: )17(�

 �RİSALE fi’l - İLELİ’l - GA’İYE ›1‹
اســـتـــشـــهـــد حــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة بــــمــــا فـــــي هذه الـــــرســـــالـــــة، ووضــــــــع الــــشــــاهــــد تــــحــــت عــــــنــــــوان: )خــــاتــــمــــة الــــفــــصــــل: فـــــي غـــايـــة 

العلوم(. وتابعه القنوجي حرفياً تحت عنوان: )خاتمة الفصل: في غاية العلوم(. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: )10/1(، وأبجد العلوم الوشي المرقوم 

في بيان أحوال العلوم: )48/1 - 50(� 
قْم الَْحِميِدّي: 17/512. ومكتبة برنستون؛  وتُوَجُد منه مخطوطات عديدة، انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
مجموعة يــهــوذا؛ الــرقــم: 3118، رمــز الحفظ: 819، ورمـــز الحفظ: 3091، ورمـــز الحفظ: 3225، ورمــز 
الحفظ: 2266، ورمز الحفظ: 3179، والرقم: 3118، رمز الحفظ: 5511. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ 

قْم الَْحِميِدّي: 5/1489�  قْم الَْقِديُم: 9/1490. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ قْم الَْقِديُم: 3/897. والّرَ الّرَ
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    75 علم الوضع وآداب البحث   

ِحــــــيــــــِم. إذا تــــرتــــب عــــــل| فــــعــــٍل أثــــــــٌر، فــــك األثــــــــر؛ مــن  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
ُـــــســـــّم|: )فـــــائـــــدة( لـــــه. ومـــــن حـــيـــث إنـــــه عـــل|  حـــيـــث إنـــــه نــتــيــجــة لــــك الـــفـــعـــل وثـــمـــرتـــه؛ ي
ُـــــــســـــــّم| )غــــــــايــــــــة(، فـــــفـــــائـــــدة الــــفــــعــــل وغـــــايـــــتـــــه مـــــتـــــحـــــدان بــــــالــــــذات،  طــــــــرف الـــــِفـــــعـــــل ونِـــــهـــــايـــــتـــــه؛ ي
ومختلفان باالعتبار، ثم كلذ األثــر المسّم| بنيذه االْسَمين؛ إن كان سبباً إلقدام 
الفاعل عل| كلذ الفعل؛ يسم| بالقياس إل| كلذ الفاعل غرضاً ومقصوداً، ويسم| 
بالقياس إل| الفعل؛ أي: إل| فعله: ِعلَّة َغائِيَّة، فالغرض، والعلة الغائية؛ مُتَِّحَدان 
اِت، ومُـــْخـــتَـــِلـــَفـــان بــــااِلْعــــتِــــبــــار، وإْن لـــم يــكــن ســبــبــاً لــــإلقــــدام كــــان فـــائـــدة وغـــايـــة فــقــط،  بــــــالــــــّذَ
فالغاية أعم من العلة الغائية. إذا تمّهَد اذه؛ فنقول: أفعال اهلل تعال| ترتََّب عليها 

مصالُِح وِحَكٌم ال تُحص| وال تُعّد...

آخـــره:... واتضح بما حققناه: أن ليس شــيءٌ من أفعاله - تعال| - َعبَثاً، أي: 
خـــالـــيـــاً عـــن الــحــكــمــة والــمــصــلــحــة، وأن ال ســبــيــل لــاســتــكــمــال والـــنُّـــقـــصـــاِن إل| ُســــرادقــــات 
ُـــــهُ  ْــــــــَحــــــــّق الــــصــــحــــيــــح الــــــصــــــريــــــح؛ الــــــــــذي ال تـــــُشـــــوب َعــــــَظــــــَمــــــتِــــــِه وِكــــــبــــــريــــــائــــــه، واذه هــــــو الـــــمـــــذهـــــب ال
ُشبهةٌ، وال تحوم حولَهُ ِريبةٌ، وما ورد من اآليــات واألحاديث الُْموِجبة لِكوِن أفعالِه 
- تــعــال| - مَُعلَّلَة بــاألغــراِض؛ فهي محمولة عــل| الغايات المترتِّبَِة عليها، ومَــن قال 
بـــتـــعـــلـــيـــلـــهـــا بـــنـــاءً عــــــل| شــــهــــادة ظـــــواِهـــــِرهـــــا؛ فـــقـــد َغـــــِفـــــَل عـــمـــا تـــشـــهـــُد بــــه األنــــــظــــــاُر الــصــحــيــحــة، 
ِـــهـــم: َكــلِّــم  ـــِة عــــل| مُـــْقـــتَـــَض| قـــول ُـــنـــاســـُب أفــــهــــامَ الـــعـــامَّ واألفــــكــــار الـــدقـــيـــقـــة، وأراد إظــــهــــاَر مـــا ي

الناَس عل| قَْدِر ُعقولِهم.

َسالَة للسيد الشريف رحمة اهلل عليه رحمة واسعة. ت الرِّ تَّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 13/479� ]884[ الّرَ

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي فــــي عـــدم  َــــــة ال َــــــة فــــي الــــتَّــــرديــــد االنـــفـــصـــالـــي = ِرَســــــال عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: ِرَســــــال
االشتباه بين الترديد االنفصالي والتقسيم )1(�

 �RİSALE fi’TTERDİDİ’l - İNFİSALİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/332�  انظر؛ مكتبة المثنوي الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    76

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )1(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

 × 155  = 135 الـــــــــورقـــــــــة: )200 ×  مـــــقـــــيـــــاس  118/آ.  وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  األوراق  عـــــــــدد 
60(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/332� أوله وآخره: مثل الّرَ

َــــــــة الــــمــــنــــســــوبــــة إل| الـــســـيـــد  َســــــــال ــــــــت الــــــــرِّ ر. تَــــــــّمَ ـــــّوُ ـــتــــــصـ ــ ـــلـ ــ وإن الـــــتـــــعـــــريـــــف الــــحــــقــــيــــقــــي كــــــاســــــب لـ
الشريف.

َـــة فــي الــتــرديــة للسيد الــشــريــف. وبــاقــي  مــالحــظــات: مــكــتــوب فــي آخــــره: هذه ِرَســـال
قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 14/479� ]885[ الّرَ

َّــــــــــــة فــــــــــــــي االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارات = الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــدة فـــــي  ــــــــــــمــــــــــــرقــــــــــــنــــــــــــدي َـــــــــــــــــة الــــــــــــّسَ َســـــــــــــــــال عــــــــــــــنــــــــــــــوان الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــوط: الـــــــــــــــــرِّ
االستعارات )2(�

ـــــــــــَمـــــــــــْرقَـــــــــــنْـــــــــــدّي )ت بــــــعــــــد 888 ھ/  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أبــــــــو الــــــــقــــــــاســــــــم بــــــــن أبـــــــي بـــــــكـــــــر الـــــــلـــــــيـــــــثـــــــّي، الـــــــــــّسَ
1483 م( )3(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 118/ب - 124/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/309� أوله وآخره: مثل الّرَ

فحات لََها إطاَرات َحْمَراء اللون. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش  مالحظات: َوَجِميع الّصَ

 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALETÜ’l - İSTİARE = el - FERİDE fi’l - İSTİARE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Ebû’l - Kâsım el - Leysî b. Ebî Bekr es - Semerkandî، )öl: 888 H/1483 M، civarı( ›3‹
 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. EBU BEKR es - SEMERKANDİ، el - LEYSİ

قْم الَْحِميِدّي: 2/93�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    77 علم الوضع وآداب البحث   

ْــَعــنَــاِويــن وبعض الكلمات مَْكتُوبَة  ــُطــوِر بعض التَّْعِليَقات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات. وال َــيْــَن الــّسُ َوب
بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: ســنــة )1059 ھ/1649 م(. وبـــاقـــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 15/479� ]886[ الّرَ
َسالَة الوضعية )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن )ت 756 ھ/  الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف: عــــــــــــــــبــــــــــــــــد انمحرل بــــــــــــــــن أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد اإليـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي، عــــــــــــضــــــــــــد 
1355 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 124/ب - 127/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� أوله وآخره: مثل الّرَ
َــــيْــــَن  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن  الّسُ
األَْحـــَمـــر، وبــعــض الكلمات مُــَمــيّـَـَزة بِــُخــُطــوٍط حــمــراء الــلــوِن فَــْوقَــَهــا، تــاريــخ النسخ: سنة 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� )1059 ھ/1649 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 16/479� ]887[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح ِرَسالَة االستعارات )3(�

 �er - RİSALETÜ’l - VAZ’İYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ADUDÜDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED b. ABDÜLGAFFAR، el - İCİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞERH - i RİSALETİ’l - İSTİARE ›3‹
قال حاجي خليفة: >رسالة االستعارة، للعامة: أَبِي القاسم الليثي، السمرقندي )ت 888 ھ/1483 م(. 
لها: )الحمد هلل الممجد... إلخ(. وعل|  د بن خضر. أّوَ شرحها: عصام الدين. وقول: أَْحَمد بن مَُحّمَ
ْــــــــَوار  ـــَمــــــدك حـــمـــد مــســتــرشــد ألَن ــ لـــــهـــــا: )أَْحـ شـــــرح الـــعـــصـــام: حـــاشـــيـــة لـــحـــفـــيـــده: عـــلـــي بـــن صـــــدر الـــديـــن بـــن عــــصــــام. أّوَ

=هدايتك... إلخ(<. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    78

ْـــــَحـــــنَـــــِفـــــّي، قـــول  يــــــن، ال ــــد بــــن خـــضـــر الـــــُعـــــَمـــــِرّي، شــــَهــــاب الــــــّدَ ــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف: أْحــــَمــــد بــــن مُ
أحمد )ت 950 ھ/1543 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 128/ب - 140/ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ــــاةُ  ـــِد، والــــّصَ ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن. الـــحـــمـــُد هلِل الـــمـــمـــّجَ ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
د، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه من األزل إل| األبد. بدأ الُْمَصنّف رحمه اهلل  عل| رسولِه مَُحّمَ
أوالً تـــيـــمـــنـــاً وعـــــمـــــاً بـــمـــوجـــب الــــحــــديــــث، وعـــقـــبـــه بـــالـــحـــمـــدلـــة اقـــــتـــــداء بــــكــــتــــاب اهلل تــــعــــال|، 
وتيمناً بأسلوب الحكيم، وامتثاالً بالحديث، والتدافع بين الحديثين غير وارد ألن 
الــــبــــداء الـــمـــذكـــور فــيــهــمــا بــمــعــن| الـــتـــقـــديـــم؛ عــــل| مـــا فـــي الـــمـــغـــرب، ثـــم صــــل| عــــل| الــنــبــي 
عليه السام توساً به في االستفاضة من الجناب األقــدس تعال| وتــقــّدس، وائتماراً 
بأمره صل| عليه، وأتبعها الصاة عل| آله؛ لأمر باالتباع في الثناء الواجب االتباع 
عــلــيــه الـــســـام؛ حــيــث قــــال: قـــولـــوا: الــلــهــم صـــلِّ عـــل| مــحــمــد وعــــل| آِل مــحــمــٍد، فــقــال: 

نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: 845/1؛ 853، وبروكلمان: )170/7؛  انظر: َكْشف الّظُ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/483. ومــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون؛ مــجــمــوعــة جــــاريــــت؛ الـــرقـــم:  قْـــــم ال 173(. ومــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الـــــّرَ
902، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: E H( 448(، والـــــــرقـــــــم: 903، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 457 )G H(، والـــــــرقـــــــم: 904، رمــــز 
الحفظ: L 101، ومكتبة األزهر؛ الرقم: 34325، أرقام الحفظ: )1530 باغة( 33781 حليم. ومكتبة 

قْم الَْحِميِدّي: 8/51�  د عارف؛ الّرَ مَُحّمَ
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ْــَحــِمــيــِدّي: 1/733. وهــديــة الــعــارفــيــن فــي أســمــاء المؤلفين وآثـــار  قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]937[ الـــّرَ
َهــــب فـــي أَخــــبــــار مَـــــْن َذَهــــب  َـــة: )138/2(، وَشـــــــــَذَرات الــــّذَ ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل الــمــصــنــفــيــن: )115/1(. َومُـــْعـــَجـــم ال
ــــنُــــون  البــــن الــــِعــــَمــــاد الـــَحـــنـــبـــلـــّي: )286/6، 287(، وطــــبــــقــــات الـــــقـــــراء البـــــن الـــــجـــــزري: )113/1(، َوَكــــــْشــــــف الــــّظُ
ــــنُــــون لـــلـــبـــغـــدادّي: )151/2(،  ـــّظُ ْــــــِل َعــــــل| َكــــْشــــِف الـ ي ْــــَمــــْكــــنُــــون فــــي الــــــّذَ ِــــَحــــاِجــــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )746/1(، وإِيـــــَضـــــاح ال ل
وجــامــع الــشــروح والــحــواشــي لعبد اهلل الحبشي: )1375/2(، وأعـــام الــزركــلــي: )225/1(؛ ووالدتـــه عند 
ءالؤه سنة )706 ھ/1306 م(؛ ووفاته سنة )785 ھ/1383 م(، واذه غير معقول ألن قول أَْحَمد كتب 
حــاشــيــة عــــل| الـــفـــوائـــد الـــفـــنـــاريـــة الـــتـــي تـــوفـــي مــؤلــفــهــا ســنــة )834 ھ/1431 م(. وفــــي فـــهـــارس بــرنــســتــون/يــهــوذا: 
)كـــــان قــــول أَْحــــَمــــد حـــيّـــاً ســنــة 1038 ھ/1628 م(. وتـــنـــاقـــُض هذه الــمــعــلــومــات دلـــيـــٌل عــــل| ُوجــــــود قُـــــول أَْحـــَمـــد 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )207/1، 845(،  آخر؛ ذكَرهُ حاجي خليفة في َكْشف الّظُ

و: )1145/2 - 1146(؛ واذه هو الذي نرّجحه. 
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ِحيِم؛ الحمد(. أي: جنس الحمد، أو جميع أفراده مختّص  ِ الّرَ َ ْ )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
وثــــــــابــــــــت. )لـــــــــواهـــــــــب( جـــــنـــــس )الـــــعـــــطـــــيـــــة( أو جــــمــــيــــع أفـــــــــرادهـــــــــا الــــــتــــــي مـــــــن جــــمــــلــــتــــهــــا تـــوفـــيـــقـــه 

َسالَة... لتأليف هذه الرِّ

آخره:... الفريدة الخامسة: )كما يسم| ما زاد عل| قرينة االستعارة المصرحة 
ُـــســـّم| )مـــا زاد عـــل| قــريــنــة المكنيّة  ُــعــّد( وي مــن مــائــمــات الــمــشــبّــه تــرشــيــحــاً لــهــا كــك ي
مـــن الـــمـــائـــمـــات تــرشــيــحــاً لـــهـــا( أي لــلــمــكــنــيــة )ويــــجــــوز جــعــلــه( أي: جــعــل مـــا زاد عــل| 
قرينة المكنية مــن الــمــائــمــات... تخيُّاً )ومــا ســواه ترشيح( للمكنِيَِّة أو االستعارة 
ــــــة، والـــــحـــــمـــــد هلل أوالً  َـ َســـــــال الـــتـــخـــيـــلـــيـــة أو الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة. اذه آخـــــــر مـــــا أوردنـــــــــــــاه فـــــي شـــــــرح الـــــــرِّ
وآخراً، ثُّمَ كتبناه مع تفّرُق البال، وتغلغل الحال، لعدم خلّوه عن بعض اإلشكال، 
بــــســــبــــب مـــــــا فـــــيـــــه مـــــــن اإلجـــــــــمـــــــــال، واخـــــتـــــصـــــرنـــــا فـــــيـــــه حــــــــــــــذراً عـــــــن اإلمــــــــــــــــال، ورعــــــــايــــــــة لـــمـــطـــابـــقـــة 

د بن خضر، غفر اهلل ذنوبه. مُْقتََض| الحال، وأنا الفقير: قول أحمد بن مَُحّمَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط 
حمراء اللوِن فوقَهُ. الناسخ: حسن بن الشيخ محمد شكري. وباقي مُواصَفاتِِه مثل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 17/479� ]888[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح عل| ِرَسالَة االستعارة لعلي القوشجي )1(�

 �ŞERH ala RİSALETİ’l - İSTİ’ARE ›1‹
تاريخ التأليف: تّم اذه البيان بفضل انمحرل، وروائع اإلحسان؛ في أواخر رمضان، عن يد إِْسَماِعيل بن 
حـــــســـــيـــــن الــــــــعــــــــيــــــــوالــــــــي، عـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا رحــــــــمــــــــة الــــــــــــبــــــــــــاري؛ ســــــنــــــة )1112 ھ/1700 م(. وفــــــــــــي مــــــخــــــطــــــوطــــــة مـــــكـــــتـــــبـــــة جــــامــــعــــة 
إِْستَانبُول: )وقد فرغت عن تسويد الصحائف بتلك الطبائق بعون انمحرل في سنة 1120 ھ/1708 م(. 

تاريخ النسخ سنة )1166 ھ/1753 م(. 
ْــَقــِديــُم:  قْــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 3/910. ومكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الــّرَ قْــم ال ــلـَـيْــَمــانِــيَّــة: ]1277[ الــّرَ انــظــر؛ مكتبة الــّسُ
َّـــة بــجــامــع الزيتونة  5/1596. ومــركــز الــمــلــك فيصل فــي الـــريـــاض؛ رقـــم الــحــفــظ: 03016. والمكتبة األَْحـــَمـــدي

في تونس؛ رقم الحفظ: 5668� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    80

المؤلف: إِْسَماِعيل بن حسين العيوالي )اإليوالي؟(، )ت بعد سنة 1120 ھ/ 
1708 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 141/ب - 168/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 135 = 
155 × 60(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي شّرَف نوَع اإلنسان بأصغرين:  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
له عل| سائر الحيوان؛ بنعمتّي الَْمنِْطق والبيان، وشَرَح ُصدوَر  القلب واللسان، وفّضَ
َــْعــد؛ فيقول  َر قــلــوَب أصــحــاب التحقيق والتبيان والــبــيــان،... َوب أربـــاِب األذهـــان، ونـــّوَ
العبد المفتقر إِْسَماِعيل األيوالي، ]العيوالي[ عليه رحمة انمحرل الرحيم الباري: 
إّنَ أقـــــــــــص| مـــــــــعـــــــــاِرِج َكــــــِلــــــمــــــات نـــــــــــوِع اإلنـــــــــســـــــــاِن عـــــــــل| مـــــــا أطــــــبــــــق عــــلــــيــــه أبــــــــنــــــــاءُ ُكـــــــــــلِّ زمــــــــــــــان، هـــو 
ْــُعــلـُـوم، وأنـــواع الــعــرفــان، واإلحــاطــة بما فيها مــن الــنُّــَكــِت واإلتــقــان،  التََّحلِّي بأصناف ال
َــــــة االســــتــــعــــارة الـــمـــنـــســـوبـــة إل| اإلمــــــــام الــــَعــــلــــيِّ الـــــقـــــوَشـــــِجـــــّي )2(. أعـــــطـــــاه اهلل تـــعـــال|  وإّنَ ِرَســــــال
ْرُت  فوزاً بالنَّواِل الَْوفِّي؛ هي مُحتويةٌ عل| ما ُهَو األََهّمُ ِمن فَنِّ الباغة والبيان، فحّرَ
ـــن  ْـــــُمـــــَصـــــنِّـــــُف - رحــــــمــــــة اهلل عـــلـــيـــه - بــــعــــد الـــتـــيـــّمُ ـــــاقـــــة الــــبــــشــــريــــة ِمـــــــن اإلنـــــــســـــــان. قـــــــال ال بِـــــــَقـــــــْدِر الـــــّطَ
بــــالــــتــــســــمــــيــــِة اقــــــــتــــــــداءً بــــالــــكــــتــــاب الــــمــــجــــيــــد -: )الــــــحــــــمــــــد(، أي: جــــنــــس الـــــحـــــمـــــد، أو جــمــيــع 
أفراد المحامد، مُختّص ومُستحّق. )هلل(: هو َعلٌَم لذاِت واجب الوجود المستحقِّ 

لجميع المحامد، ألّن وجوب الوجود يستتبع سائر صفات الكمال...

آخره:... )ومجاز شرعّي في الدعاء ألّن وضعه( أي: وضع لفظ الصاة )في 
اللغة( أي: باعتبار اللغة )للدعاء، وفي الشرع للعبادة( المخصوصة، وبالجملة: 
إن لــفــظ الــصــاة فــي الـــدعـــاء حــقــيــقــةً لــغــةً ومـــجـــازاً شـــرعـــاً؛ اذه هــو الــمــشــهــور... كلفظ 
َّــــــــِة فــي  اب َـــــيِّـــــٍن؛ َكــــلَــــْفــــِظ الــــــــّدَ ْــــــضــــــاً، نكل بـــاعـــتـــبـــاٍر ب الـــــصـــــاة؛ عـــــل| مــــا ذكـــــــر، بــــل مــــن جـــهـــتـــه أَي

›1‹ لــم نقف لــه عــل| ترجمته، وقــد عرفنا مــن مؤلفاته األُْخـــــَر|: رســالــة عــل| ديــبــاجــة >منية الــُمــَصــلـّـي وغنية 
الــمــبــتــدي< لــلــكــاشــغــري، وهـــي مــخــطــوطــة فــي مكتبة الــخــالــديــة فــي الــقــدس تــحــت الـــرقـــم: 642 فــقــه 867/18� 

وقد ُذكر هنالك أن المؤلف هو: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإليوالي )؟(. 
 �ALAÜDDİN ALİ b. MUHAMMED el - KUŞCİ، ALİ KUŞÇU ›2‹

ــــد؛ عـــــاء الــــديــــن؛ الـــقـــوشـــجـــي، الـــقـــوشـــي، الـــبـــاطـــنـــي )ت 879 ھ/1474 م(. انـــظـــر؛  ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: عـــلـــي بـــن مُ
قْم الَْحِميِدّي: 306�  مكتبة دار المثنوي؛ ]544[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    81 علم الوضع وآداب البحث   

الفرِس ِمن ِجَهِة اللَُّغِة؛ حيُث يكون حقيقةً إذا أُطِلقت عليه باعتباِر مجّرد أنه يدّبُ 
عــــــل| األرض، ويــــكــــون بـــاعـــتـــبـــار ُخـــصـــوصـــيـــِة الـــفـــرســـيـــة والــــدبــــيــــب جـــمـــيـــعـــاً، وأمـــــــا مــــن جــهــة 
ُـــْطـــلَـــُب من  الــــُعــــرف: فــهــي مـــوضـــوعـــةٌ لــلــفــرِس ابــــتــــداءً، وفــيــه تــفــصــيــل بــمــا ال مــزيــد عــلــيــه. ي
ِل(، فراِجْع إليه. }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ )1( ولطائف  )التلويح، والُْمَطّوَ
ــِلــي اذه الــِكــتــاب؛ مــن أولـــي األلـــبـــاب، وبــهــا } ڳ ڳ{ )2(�  ِــُمــحــصِّ ــحــتُــهــا ل نَــّقَ
اللهم اجعل لنا ُحْسَن مآب؛ فإنك أنت الوهاب، وأَفِْض عل| من من دعانا شآبيب 

الغفران، وأسكنه وجميَع المسلمين فراديَس الجنان.

وقــــــد فــــرغــــت عـــــن تـــســـويـــد الــــصــــحــــائــــف، بـــتـــلـــك الــــلــــطــــائــــف، بــــعــــون انمحرل فـــــي الـــيـــوم 
الثالث عشر من ذي القعدة الشريفة سنة اثنتين وستين ومئة وألــف )1162 ھ( من 
د وآله  هجرة من أنزل عليه الفرقان، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة عل| مَُحّمَ
أجمعين، توفني مسلماً، وألحقني بالصالحين بفضلك يا أكرم األكرمين. م م م.

فحات  مالحظات: الصفحة األول| والثانية لهما إطاران مذّهبان، وباقي َجِميع الّصَ
َــَهــا إطــــاَرات َحــْمــَراء الــلــون. وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش بعض الــتَّــْعــِلــيــَقــات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات.  ل
والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط 
حـــمـــراء الـــلـــوِن فــــوقَــــهُ. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق: الـــواضـــح الــنــفــيــس، تـــاريـــخ الــنــســخ: 

قْم الَْحِميِدّي: 1/479� )1162 ھ/1749 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/480� ]889[ الّرَ

عــنــوان الــمــخــطــوط: شـــرح آداب الــبــحــث والــمــنــاظــرة لــطــاشــكــپــري زاده = شـــرح آداب 
المول| أبي الخير )3(�

›1‹ سورة ۤص، اآلية: 39� 
›2‹ سورة ۤص، اآلية: 50� 

 �ADABÜ’l - MEVLA EBU’L - HAYR = RİSALETÜ’l - ADAB ›3‹
قْــــــــم  ـــــتــــــاب فـــــــي مــــكــــتــــبــــة دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي، انـــــــظـــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ الــــــــّرَ انـــــــظـــــــر؛ هذه رابــــــــــــع نــــســــخــــة مـــــــن اذه الــــــكـ

قْم الَْحِميِدّي: 2/478�  قْم الَْحِميِدّي: 3/474. والّرَ الَْحِميِدّي: 1/338. والّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    82

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب، مقياس الورقة: )215 × 153 = 158 × 78(، 
عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/338� أوله وآخره: مثل الّرَ
قد وقع الفراغ عن إتمام هذه األوراق بعون اهلل الملك الخاق عل| يد عبد من 

عباد اهلل الحمد هلل.
مـــــالحـــــظـــــات: مــــخــــطــــوطــــة خــــزائــــنــــيــــة نـــفـــيـــســـة عـــلـــيـــهـــا تـــعـــلـــيـــقـــات وتــــحــــقــــيــــقــــات مــــنــــقــــولــــة مــن 
ـــــــــــنْـــــــــــِدي، بــــخــــط أحــــــــد الــــعــــلــــمــــاء،  ـــــــــــنْـــــــــــِدي، وإِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل أَفَ الـــــــشـــــــروح وحــــــــواشــــــــي: قــــــــره خــــلــــيــــل أَفَ
ُــــــــــوَجــــــــــُد فـــــــي آخـــــــــِرِهـــــــــا الـــمـــتـــن  وقـــــــــد اســـــتـــــوفـــــت الـــــكـــــتـــــاب كـــــــامـــــــاً بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــــورقــــــــة األخـــــــــيـــــــــرة، وي
ْـــَعـــنَـــاِويـــن  ــــُطــــوِر الــكــثــيــر مـــن الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات. وال َــــيْــــَن الــــّسُ ُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب ْــــَمــــْشــــُروح، وي ال
ــــَمــــيّـَـــز بِــــُخــــُطــــوط حـــمـــراء  ــــَمـــــْشـــــُروح مُ ْـ َـــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، والـــمـــتـــن ال وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مَـــْكـــتُـــوب
اللوِن فوقَهُ. تاريخ النسخ: 3 ربيع اآلخر سنة )1153 ھ/1740 م(. الوضع العام: 
خـــــّط الـــنـــســـخ الـــــواضـــــح، والــــغــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــــورق اإليــــبــــرو الـــنـــفـــيـــس، وعــلــيــه 
د مُـــَراد؛ شيخ َخانَقاه مُــَراد مُــّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/480� ]890[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في آداب البحث والمناظرة لطاشكپري زاده )2(�

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ 
طاشكوپري زاده )ت 968 ھ/1561 م( )3(�

 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ، TAŞKÖPRİZADE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALETÜ’l - ADAB ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/474�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İSAMÜDDİN AHMED b. MUSTAFA et - TAŞKÖPRİ، TAŞKÖPRİZADE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 21�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    83 علم الوضع وآداب البحث   

ــــــة: )215 × 153 = 158 ×  ــــــورقــ عــــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 9 - 10، مــــقــــيــــاس الــ
78(، عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/474� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/480� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/480� ]891[ الّرَ

عنوان المخطوط: إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )1(�

 �ŞERH - İ DİBACETİ’Ll - MİSBAH ›1‹
قال حاجي خليفة: >المصباح في النحو. لإلمام: ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي، النحوي. المتوف|: 
لــــــه: )أمــــا بــعــد، حـــمـــداً هلل ذي اإلنــــعــــام... إلــــخ(. ألــفــه البــنــه. مــشــتــمــاً عــل|:  ســنــة )610 ھ/1213 م(، أّوَ
خمسة أبواب )...( وهو كتاب متداول بين الطلبة، نافع مبارك.... وشرح ديباجته رجٌل من الفضاء. 
لـــــــــــــــه: )الـــــحـــــمـــــد هلل الــــــــــذي ال يــــبــــلــــغ كــــنــــهــــه جـــــــــــــاد... إلـــــــــــخ(. وشــــــــــرح اذه الــــــشــــــرح الــــــــمــــــــول|: يــــعــــقــــوب بــــن ســـيـــدي  أّوَ
لــــه: )الــحــمــد هلل الـــذي أعـــرب تركيب الــكــائــنــات، مــن مــزج كــاف ونـــون...  عــلــي. حين قــرأ عليه البعض. أّوَ
إلــخ(. وهو: جامع لغرر أصول النحو، وقواعده. وشرحه حاجي بابا بن حاجي إِبْراِهيم بن عبد الكريم. 
لـــــه: )الــحــمــد هلل ولـــي اإلنـــعـــام، فــاطــر الـــســـمـــاوات... إلــــخ(. وهـــو: )شــرح  ـــاه: )خــاصــة اإلعــــــراب(. أّوَ وســـّمَ
ـــــاه:  ْـــــراِهـــــيـــــم بـــــن الـــحـــنـــبـــلـــي، الـــحـــلـــبـــي. َســـــّمَ ـــد بـــن إِب الــــمــــصــــبــــاح(. وعـــــــل| )شـــــــرح ابــــن ســــيــــدي عــــلــــي( حـــاشـــيـــة لـــُمـــَحـــّمَ
، إال أنــــــه بــقــي  )الــــنــــقــــد الــــجــــلــــي، عــــــل| شــــــرح ابــــن ســــيــــدي عـــــلـــــي(. قــــــال فـــــي )تـــــاريـــــخـــــه(: هـــــو مـــتـــضـــّمـــن: كــــــّل فـــــــنٍّ
د بن يوسف، المعروف: بقره بيري. فأجاد.  عليه مؤاخذات، نبهت عليها فيها. وشرحه أيضاً: بير مَُحّمَ

اه: )اإلصاح، في شرح شرح ديباجة المصباح(<.  وَسّمَ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1708/2 - 1709(�  انظر َكْشف الّظُ

قْم الَْحِميِدّي: 2/1332. ومكتبة  وتوجد من اذه الشرح مخطوطات في مكتبة راغــب پاشا؛ ]1742[ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 2/4. والمكتبة  د عارف؛ الّرَ : 2/958، ومكتبة مَُحّمَ قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1365[ الّرَ الّسُ
الوطنية النمساوية؛ )ب 2( الرقم: 1040 رمز الحفظ: )A. F. 053 b. 04(. )ب 2( فلوجل: 167 
)ب 1(، ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3500، رمز الحفظ: 5431، ورمز الحفظ: 4741، 
ورمــز الحفظ: 4191، ورمــز الحفظ: 5317، والــرقــم: 3500، رمــز الحفظ: 5628. ومكتبة األزهـــر؛ من 
الـــرقـــم: 28892، أرقــــام الــحــفــظ: )2694 نــحــو( 33715 حــلــيــم الــرســالــة الـــرقـــم: 2. حـــت| الـــرقـــم: 28900، 

أرقام الحفظ: )7206 نحو( 97239 المغاربة. 
وتـــــــــــوجـــــــــــد مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات مـــــــــــن شــــــــــــــرح )يــــــــعــــــــقــــــــوب بــــــــن ســـــــيـــــــد عـــــــــلـــــــــي، عـــــــلـــــــي زاده الـــــــــبَـــــــــنْـــــــــبَـــــــــانـــــــــي، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، الـــــــــــــبُـــــــــــــروَســـــــــــــوّي، 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1/1332. وفـــي مكتبة األزهــــر.  قْـــم ال =ت 931 ھ/1524 م( فــي مكتبة راغــــب پــاشــا؛ ]1741[ الـــّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    84

ــد بــن فــرامــرز بــن َعـــِلـــّي، مُــــّا أو مُــنْــا ُخـــْســـُرو،  الــمــؤلــف: أحـــد الــُفــضــاء، أو: مُــَحــّمَ
الحنفي )ت 885 ھ/1480 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 11/ب - 18، مقياس الورقة: )215 × 160 = 125 × 
75(، عدد األسطر: )11(�

ِحـــيـــِم. تــمــم بــالــخــيــر. الــحــمــد هلل الــــذي ال يــبــلــُغ كــنــهــه  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
جــــــادٌّ، وال يــحــصــي عـــــَددَ نِـــَعـــِمـــِه عــــــادٌّ، وحــــار فـــي بـــحـــاِر ِعـــرفـــانـــه أرواُح الـــعـــالـــمـــيـــن، ونـــار 
َـــــــَر أثــــــــراً لــــلــــُكــــفــــِر إاّل َطــــَمــــَســــهُ  َــــــم ي بـــــأنـــــوار إحــــســــانــــه أشـــــبـــــاُح الــــعــــالــــمــــيــــن، والـــــصـــــاة عــــــل| مَــــــن ل
ـــــد الــــمــــبــــعــــوث بــــالــــهــــد| والــــــنــــــور، الـــمـــنـــشـــرح  ومَــــــــَحــــــــاهُ، وال َرْســــــمــــــاً إاّل أزالـــــــــه وعــــــفــــــاه، مُـــــَحـــــّمَ
بِيُمِن مَــقــَدِمــِه القلوُب والــصــدور. أمّــا بعد؛ فــهذه أوراٌق إلعــراِب ديباجة المصباح، 
كاً  مأخوذة من غرائب فوائد المفتاح، وأبتدئ أوالً بآيٍة من ِكتاب اهلل تعال|؛ تبّرُ
نـــاً، مُــعــتــِصــمــاً مــــن اهلل بِـــَحـــبْـــِل الـــرشـــاد،  ِــيــفــيــَد مَـــهـــارةً وتَـــمـــّرُ ـــنـــاً، وبـــيـــٍت مـــن األبـــيـــات ل وتَـــيَـــّمُ
ــداد، ومُــعــتــِذراً بــأّنَ ُشــغــلــي إل| غــيــرهــا مــبــذوٌل،  ْــُهــد| إل| ســبــيــِل الــّسَ ]11/ب[ فــإنَّــه ال
والــــــُعــــــذُر عـــنـــد ِكــــــــرام الـــــنـــــاس مــــقــــبــــوٌل. أمّـــــــا اآليــــــــة؛ فـــقـــولـــه تـــــعـــــال|: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ{ )2(. قــال: فــعــل مــاٍض؛ فــاعــلــه مُــســتــتــٌر فــيــه؛ راجــع إل| مــوس| عليه 
السام... ]14/ب[ )َوأَِخي( يحتمل وجوهاً، األول: أن يكون مرفوعاً تقديراً، 
والـــــــــــواو فــــيــــه لـــلـــعـــطـــف عـــــــل| نـــــفـــــســـــي... ]15/ب[ فــــجــــمــــلــــةُ الــــــوجــــــوه فــــــي أخــــــــي: ثـــمـــانـــيـــة 
عــشــر وْجــــهــــاً، كــــذا إعـــــراُب هذه اآليــــة فـــي ُكـــتُـــِب الــتــفــاســيــر، بــعــضــه تـــصـــريـــحـــاً، وبــعــضــه 

مـــن الــــرقــــم: 30537، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )293 نـــحـــو( 1964، حــــت| الــــرقــــم: 30540، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )588 
ْـــــــــــَراك. ومــــن الـــرقـــم:  ْـــــــــــَراك. والــــرقــــم: 30588، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )5445 نـــحـــو( 84484 األَت نـــحـــو( 86235 األَت
31992، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )3440 نـــحـــو( 45074 بــخــيــت. حــــت| الــــرقــــم: 31996، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )5418 
ْــَراك. كما توجد في مكتبة األزهر مخطوطة تحت عنوان: )حاشية سيد علي زاده عل|  نحو( 84457 األَت
الـــديـــبـــاجـــة ومــــعــــرب الـــكـــافـــيـــة، الــــمــــؤلــــف: ســـيـــد عـــلـــي زاده(، الـــــرقـــــم: 30541، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )8037 نــحــو( 

130218 طنطا. 
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قْم الَْحِميِدّي: 101�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›2‹ سورة المائدة، اآلية: 25� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    85 علم الوضع وآداب البحث   

تلويحاً، واهلل أعلم بحقيقته. وأمّا البيت؛ فقول أبي الطيب )1(:

ْـــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــْجـــــــــــــــــــــــــَد فَـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــْن َكـــــــــــــــَعـــــــــــــــِلــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــَب ال َــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــِســــــــــــــــــــــــُممَ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب األلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف وُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ي

إعـــــــرابـــــــه: مَــــــــــْن: اســـــــم مـــــوصـــــول مـــــرفـــــوع الــــمــــحــــلِّ لـــــابـــــتـــــداء. طـــــلـــــب: فــــعــــل مـــــــــاٍض ِصـــلـــتـــه 
المجد: مفعول َطلَب، فليكن: خبر المبتدأ الذي هو: مَن بالفاء، وإنما كان بالفاء 
ألن المبتدأ اسم موصول؛ ِصلته فعل؛ كما سيجيء بعد وكــان في فليكن ]16/آ[ 
( كأنه قال قائٌل: ما شأنه، فأجاب  إما تامّة أو ناقصة... ]16/ب[ )فليكن كعليٍّ
بقوله: )يهب األلف وهو يبتسم(... والجملة االْسِميَّة في محّل النصب للحالية، 

واذه القدر كاٍف من األقوال، واهلل أعلم بحقائق األحوال.

وقــد حــان الــشــروع إل| إعـــراب ديباجة الكتاب ]أي: المصباح[ بــعــون اهلل العزيز 
ُــــــــّدَ لـــنـــا أوالً مــــن أمــــــــوٍر أربـــــعـــــٍة فــــي حــــــثِّ طـــالـــبـــي الـــنـــحـــو عــــــل| قــــراءتــــه.  الــــــوهــــــاب، نكل ال ب
األول: فـــي إثـــبـــات وجــــوب قـــراءتـــه. بــيــانــه: إّن قـــــراءة الــنــحــو واجـــبـــة ألنــهــا يــتــوقّــف عليها 
الـــــواجـــــب، ومـــــا يـــتـــوقـــف عــلــيــه الـــــواجـــــب؛ فـــهـــو واجـــــــٌب فــــقــــراءتــــه واجـــــبـــــةٌ أمـــــا بـــيـــان الــصــغــر| 
فــــــــأّن تـــوحـــيـــد ]1/آ[ الــــــواجــــــب تـــــعـــــال| واجـــــــــٌب بـــــا ُشــــبــــهــــٍة، وهــــــو مــــــوقــــــوٌف عــــــل| تــصــديــق 
النبي عليه الــســام... ]17/ب[ وهــو مــا يبحث فــي كلذ عــن أعــراضــه الــذاتــيــة، فهو 
هنا التراكيب العربية وأعراضها الذاتية... والرابع: في بيان سبب وضع اذه الِعلم، 
ِـــِه(.  وهـــو أن أبـــا األســـود الـــدؤلـــي َســـِمـــَع قـــارئـــاً يــقــرأ )أن اهلَلَ بــــرئٌ مــن الــمــشــركــيــن ورســـول

]18/آ[ ثم ذهب إل| أمير المؤمنين علي كّرم اهلل وجهه وأخبره بك...

آخره:... فلاذه ُسمِّي اذه العلم: نحواً، واذه المنقول عنه أصل ِعلم النحو، 

›1‹ اذه الــبــيــت مـــن قــصــيــدة لــلــمــتــنــبــي الـــرافـــضـــي يــمــدح بــهــا عــلــيــاً بــن إبـــراهـــيـــم الــتــنــوخــي، ويــصــف بــحــيــرة طــبــريــة 
التي في فلسطين المحتلة: 

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمُأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّقُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ال
ــــبــــــره. يــــــقــــــول: إن أحــــــــّق دارٍس بــــالــــبــــكــــاء عــــلــــيــــه، ِهـــــمـــــم الــــنــــاس  الـــــعـــــافـــــي: الـــــــــــــدارس. والـــــهـــــمـــــم: مـــــبـــــتـــــدأ. وأحــــــــــق: خــ
الـــدارســـة، فــهــي أول| بــالــبــكــاء لــدروِســهــا، مــن األطـــال الـــدارســـة. وقــولــه: أحـــدث شــيء عــهــداً بــهــا الــقــدم: أي 
أنها قد تقادمت، فأحدث شيء بها القدم: أي صار أقربها عهداً قديماً. وقيل: أراد بالعافي: الطالب. 
ُــبــك| عــلــيــه. فــكــأنــه يــقــول: أعـــرض عــن الــبــكــاء عـــل| األطــــال، وابـــِك  والــمــعــن|: أّن الــهــمــم أحـــّق طــالــٍب بـــأن ي

عل| الِْهمم. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    86

ثم استنبط عنه الُعلََماء الراسخون، والفضاء الكاملون ُكتُباً كثيرةً، واستخرجوا منه 
أبحاثاً طويلةً تسهياً لتعلُِّم الِعلم، وتيسيراً لَِمْن بعَدهم. وبعد بيان اذه المرصود؛ 

ال بُّد من الشروع في المقصود.

مالحظات: اكتف| الناسخ باذه القدر ولم يُكمل باقي المخطوطة، إذ أّن آخرها 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْـــــم ال َـــــاَشـــــا؛ ]1742[ الـــــّرَ فــــي مـــخـــطـــوطـــات األزهـــــــر ومـــخـــطـــوطـــة مــكــتــبــة راغــــــب پ
2/1332. هو:... الباب الرابع في العوامل المعنوية عل| الباب الخامس في فصول 
مــــن الــــعــــربــــيــــة... فَـــــــــِإْن قِــــيــــَل ال يـــلـــزم مــــن عـــــدم كـــــون الـــبـــحـــث مــــن جـــهـــة الـــعـــامـــلـــيـــة أن يــكــون 
ـــِلـــــَم ال يــــجــــوز أن يــــكــــون شـــيـــئـــاً آخـــــــر. قـــلـــنـــا: اذه ســـــــؤال عــــــــامٌّ فــــي كـــلِّ  ــ الــــبــــاب الــــخــــامــــس؛ فَ
َحْصٍر َجْعِليٍّ ال َعْقِلّي؛ نكل يُدفَع باالستقراء، يعني: إذا لم يكن البحث ِمن جهة 
العاملية، فهو الباب الخامس ال بالعقلي؛ ألن العقل يجوز أن يكون شيئاً آخر غير 
ــُطــوِر  َــيْــَن الــّسُ الخامس. الــوضــع الــعــام: خــّط النسخ الــواضــح، وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش َوب
قْــم الَْحِميِدّي:  بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الــّرَ

�1/480

قْم الَْحِميِدّي: 4/480� ]892[ الّرَ

َسالَة العضدية في آداب البحث والمناظرة )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

المؤلف: عبد انمحرل بن أحمد اإليجي، عضد الدين )ت 756 ھ/1355 م( )2(�

عــدد األوراق وقياساتها: 19/آ مقياس الــورقــة: )215 × 160 = 145 × 65(، 
عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 7/159� أوله وآخره: مثل الّرَ

تَّمَت سنة بيك يوز سكزن اوج = )1183 ھ(.

 �er - RİSALETÜ’l - ADUDİYYE fi’l - ADAB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ADUDÜDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED b. ABDÜLGAFFAR، el - İCİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    87 علم الوضع وآداب البحث   

َــــــــة فـــــــائـــــــدة فـــــــي صــــفــــحــــة واحــــــــــــــدة مـــــــن بـــــــدايـــــــة شـــــرح  َســــــــال مــــــالحــــــظــــــات: تُـــــــــوَجـــــــــُد فـــــــي آخـــــــــر الــــــــرِّ
َسالَة الحنفية عل| اآلداب العضدية )1(. وبعدها صفحة من الفوائد االصطاحية،  الرِّ
قْــم  تــاريــخ الــنــســخ: ســنــة )1183 ھ/1769 م(. وبــاقــي مُــواصــَفــاتِــِهــا مــثــل مُــواصــفــات الــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/480�

قْم الَْحِميِدّي: 5/480� ]893[ الّرَ
َسالَة الولدية في آداب البحث والمناظرة )2(� عنوان المخطوط: الرِّ

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي،  المؤلف: مَُحّمَ
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1150 ھ/1737 م( )3(� الّصُ

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 20 - 29، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )215 × 160 = 145 × 
65(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 8/97� أوله وآخره: مثل الّرَ
ْـــَعـــنَـــاِويـــن  مـــالحـــظـــات: تُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش بــعــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتّـَــْصـــِحـــيـــَحـــات. وال
وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. تاريخ النسخ: سنة )1175 ھ/1761 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/480� وباقي مُواصَفاتِِها مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 481� ]894[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح عل| ِرَسالَة آداب البحث لطاشُكپري زاده )4(�

 �RİSALETÜ’l - HANEFİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALETÜ’l - VELEDİYYE fi FENNİ’l - MÜNAZARA ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  انظر؛ دار المثنوي: ]173[ الّرَ

 �MUHAMMED b. EBUBEKİR el - MAR’AŞİ el - HANEFİ، SAÇAKLIZADE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/97�  ساجقلي زاده، سجاقلي زاده: انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞERHU RİSALETİ’l - ADAB ›4‹
قْم الَْحِميِدّي:  نُشر في إِْستَانبُول سنة )1273 ھ/1856 م(. وتُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ
1646. ومكتبة تكه لي أوغل|: 493، والمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة؛ رقم الحفظ: 4/2602� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    88

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: إِْســـــــــــَمـــــــــــاِعـــــــــــيـــــــــــل حـــــــقـــــــي بـــــــن مُـــــــــــْصـــــــــــَطـــــــــــَف| بـــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــرام چــــــــــــاوش بــــــــــــن شــــــــــــــاه ُخــــــــدابــــــــنــــــــد، 
وفِّي،  اإِلْسامْبُولي، اإِلْستَانْبُولي، البُروسوي، اآليدوسي، أبو الفداء، الحنفي، الّصُ

الجلوتي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1137 ھ/1725 م( )1(�

 �İSMAİL HAKKI b. MUSTAFA el - CELVETİ، el - BURSEVİ ›1‹
إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل حــــقــــي بــــن الــــشــــيــــخ مــــصــــطــــف| اإِلْســـــتَـــــانـــــبُـــــولـــــي أصــــــــــاً، اآليـــــــدوســـــــي مـــــــولـــــــداً، حـــنـــفـــي الـــــمـــــذهـــــب، أصــــلــــه مــن 
الـــســـادات، جــلــوتــي ونــقــشــبــنــدي الــطــريــقــة، الــعــالــم الــصــوفــي، ولـــد ســنــة )1063 ھ/1654 م(، وتــوفــي ببروسة 
ســـــنـــــة )1137 ھ/1725 م(، أخـــــــــذ الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــجــــلــــوتــــيــــة عـــــــن الـــــشـــــيـــــخ عـــــثـــــمـــــان آت پـــــــــــــــــازاري، وصـــــــــــار خـــلـــيـــفـــتـــه فـــي 
بــروســة، وأقــام في الشام الشريف من سنة )1128 ھ/1716 م( حــت| سنة )1134 ھ/1724 م(. وأصبح 

لَْطان أَْحَمد يرحمهما اهلل.  إماماً وواعظاً في جامع الّسُ
مـــن مــصــنــفــاتــه: أســــــرار الـــحـــج. أصـــــول الـــحـــديـــث. الــتــحــجــي فـــي حـــــروف الــتــهــجــي. تــحــفــهء إِْســـَمـــاِعـــيـــلـــيـــة. تــحــفــهء 
خــــاصــــكــــيــــه. تــــحــــفــــهء خـــلـــيـــلـــيـــه. تــــحــــفــــهء رجــــبــــيــــه. تــــحــــفــــهء عــــطــــائــــيــــه. تـــســـهـــيـــل طـــــريـــــق األُُصــــــــــــــول لـــتـــيـــســـيـــر الــــــوصــــــول فــي 
الـــتَّـــَصـــّوُف. تــمــام الــفــيــض. جــامــع مــهــمــات الـــطـــاب. حــاشــيــة عـــل| تفسير ســــورة الــنــبــأ لــلــبــيــضــاوي. حــاشــيــة عــل| 
الــــــولــــــديــــــة. الــــحــــجــــة الـــــبـــــالـــــغـــــة. الـــــحـــــق الـــــصـــــريـــــح والـــــكـــــشـــــف الــــصــــحــــيــــح. حـــــيـــــاة الـــــــبـــــــال. ديـــــــــــوان شـــــعـــــره تــــــركــــــي. الــــرســــالــــة 
الـــبـــرقـــيـــة. الــــرســــالــــة الـــجـــامـــعـــة. روح الــــكــــام فــــي شــــــرح صــــلــــوات الـــمـــشـــيـــشـــي عــــبــــد الــــســــام. روح الـــمـــثـــنـــوي. ســلــوك 
الملوك. شجرة اليقين في التََّصّوُف تركي. شرح اآلداب. شرح األربعين في الحديث. شرح األُُصول. شرح 
پـــنـــد نـــامـــه الـــفـــارســـي لـــفـــريـــد الـــعـــطـــار. شـــــرح تــفــســيــر الـــفـــاتـــحـــة. شـــــرح شـــعـــب اإليـــــمـــــان. شـــــرح الـــكـــبـــائـــر. شـــــرح نــخــبــة 
ـــديـــة لــيــازيــجــي زاده ثــــاث مــجــلــدات.  الــفــكــر البـــن حـــجـــر ســـمـــاه اذه مـــا أراد اهلل. فــــرح الــــــروح فـــي شــــرح الـــُمـــَحـــّمَ
ْكـــر والـــشـــرف. كــتــاب السلسلة.  ـــــَوار فــي شـــرح منظومة كــتــاب الــتــوحــيــد. كــتــاب الــخــطــاب. كــتــاب الـــذِّ ْـ كــتــاب األَن
كــــتــــاب الــــــفــــــروق. كــــتــــاب الــــفــــضــــل. كــــتــــاب الـــكـــبـــيـــر. كــــتــــاب الـــنـــتـــيـــجـــة. كــــتــــاب الــــنــــجــــاة. الـــكـــنـــز الـــمـــخـــفـــي. مــجــمــوعــة 
األبــــــــــــــرار. مـــــــــرآة الــــحــــقــــائــــق. مـــــزيـــــل األحــــــــــــــزان. نـــخـــبـــة الــــلــــطــــائــــف. نــــفــــائــــس الــــمــــســــائــــل. نــــقــــد الــــــحــــــال. نـــــــــــوادر الـــــصـــــوم. 

واِردَات حقي من سنة )1114 ھ/1702 م( إل| آخر سنة )1115 ھ/1703 م(. وسيلة المرام. 
وقــد بلغ عــدد مخطوطات كتبه ورسائله المخطوطة المعروفة: )108( مــن العناوين باللغة العربية واللغة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة الــــعــــثــــمــــانــــيــــة، وطــــــبــــــع مـــــنـــــهـــــا: )33( عـــــــنـــــــوانـــــــاً. ومـــــــــن مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــة: األربـــــــــعـــــــــون حـــــديـــــثـــــاً مـــع 
شرحها للمنلي علي الــحــافــظ القسطموني؛ طبع فــي اآلســتــانــة سنة )1254 ھ/1838 م(، كــتــاب الخطاب 
)تصوف( طبع في اآلستانة سنة )1256 ھ/1840 م(، الرسالة الخليلية )في التََّصّوُف( طبع في اآلستانة 
ســنــة )1256 ھ/1840 م(، روح الــبــيــان فــي تفسير الـــقـــرآن )أو( تفسير الـــقـــرآن الــمــســم| بــــروح الــبــيــان. فــرغ 
مـــــن تـــألـــيـــفـــه ســـنـــة )1117 ھ/1705 م(، أولـــــــــه: الــــحــــمــــد هلل الــــــــذي أظــــهــــر مـــــن نـــســـخـــة حـــقـــائـــقـــه الــــذاتــــيــــة الــكــمــالــيــة 
نقوش العوالم واألعــام. ذكر أنه لما أشــار إليه شيخه ابن عنان نزيل قسطنطينية بالنقل إل| مدينة بروسة 
ُـــــداً مـــن الـــوعـــظ والــتــذكــيــر فـــي الــجــامــع الــكــبــيــر. وكــــان مــعــه بــبــعــض ديـــار  ســنــة )1066 ھ/1655 م(؛ ولــــم يــجــد ب
الـــروم بعض صحائف مُلتقطة مــن صفحات التفاسير اهنكل مــع اإلطــنــاب الــواقــع فيها كــانــت متفرقة كأيدي 
ُـــــوالق َســـنَـــةَ )1255 ھ/1839 م(،  =ســبــأ، فــلــّخــصــهــا وضــــّم إلــيــهــا نـــبـــذاً مــمــا ســنــح لـــه ِمـــن الـــمـــعـــارف، وُطـــبِـــَع فِـــي ب



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    89 علم الوضع وآداب البحث   

عدد األوراق وقياساتها: 61، مقياس الورقة: )205 × 145 = 145 × 100(، 
عدد األسطر: )13(�

ِحيِم. نحمدك يا من علّمتنا ِمن لُدنك آداباً، وفتحت  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
علينا ِمــّمــا ال نعلمه أبــوابــاً، ونصلّي عــل| نبيّك النبيه الــذي أفــَحــَم الُْمعارضين ســؤاالً 
عوا إلقامة وظائف أبحاٍث َحِسبوها َصواباً، وعل|  وجواباً، ونََقَض آراءَهم عندما تجّمَ
آلـــــه وأصـــحـــابـــه الــــذيــــن بـــيّـــنـــوا ســـبـــيـــَل الــــبُــــْرَهــــان تــبــيــيــنــاً مُـــســـتـــطـــابـــاً، وأوضـــــحـــــوا دالئـــــــَل اإليـــمـــان 
ثــاً نــقــابــاً، مُــســتــداّلً لَِما  إيــضــاحــاً ُعــجــابــاً، ومَــن تبَِعهم مــن أُولـــي األلــبــاِب ِمــّمــْن كــان مُــَحــدِّ

استُنَِد إليه ُسنّةً وِكتاباً.

َوبَْعد؛ فيقول العبد الفقير َسِمّي الذبيح إِْسَماِعيل الناِصُح، وفقه اهلل للعمل في 
ــَم بِِسَمِة  تَــِب، وتــوّسَ ِــَغــِدِه قبل أن يخرج األمــر مــن يـــدِه: إّنَ مَــْن تَــَســنَّــَم أَْســنِــَمــةَ الــّرُ يومه ل
األدِب ال يزال يُبتل| بأصناف الِْمَحِن، ويمتحن بآالِف الِفتَِن، وكان كلذ في الكتاب 
مسطوراً، ِحيَن لم يكن، اإلنسان، شيئاً مذكوراً، وإنّي لما قِدمُت بلدة األُسكوب، 
وصـــــدعـــــُت بـــالـــحـــق عـــــل| غـــريـــب األُســــــلــــــوب؛ وجـــــــدُت جـــمـــاعـــةً قــــد ُجـــبـــلـــت عـــــل| الــحــســد، 
وِعصابةً مُتِّنَْت عصبيتُهم كحبٍل من مَسٍد، وآذاناً عن استماع الحقِّ مسدودة، وأذهاناً 
ــٌم، شأنهم ال يــزيــد عــل| َجــْهــِل  ُــهــم تــحــّكُ ــٌم، وأفــعــال ُــهــم تــهــّكُ ُّــره مــصــدودة، أقــوال عــن تــدب
ُـــفـــِلـــح قــــومٌ  َــــُهــــم وعـــلـــيـــهـــم، فـــيـــا لـــهـــا مــــن جـــاهـــلـــيّـــٍة آلـــــــْت ِمــــــن أســــافِــــهــــم إلـــيـــهـــم، وكــــيــــف ي مــــا ل

وسنة )1264 ھ/1847 م(، وسنة )1276 ھ/1859 م(، )1287 ھ/1870 م(، وطبع في اآلستانة سنة 
)1306 ھ/1888 م(، وبــلــغ عــــددُ صــفــحــاتــه: )3400(. ولـــه مــن الــمــطــبــوعــات: شـــرح الــكــبــائــر >أي: اآلثـــام 
دية شرحي، وفرح  والجرائم العظيمة< طبع في اآلستانة سنة )1257 ھ/1841 م(. وروح المثنوي، ومَُحّمَ
دية ليازيجي زاده )مخطوط في مكتبة راغب پَاَشا؛ الرقم الحميدي: 681(. وغير  الروح في شرح الُمَحّمَ

كلذ. 
قْم الَْحِميِدّي:  لَيَْمانِيَّة: ]1204[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 154. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]190[ الّرَ
864. ومـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــــســـــركـــــيـــــس: )441/1 - 442(. والـــــمـــــعـــــجـــــم الــــــشــــــامــــــل لــــــلــــــتــــــراث الــــعــــربــــي 
ْــــــــُعــــــــثْــــــــَمــــــــانِــــــــيَّــــــــة(: )206/2 - 209(، ومــــعــــجــــم  ال الـــــتـــــركـــــيـــــة  الـــــــجـــــــوامـــــــع )بـــــالـــــلـــــغـــــة  ــــبــــــوع: )167/1(، وحــــــديــــــقــــــة  الــــــمــــــطــ
المفسرين: )749(. َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )219/1 - 220(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر 
َـــة: )266/2 - 267(. والــفــهــرس الــشــامــل األردنــــــي: )1:  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل بــروســه لـــي: )30/1(. َومُـــْعـــَجـــم ال

 �1223 )543 :7( ،815 )322 :5( ،627 )250 :5( ،1404 )407

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    90

وجدوا قريناً يناصحهم، فََظنُّوهُ قَْرناً يُناِطُحهم، وكان من أمرهم ما كان حت| قشعوا 
ــلـْـَطــان  ْــَمــحــيــا... فــأســرعــوا إل| الــّسُ ْــُمــحــيّــا، ونــعــوذ بـــاهلل مــن فــتــنــِة ال ســحــابــة الــحــيــاء ِمـــن ال
ُــْرَهــان، فابتُليُت بالهجرِة التي كانت ُســنَّــةً قديمةً  بالسعاية، فظّنَ أنهم عــل| ُحــّجــٍة وب
ألهل الُقلُوب، وحططُت ِرحالي في الجسر بعدما عبرت وآِرَي األُسُكوب، فطفقُت 

أكّرُر مذاكرة الِعلم مع بعض اإلخوان واألصحاِب.

َــــــة الــــمــــعــــروفــــة فـــــي )اآلداب لــــلــــمــــول| األســــــتــــــاذ فـــــي اإلفــــــــــادة،  َســــــال فــــــــــــأردُت أن أشــــــــرح الــــــرِّ
الشهير بطاش ُكبري زاده( متّعه اهلل بثمرات أَربه، وجعل أجَره زائداً عل| قَْدِر تََعبه، 
ِــلــمــعــاد، واهلل  مـــاغ، وتــنــشــيــطــاً لـــلـــفـــؤاد، وتــســهــيــاً عــــل| الــمــبــتــدئــيــن، وُذخـــــــراً ل تــرطــيــبــاً لـــلـــدِّ

أسأل أن يوفقني لاختتام، إنه مُيّسر ُكلِّ صعٍب، ومُعطي ُكلِّ مراٍم.

ِحيِم(؛ وأردفه بقوله:  ِ الّرَ َ ْ قال الشارُح - تغّمده اهلل بُغفرانه - )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ـــيـــاً  ِــــَمــــا أّنَ فـــيـــِه تـــأسِّ مَ األُول| ل )الــــحــــمــــد هلل(: عـــمـــاً بــحــديــثــي الـــبـــســـَمـــلَـــِة والـــتـــحـــمـــيـــد، وقـــــــــّدَ

بالكتاب، وما عليه أولو األلباب، واحتياطاً في العمل...

آخره:... )اذه الذي ذكرناه من وظائف المتخاصمين وآداب المناظرة( غاية 
مـــا يــــراد فـــي اذه الـــبـــاب )أي: بـــاب آداب الــبــحــث إذ ال مــزيــد عــلــيــهــا(، أي: ال زيـــادة 
عــــل| مـــا ذكـــرنـــا، والــتــأنــيــث بــاعــتــبــار الـــوظـــائـــف والــــــدأب والـــغـــايـــة )فــــي تــقــريــر الـــقـــواعـــد(، 
ــــيَّـــــةٌ؛ تـــشـــتـــِمـــل عـــــل| أحـــكـــام  وتــحــقــيــقــهــا: جـــمـــع قـــــاعـــــدٍة. قـــــال فــــي األطـــــــــول: هــــي قـــضـــيـــةٌ ُكـــــلِـّ
ِة الــــقــــريــــبــــة مــــــن الـــــِفـــــعـــــل؛ بـــحـــيـــث لــــــو ضـــــّمـــــت مــــــع صـــــغـــــر| ســهــلــة  جـــــزئـــــيـــــاٍت مـــــوضـــــوعـــــٍة بــــــالــــــقــــــّوَ
الحصوِل؛ أفادت حكماً جزئياً منها؛ كما يُقاُل - في قوِل النُّحاِة -: الفاعُل مرفوٌع. 
ــــــيَــــــْت  قـــــولـــــنـــــا: زيـــــــــــٌد فـــــــي )ضـــــــــــرب زيـــــــــــــٌد( فـــــــاعـــــــٌل وكـــــــــــــّلُ فـــــــاعـــــــٍل مـــــــــرفـــــــــوٌع، فـــــــزيـــــــٌد مـــــــــرفـــــــــوٌع، وُســــــمِّ
ُـــــتَـــــَســـــامَـــــُح فـــتـــعـــرف بــحــكــم  )قــــــاعــــــدة( ألنــــهــــا أســـــــــاُس مــــعــــرفــــِة أحــــــــــواِل الــــجــــزئــــيــــاِت وكــــثــــيــــراً مـــــا ي
ِـــيُـــْســـتَـــَفـــاد أحـــكـــامـــهـــا مـــنـــه تـــعـــبـــيـــراً لــلــقــضــيــة بــــأشــــرِف أجـــزائِـــهـــا،  ُكــــلِّــــيٍّ يــنــطــبــُق عـــــل| جـــزئـــيـــاتـــه ل
ـــــقــــــواعــــــد. )ومــــــــــــن اهلل  ـــــلـ ـــــقــــــواعــــــد، ألن أصــــــــــل جــــــــــاء مُــــــــــــَرادفــــــــــــاً لـ ـــــلـ و)األصـــــــــــــــــــــــول(: عـــــطـــــف بـــــــيـــــــاٍن لـ
الـــتـــوفـــيـــق( إلظــــهــــار الــــحــــق ال مــــن غــــيــــره )واهلإم الــــــصــــــواب( فــــي كــــل بــــــاب مــــن األبــــــــواب، 
ســــــــــــواء كــــــــــان آداب الـــــبـــــحـــــث أو غـــــــيـــــــره، وهــــــــــو يــــتــــعــــلــــق بــــــكــــــلٍّ مـــــــن الـــــتـــــوفـــــيـــــق واهلإم الــــــصــــــواب 
]60/آ[ واذه آخـــــــر مــــــا نـــظـــمـــه فــــــي ســــمــــط الــــتــــحــــريــــر ورقـــــمـــــتـــــه عـــــــل| جــــــريــــــدة الــــتــــقــــريــــر... 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    91 علم الوضع وآداب البحث   

والِْمنَّة هلل عل| ما جعلني ]60/ب[ من أهل اآلداب، ال من أهل الفحشاء، }ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{ )1(، فابتُليُت بالنُّصح والِعظِة بين ظهراني قوٍم ال تلجمهم 

الموعظة:

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا ِكـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُر أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌب ونكل

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الـــــــــــــــــــــــــــــذئـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوٍس يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــِه

ثـــــم ألــــجــــأنــــي نـــكـــبـــات الــــــزمــــــان، وســـــطـــــوات الـــــدهـــــر الــــفــــتّــــان إل| الـــــجـــــاء مـــــن أرٍض إل| 
أرض، والــــــــــفــــــــــراغ مــــــــن ُســـــــــنّـــــــــٍة إل| فـــــــــــــرض، فـــــأنـــــخـــــت بـــــالـــــجـــــســـــر؛ عــــــــــل| مــــــــا أشـــــــــــــــرُت إلـــــــيـــــــه فـــي 
َسالَة من )اآلداب(... وقــد بلغت قــدم مطية القلم  أّول الكتاب، فشرحُت هذه الرِّ
- بــــتــــوفــــيــــق اهلل ذي الـــفـــضـــل والـــــكـــــرم - إل| قــــضــــاء الـــــفـــــراغ والــــتــــمــــام، ومـــــقـــــام: تــــم الــــكــــام؛ 
في العشر األول؛ من الثلث الثالث؛ من السدس السادس، من النصف الثاني، من 
الــعــشــر الــثــانــي، مــن الــعــشــر الــعــاشــر، مــن الــعــقــد األول، مــن األلـــف الــثــانــي، مــن الهجرة 
ـــــت الــــكــــتــــاب، بــعــون  الـــنـــبـــويـــة، عـــلـــيـــه أفــــضــــل الـــتـــحـــيـــة، مــــا طـــلـــع الــــمــــرزبــــان فــــي الــــــزمــــــان. تَـــــّمَ
الــمــلــك الــــوهــــاب عـــن يـــد أَفْــــَقــــر الـــــــور|؛ حـــافـــظ؛ عــلــي بــن أحـــمـــد الـــبـــوســـنـــوي، ســنــة عــشــٍر 
ومــــئــــة وألـــــــف مــــن الــــهــــجــــرة الـــنـــبـــويـــة. الـــلـــهـــم اغــــفــــر لـــكـــاتـــبـــه ولـــصـــاحـــبـــه، ولـــجـــمـــيـــع الــمــؤمــنــيــن 

والمؤمنات، األحياء منهم واألموات. آمين يا رّب العالمين. م م م.

ــــتــــــألــــــيــــــف: بــــــتــــــاريــــــخ الـــــــكـــــــســـــــور: فــــــــي الـــــعـــــشـــــر األول؛ مــــــــن الــــثــــلــــث  ــــــظـــــــات: تـــــــاريـــــــخ الــ مـــــــالحـ
الـــثـــالـــث؛ مــــن الــــســــدس الـــــســـــادس، مــــن الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي، مــــن الـــعـــشـــر الـــثـــانـــي، مــــن الــعــشــر 
الــــعــــاشــــر، مــــن الـــعـــقـــد األول، مــــن األلــــــف الــــثــــانــــي، مــــن الـــهـــجـــرة الـــنـــبـــويـــة. وهـــــي يــعــنــي أنـــه 
ألـــفـــهـــا فــــي 21 ذي الـــحـــجـــة ســـنـــة )1092 ھ/1681 م(. وتُــــــوَجــــــُد فــــي أولــــــــِه صـــفـــحـــةٌ مــن 
ُطوِر بعض  الَْفوائِِد، وفي آخِرِه صفحتان من الَْفوائِِد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــَمــــــر،  ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وبــــعــــض الـــكـــلـــمـــات مَــــْكــــتُــــوب الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وال
والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: نوع الخط: النسخ 
الــــــواضــــــح الــــمــــضــــبــــوط بــــالــــحــــركــــات ضــــبــــطــــاً كــــــامــــــاً. الـــــنـــــاســـــخ: عــــلــــي بــــن أحــــمــــد الــــبــــوســــنــــوي. 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو،  تــاريــخ الــنــســخ: )1110 ھ/1698 م( وال

›1‹ سورة المائدة، اآلية: 54� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    92

د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف،  وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ
سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/482� ]895[ الّرَ

َسالَة الحنفية عل| اآلداب العضدية )1(� عنوان المخطوط: شرح الرِّ

د الحنفي التبريزي، َشْمس الدِّين، مّاَ حنفي، المول| التبريزي  المؤلف: مَُحّمَ
)ت 900 ھ/1494 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 5/ب، مقياس الورقة: )215 × 155 = 150 × 
80(، عدد األسطر: )21(�

قْم الَْحِميِدّي: 8/159� أوله وآخره: مثل الّرَ

َسالَة العضدية في علم المناظرة تَّمَت الكتاب بَِعْوِن اهلل  تم الشرح الحنفي عل| الرِّ
اِب. الَْمِلِك الَْوّهَ

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط سوداء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: نوع الخط: النسخ 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليـــبـــرو  الــــواضــــح الــمــضــبــوط بــالــحــركــات أحـــيـــانـــاً، وال
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم  النفيس، وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/482� ]896[ الّرَ

عنوان المخطوط: الحاشية الفتحية عل| الحنفية في شرح اآلداب العضدية )3(�

 �RİSALETÜ’l - HANEFİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED et - TEBRİZİ el - HANEFİ، MOLLA HANEFİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 8/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - ADUD ›3‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    93 علم الوضع وآداب البحث   

ــــد بــــن أمــــيــــن الــــســــعــــيــــدي، األردبـــــيـــــلـــــي، مـــيـــر أبــــو الــــفــــتــــح، الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي،  الــــمــــؤلــــف: مُــــَحــــّمَ
الباطني )ت 976 ھ/1568 م( )1(�

قْـــــم  ــــّرَ ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1106[ الـ ــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1296. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ ْـــــَحـ قْــــــم ال ــــــب پــــاشــــا؛ ]1696[ الــــــّرَ انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـ
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 6/913. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ الَْحِميِدّي مَُكّرَر: 2/795. والرقم: ]1303[ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/1648. ومكتبة  قْم الَْحِميِدّي: 1/1640. والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 4/1636. والّرَ 5/1633. والّرَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 73. ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة جـــاريـــت؛ الـــرقـــم: 895، رمـــز الــحــفــظ:  قْــــم ال ـــد عـــــارف؛ الــــّرَ مُـــَحـــّمَ
ــــــرقـــــــم: 3349، رمـــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 4229، ورمـــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: 1134، ورمــــــز  ــــــهـــــــوذا؛ الـ A H( 456(، ومــــجــــمــــوعــــة يـ
الــحــفــظ: 5170، رمـــز الــحــفــظ: 1086، رمـــز الــحــفــظ: 1009، رمـــز الــحــفــظ: 5360، رمـــز الــحــفــظ: 5936، 

والرقم: 3349، رمز الحفظ: 3156� 
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د، تاج السعيدي األردبيلي الرافضي، يُعرف باألمير أبو الفتح الشرقي الشريفي الحسيني  مير أبو الفتح مَُحّمَ
ــــيِّــــد شـــريـــف الـــجـــرجـــانـــي صـــاحـــب نـــواقـــض  ـــد بـــن الـــمـــيـــرزا مـــخـــدوم بـــن األمــــيــــر الــــّسَ ــــيِّــــد مُـــَحـــّمَ ــــامــــي بــــن الــــّسَ الــشــيــعــي اإلمَ
لَْطان الشاه طهماسب الصفوي الرافضي،  يِّد أبو الفتح المعظم إليه من علماء دولة الّسُ الروافض. وكان الّسَ
وصاحب مصنفات عديدة منها: شرح آيات األحكام بالفارسية سماه تفسير الشاهي، شرح الباب الحادي 
عشر المعروف بطريق المزج والبسط. رسالة في أُُصول الفقه. رسالة في تحقيق شبهة المجهول المطلق. 
انِـــــــــــــّي عــــــــل| شــــــــرح الــــتــــجــــريــــد. حــــاشــــيــــة عــــــــل| تــــهــــذيــــب الـــمـــنـــطـــق  ّوَ حــــاشــــيــــة عــــــــل| الــــمــــطــــالــــع. حــــاشــــيــــة عــــــــل| حــــاشــــيــــة الـــــــــــــّدَ

يِّد شريف )في المنطق( وغير كلذ.  للتفتازاني. حاشية عل| الكبر| لجده الّسَ
انظر؛ روضات الجنات للخوانساري الباطني: )51/1(� 

ــــيــــــعــــــة آلغــــــــــــا بـــــــــــــــزرك الـــــــطـــــــهـــــــرانـــــــي الـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــي: )49/15(: أن كــــــــتــــــــاب صـــــفـــــوة  وجـــــــــــــــاء فـــــــــي الــــــــذريــــــــعــــــــة فـــــــــي تــــــصــــــانــــــيــــــف الــــــشــ
الـــصـــفـــاء، فـــارســـي فـــي أحــــــوال صــفــي الـــديـــن جـــد الــصــفــويــة لــمــيــر أَبِـــي الـــفـــتـــح بـــن مــيــر مـــخـــدوم الــحــســيــنــي الــشــريــفــي 

)ت 976 ھ/1568 م(. 
وجــاء في ريــاض العلماء الشيعة: )486/5(: األمير أبو الفتح ابن الميرزا مخدوم الحسيني العرب شاهي 
ـــيِّـــد الــشــريــف الـــجـــرجـــانـــي، كــــان فــقــيــهــاً أصـــولـــيـــاً متكلماً  الـــجـــرجـــانـــي، الـــمـــتـــوف| ســنــة )976 ھ(، مـــن أحـــفـــاد الـــّسَ
محدثاً مفسراً شيعياً، له التفسير الشاهي. وهو من تامذة عصام الدين اإلسفرايني - الذي كان من تامذة 
الــــمــــول| الـــجـــامـــي. وقـــيـــل: كــــان أبـــو الـــفـــتـــح مــعــظــمــاً عــنــد الـــشـــاه طــهــمــاســب األول بـــــــن الـــشـــاه إِْســـَمـــاِعـــيـــل الــصــفــوي. 
ل الشاه إِْسَماِعيل الثاني الصفوي عن التشيع، فأمر  وقيل والــد - الميرزا مخدوم - كــان سنياً وهــو الــذي حــّوَ
بــقــتــل األمـــــراء الــبــاطــنــيــيــن ســنــة )985 ھ/1577 م(، فــنــاولــوه دواء مــســمــومــاً فــمــات ســنــة )986 ھ/1577 م(، 
وهرب ابنُه أبو الفتح إل| باد الُعثَْمانيين، وقصته مشهورة، وهو صاحب كتاب: نواقض الروافض، وقيل 

غيره. 
انــــظــــر؛ الـــذريـــعـــة فــــي تــصــانــيــف الــشــيــعــة آلغـــــا بــــــزرك الـــطـــهـــرانـــي الـــبـــاطـــنـــي: )394/2، 277/4(. ومــكــتــبــة راغــــب 

 �4/795 : قُْم الَْحميدّيُ لَيَْمانِيَّة: ]1103[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 383. ومكتبة الّسُ پاشا؛ ]444[ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    94

الـــــــــورقـــــــــة: )215 × 153 =  7/ب - 32/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
160 × 77(، عدد األسطر: )23(�

ِحــيــِم. الــحــمــد هلل عــل| إفــهــام الــخــطــاب والــصــاة عل|  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
رســــــولــــــه الــــمــــبــــعــــوث إلظــــــهــــــار الــــــــصــــــــواب، وعـــــــــل| آلــــــــه وأصـــــحـــــابـــــه الــــمــــتــــأدبــــيــــن بـــخـــيـــر اآلداب. 
َوبَْعد؛ فهذه فائدة ُعجاب، بل زائدة ال تدخل في الحساب؛ عل| الشرح المشهور 
بين أولي األلباب، للِرَسالَة الشريفة العضدية في اآلداب؛ تكشف عن وجوه مقاصده 
النّقاب، وتشرح ما أفاده الشارح المحقق، واألستاذ المدقق؛ في حواشي الكتاب؛ 
تذكرةً لأحباب، وتبصرةً للطاب، واهلل الموفق وإليه المآب. قوله: )لك الحمد( 
للحمد معنيان مشهوران، أحدهما لغوي، واآلخر ُعرفي، وكّلُ واحٍد منهما مُحتَمل 
ُـــــــراد الـــمـــعـــن| الــمــبــنــي لـــلـــفـــاعـــل، أو الــمــبــنــي  انهاه، وعــــــل| ]ِكـــــــا[ الـــتـــقـــديـــريـــن، إمـــــا أْن ي
للمفعول، أو الحاصل بالمصدر، ويجوز أن يُراد ما يُطلق عليه الحمُد؛ لِيَعّمَ الُكّلَ، 
والمُ التعريف: يحتَمل أن يكون لاستغراق، وأن يكون للجنس، وأن يكون للعهد 
الخارجّي؛ إشارةً إل| الفرد الكامل، والم الملك أَيْضاً يحتمل أن يكون الختصاص 
ــــفــــة عـــــــل| الـــــمـــــوصـــــوف، وأن يــــكــــون الخــــتــــصــــاص الـــمـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــتـــعـــلّـــق، فــــهــــنــــاك اثــــنــــان  الــــصِّ
وأربـــعـــون احــتــمــاالً حــاصــلــة مــن ضـــرب الــثــاثــة فــي اثــنــيــن أوالً وضــــرب الــثــاثــة فــي سبعة 

ثانياً، وضرب االثنين في أحد عشرين ثالثاً، فليتأمّل...

آخـــــره:... قــولــه: )وإلــيــه الــمــرجــع والــمــآب( الــظــاهــر أنــه مــن قبيل عطف اإلخــبــار 
عـــــــــل| اإلنــــــــشــــــــاء فــــيــــمــــا ال مــــــحــــــّل لـــــــه مـــــــن اإلعــــــــــــــــــراب، وهـــــــــو غــــــيــــــُر جـــــــائـــــــٍز إال أن يــــحــــمــــل األول 
ـــثــــــانــــــي عــــــــل| اإلنـــــــشـــــــاء كــــــــك، أو يــــجــــعــــل الــــــــــــواو لــــلــــحــــالــــيــــة، أو  ــ عــــــــل| اإلخـــــــبـــــــار مــــــــجــــــــازاً، والـ
لــعــطــف الــقــضــيــة عـــل| الــقــضــيــة مـــن غــيــر اعــتــبــار اإلخـــبـــاريـــة واإلنــشــائــيــة. قـــولـــه: )اعـــلـــم أن 
الــحــواشــي المنسوبة( اھ. اعــلــم أّن مــا نقل عنه فــي حــواشــي اذه الــشــرح؛ لما كانت 
مضبوطة معتمداً عليها عــنــدي؛ الــتــزمــُت اإلشــــارة إليها فــي مــواضــعــهــا؛ ليعتمَد عليها 
ـــــلـــــون، ويـــــمـــــيِّـــــَزهـــــا عــــــن غـــــيـــــِرهـــــا الـــــطـــــالـــــبـــــون، }ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  الـــــمـــــحـــــصِّ

َسالَة. ت الرِّ حب{ )1(. تَّمَ

›1‹ سورة النحل، اآلية: 128� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    95 علم الوضع وآداب البحث   

قْم الَْحِميِدّي: 1/482� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/482� ]897[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية الكفوي عل| حاشية مير أبي الفتح عل| شرح العضدية 
في اآلداب )1(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 33/ب - 131/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 155 = 
150 × 80(، عدد األسطر: )18(�

َــنــا بـــآداب المناظرة، وفتح  ْــَحــْمــُد هلِل الــذي أدَّب ِحــيــِم، ال ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
علينا أبواب البحث والمذاكرة، والصاة والسام عل| خير من نطق إلظهار الصواب، 
وأُوتِـــَي جوامَع الَكِلِم وقْصد الخطاب، وعــل| آله وأصحابه، أولياء أحبائه، وأحباء 
ـــد بـــن  ــــَقـــــر الــــــــور|، وأضــــعــــف الـــعـــبـــيـــد؛ الـــســـيـــد الـــكـــفـــوي؛ مُـــَحـــّمَ َـــــْعـــــد؛ فـــيـــقـــول أَفْـ أولــــيــــائــــه. َوب
ـــب فـــنـــونِـــهـــا، وتـــكـــثُّـــر ُشـــجـــونِـــهـــا؛ أرفـــــع الــمــطــالــب،  ْــــُعــــلـُـــوم عــــل| تـــشـــّعُ الـــحـــاج حــمــيــد: إّن ال
وأنفع المآرب، وِعلم المناظرة ِمن بينها؛ له شأٌن في عينها، يُحتاج إليه في تنقيح 
ُــــتــــوّســــل بــــه إل| مـــســـالـــك الـــمـــوصـــول،  ُـــفـــتـــقـــر إلـــيـــه فــــي تـــوضـــيـــح الـــمـــنـــقـــول، وي الـــمـــعـــقـــول، وي
ُــــتــــوصــــل بـــــه إل| مـــــــــدارك الــــمــــحــــصــــول. وإنـــــــي كـــنـــت فـــيـــمـــا مــــــض| مـــــن الـــــزمـــــان - إل| اذه  وي
راً فـــــيـــــه حـــــــواِشـــــــَي  ــــِلــــــِه، مُـــــــــــحـــــــــــرِّ ــــيــ ـــــفــــــصــ ِـــــــِه وتـ األوان - مـــــســـــعـــــوفـــــاً بــــتــــحــــصــــيــــلــــه، مـــــفـــــتِّـــــشـــــاً عـــــــن إجـــــــمـــــــال
ـــصـــُت  ْــــُمــــَصــــنّــــفــــة، وتـــفـــّحَ راً فـــيـــه مـــبـــاحـــث ومــــســــائــــل، فـــتـــصـــّفـــحـــُت الــــُكــــتُــــَب ال ـــــائــــــل، ومــــــقــــــرِّ ورسـ
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قْم الَْحِميِدّي: 1642�  قْم الَْحِميِدّي: 1288. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1675[ الّرَ
ومــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة يـــهـــوذا؛ الـــرقـــم: 3351، رمـــز الــحــفــظ: 5795، والـــرقـــم: 3398، رمـــز الــحــفــظ: 
3283، والرقم: 3399، رمز الحفظ: 3334، والرقم: 3399، رمز الحفظ: 5495. ومكتبة مخطوطات 

المسجد النبوي: 1083، رقم الحفظ: 218/4� 4، رقم الحاسب: 1815� 
 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    96

َسالَة العضدية(؛ وشرحها الفائق عل| الشروح السوابق؛  الرسائَل المؤلََّفة، ِسيَّما )الرِّ
وحاشيته المشتملة عل| حلِّ التحقيقات، وكل التدقيقات؛ المحتوية من األبحاث 
والنكات... وقد كان يخالُِج في صدري؛ ويدور في خلدي أْن أكتَُب عليه حاشية 
تــــكــــِشــــف عــــنــــهــــا غــــاشــــيــــتــــه، تــــحــــّقــــق الـــــمـــــقـــــصـــــود، وتــــــدفــــــع الـــــــــمـــــــــردود، أُبـــــــــاِحـــــــــُث بــــهــــا مــــــع أُولــــــــي 
األلباب؛ إلظهار الحقِّ والصواب... قوله: )المايم للسوق( إّن الضمير راجع إل| 
الــشــرح الــمــذكــور. قــيــل: فـــيُـــراد بــه الـــشـــارح عـــل| ســبــيــل االســـتـــخـــدام، أو لــحــمــل اإلضــافــة 
عل| أن يكون من قبيل إضافة الجزء إل| الكل؛ كلحم البقر، ويجوز أْن يكون راجعاً 
إل| الــشــارح... قوله: )للحمد معنيان(. وضــع المظهر موضع المضمر لئّا يحّل 
بالمرام؛ باحتمال رجوعه إل| الــقــول. قوله: )مــشــهــوران(. أي: ذاتــاً وإن لم يكونا 
مشهورين ِصفةً، ولعلهما كك عند الُْمَحّشي؛ وقت التحشية، وإْن كانا مشهورين 
ِصفةً أَيْضاً اآلن فإّن الشهرة كالبداهة تختلف باختاف األشخاص واألزمان، فسقط 

ما قد يقال: إن كونهما كك غير مُسلٍَّم، بْل هو بحكٍم محٍض...

آخـــــــره: قــــولــــه: )وهــــــو بـــيـــان الـــمـــعـــارضـــة( ا ھ؛ وكلذ ألّنَ غـــرضـــهـــم مــــن وْضــــــع هذه 
المسألة هو: التنبيه واإلشارة إل| الجواب عن دخل مُقّدر عل| المعارضة بأنها تستلزم 
التصديق بالمتناقضين - كما مّرَ - قوله: )وهو غير جائز( أي: عند البيانيين، وإال 
مَاِمينِّيُ )1(، قوله: ويجعل؛ الواو: للحال،  زونه، كما قاله الّدَ فكثير من النُّحاة يجوِّ
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د بن  د بن ُسلَيَْمان بن جعفر بن يحي| بن حسين بن مَُحّمَ د بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن مَُحّمَ مَُحّمَ
مَـــــاِمـــــيـــــنـــــي  ـــــقــــــرشــــــي، بــــــــدر الـــــــديـــــــن، أبـــــــو عـــــــبـــــــد اهلل، ابـــــن الـــــدمـــــامـــــيـــــنـــــي، الـــــمـــــالـــــكـــــي، الــــــــبَــــــــْدر الـــــّدَ أَْحـــــــــَمـــــــــد، الـــــمـــــخـــــزومـــــي، الـ
ّـــة؛ وتــفــقــه وتــعــان|  )763 - 827 ھ = 1362 - 1424 م(: ســبــط نــاصــر الـــديـــن ابــن الــمــنــيــر. ولــــد بـــاإلســـَكـــنْـــَدِري
اآلداب. فــــــفــــــاق فــــــــي الـــــنـــــحـــــو والــــــنــــــظــــــم والــــــنــــــثــــــر والـــــــــخـــــــــط، وشـــــــــــــــارك فــــــــي الـــــفـــــقـــــه وغـــــــــيـــــــــره، ونــــــــــــاب فــــــــي الــــــحــــــكــــــم، ودرس 
ّـــــة ســنــة  بـــعـــدة مــــــــدارس، وتــــصــــدر بـــالـــجـــامـــع األزهـــــــر إلقـــــــراء الـــنـــحـــو، والزم ابــــن خــــلــــدون. ثــــم رجـــــع إل| اإلســـــَكـــــنْـــــَدِري
)794 ھ/1392 م(، واســـتـــمـــر يـــقـــرئ ويـــحـــكـــم، ويــتــكــســب بـــالـــتـــجـــارة، ثــــم عــــــان| الـــحـــيـــاكـــة، وصــــــار لــــه دوالب 
متسع، فاحترقت داره، وصار عليه دَيٌْن كثير. ففّرَ إل| الصعيد. ثم أقام في ِدمَْشَق، ومنها ذهب إل| الحج 
سنة )819 ھ/1416 م(، ودخل اليمن، ومنها ركب البحر إل| الهند فحصل له إقبال كبير؛ وتوفي ببلد 

>كلبرجا< من الهند سنة )827 ھ/1424 م(. له الكثير من التصانيف. 
=انـــــــظـــــــر: مــــعــــجــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة والـــــمـــــعـــــربـــــة لـــــســـــركـــــيـــــس: )879/2 - 880(. والـــــمـــــعـــــجـــــم الـــــشـــــامـــــل لــــلــــتــــراث 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    97 علم الوضع وآداب البحث   

ويجوز أْن يُْجَعَل أَيْضاً لاستئناف؛ أو لاعتراض. واهلل أعلم بحقيقة الحال. اذه 
ــاة  آخــر مــا رزقــنــا إيــــراده فــي هذه األوراق، الــحــمــد هلل مفيض الــجــود واألرزاق، َوالــّصَ
ام عل| أفضل البشر عل| اإلطاق، وعل| آله وأصحابه وذوي مكارم األخاق.  َوالّسَ

تَّمَت.
قْم الَْحِميِدّي: 1/482� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/483� ]898[ الّرَ
َّــــــــــــة فــــــــــــــي االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارات = الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــدة فـــــي  ــــــــــــمــــــــــــرقــــــــــــنــــــــــــدي َـــــــــــــــــة الــــــــــــّسَ َســـــــــــــــــال عــــــــــــــنــــــــــــــوان الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــوط: الـــــــــــــــــرِّ

االستعارات )1(�
ـــــــــــَمـــــــــــْرقَـــــــــــنْـــــــــــدّي )ت بــــــعــــــد 888 ھ/  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أبــــــــو الــــــــقــــــــاســــــــم بــــــــن أبـــــــي بـــــــكـــــــر الـــــــلـــــــيـــــــثـــــــّي، الـــــــــــّسَ

1483 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 4/آ، مقياس الورقة: )215 × 155 = 145 × 

65(، عدد األسطر: )19(�

الــعــربــي الــمــطــبــوع: )343/2(. وإنـــبـــاء الــغــمــر: )92/7(، والـــضـــوء الـــامـــع الـــســـخـــاوي: )184/7 - 187(، 
َهــب في أَخــبــار مَــْن َذَهــب  وبُغيَة الــُوَعــاة في َطبََقات اللَغويين والــنُّــحــاة للّسيّْوِطّي: )27، 28(، وَشــــَذَرات الــّذَ
البــــــن الــــــِعــــــَمــــــاد الــــَحــــنــــبــــلــــّي: )181/7، 182(، وحـــــســـــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرة: )113/1(، والـــــــبـــــــدر الـــــطـــــالـــــع لـــلـــشـــوكـــانـــي 
الــــــــوصــــــــول إل| طـــبـــقـــات  لـــلـــتـــنـــبـــكـــتـــي: )287، 288(، وُســــــــلّــــــــم  ــــيــــــل االبــــــتــــــهــــــاج  الـــــــــزيـــــــــدي: )150/2، 151(، ونــ
نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )406/1، 549، 613، 696،  الفحول لحاجي خليفة: )64/3 - 65(. َوَكْشف الّظُ
ْـــَمـــْكـــنُـــون في  1135/2، 1215، 1293، 1537، 1538، 1561، 1752، 1781، 1998(، وإِيـــــَضـــــاح ال
نُون للبغدادّي: )162/2، 510(، وهدية العارفين للبغدادي: )185/2(، والقبس  يِْل َعل| َكْشِف الّظُ الّذَ
الـــــــــحـــــــــاوي: )168/2(، والــــــــذيــــــــل الـــــــتـــــــام عـــــــــل| دول اإلســــــــــــــــام: )528/1(، وروضــــــــــــــــات الــــــجــــــنــــــات لــــلــــخــــوانــــســــاري 
الَة: )115/9 - 116(�  ِِّفين لَِكّحَ الباطني: )209، 210(، واألعام للزركلي: )57/6(، َومُْعَجم الُْمَؤل

قْم الَْحِميِدّي: 1326�  ومكتبة راغب پَاَشا: ]1733[ الّرَ
 �RİSALETÜ’l - İSTİARE = el - FERİDE fi’l - İSTİARE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 3/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Ebû’l - Kâsım el - Leysî b. Ebî Bekr es - Semerkandî، )öl: 888 H/1483 M، civarı( ›2‹

 �ŞEMSÜDDİN MUHAMMED b. EBU BEKR es - SEMERKANDİ، el - LEYSİ
قْم الَْحِميِدّي: 2/93�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    98

قْم الَْحِميِدّي: 3/309� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: يوجد في أولها فهرس بعناوين ما في المجموع من الكتب. الناسخ: 
ـــد بـــن مـــــــوس|. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1193 ھ/1779 م(. الـــوضـــع الــــعــــام: نــوع  مُـــَحـــّمَ
الخط: النسخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، واآليات الُقرآنية مَُميََّزة بُِخُطوٍط 
حمراء اللوِن فَْوقََها، وجميع الصفحات لها إطارات حمراء اللون، وَعنَاِوين المواضيع 
مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو النفيس، وعليه 
د مُـــَراد؛ شيخ َخانَقاه مُــَراد مُــّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/483� ]899[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح ِرَسالَة االستعارات )1(�

د بن خضر الُعَمِرّي، الَْحنَِفّي، قول أحمد )ت 950 ھ/  المؤلف: أْحَمد بن مَُحّمَ
1543 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 4/ب - 11/آ، مقياس الورقة: )215 × 155 = 145 × 
65(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 16/479� أوله وآخره: مثل الّرَ

د بن مــوس|. تاريخ النسخ: عند الغروب يوم الجمعة  مالحظات: الناسخ: مَُحّمَ
ــــــوع الـــــــخـــــــط: الـــــنـــــســـــخ الــــــــواضــــــــح الــــمــــضــــبــــوط  ــ ــــــام: نـ ــــــعــ ســـــنـــــة )1193 ھ/1779 م(. الـــــــوضـــــــع الــ
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  بالحركات أحياناً. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ْـــَمـــْشـــُروح مُــَمــيّـَـز بِــُخــُطــوط  َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، والــمــتــن ال ْــَعــنَــاِويــن وبــعــض الكلمات مَــْكــتُــوب وال

قْم الَْحِميِدّي: 1/483� حمراء اللوِن فوقَهُ. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

 �ŞERHU RİSALETİ’l - İSTİARE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 16/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞİHABÜDDİN AHMED b. MUHAMMED b. HIZIR eş - ŞİRVANİ، KUL AHMED ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 16/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    99 علم الوضع وآداب البحث   

قْم الَْحِميِدّي: 3/483� ]900[ الّرَ

عــــــــــــــنــــــــــــــوان الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوط: شــــــــــــــــــــرح الــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــام عــــــــــــــــــــل| الــــــــــســــــــــمــــــــــرقــــــــــنــــــــــديــــــــــة = فـــــــــــــــرائـــــــــــــــد الـــــــــــــفـــــــــــــوائـــــــــــــد فـــــي 
االستعارات )1(�

د بن عرب شاه )عربشاه(، عصام الدين )ت 951 ھ/  المؤلف: إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
1544 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 12/ب - 23/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 155 = 
145 × 65(، عدد األسطر: )19(�

ــــْم بــالــخــيــر. يـــقـــول الــعــبــد  ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن. َربِّ تَــــمِّ ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
ــهــمــا مغفرته الجلية:  ــد، حــّفَ ِّــــِه الــخــفــيــة؛ ِعــصــام الــديــن بــن مُــَحــّمَ المفتقر إل| ألــطــاف َرب
ُـــدفـــع بـــه الــبــلــيــة، فـــي الــبُــكــرة والــعــشــيــة. )الــحــمــُد  ُـــــزاد بـــه الــنــعــم الــوفــيــة، وي إن أحــســن مـــا ي
لـــــواهـــــب الــــعــــطــــيــــة(. أي: ُكــــــــّل عـــطـــيـــة، أو الـــعـــطـــيـــة الــــمــــعــــهــــودة الــــتــــي نــــزلــــت فـــيـــهـــا الـــــســـــورة؛ 
ــــئِـــــٍذ تـــــنـــــاَســـــب فــــقــــرتــــا الــــحــــمــــد والـــــــصـــــــاة أشــــــــــــّدَ تــــــــنــــــــاُســــــــٍب... )أمــــــــــا بــــــعــــــد(. أمــــــــــا؛ هذه  ــــنَـ ـــيـ فـــــِحــ
لُِمجّرد التأكيد؛ ال لتفصيل الُمجمل مع التأكيد، واألول أَيْضاً مما أثبتها الرضي، 
وإْن كان المشهور هو الثاني، ومَْن قََصَر نظَره عل| الثاني؛ فقد صار عانياً لِتَكلُّفاٍت 
ال تجُد لها عانياً، )فإّن معاني االستعارات( أراد االستعارة المصّرحة، واالستعارة 
باانكلية، واالستعارة التخيلية، وأراد بقوله: )وما يتعلق بها( أقسام تلك المعاني 
وقرائنها؛ كما تُفِصُح عنه ِعبارته فيما بعد، وال يخف| أّن المعاني لِلفِظ االستعارة 
ال لـــاســـتـــعـــارات، فـــا وْجـــــه لــلــجــمــع، وإنـــــه لــيــس لـــاســـتـــعـــارة بــــاانكِليــــة أقــــســــام، وإنـــــه لم 

يتحّقق إال قرينة االستعارة باانكلية؛ فتأمّْل...

 �ŞERHU’l - İSTİARE ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 1/1292. وعــشــرات  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 2/1285. والـــّرَ قْـــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1666[ الـــّرَ
الـــمـــخـــطـــوطـــات فـــــي مـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ مـــــن الـــــرقـــــم: 34193، أرقـــــــــام الــــحــــفــــظ: )24 بـــــاغـــــة( 721، حــــــت| الــــرقــــم: 

34294، أرقام الحفظ: )4000 باغة( 134477 إسَكنَْدِريّة. 
 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    100

ْـــضـــاً.  آخــــــــره:... األول| تــــرك قـــولـــه: ولـــاســـتـــعـــارة الـــمـــصـــّرحـــة؛ أو زيــــــادة الــمــكــنــيــة أَي
ُـــــجـــــعـــــل نـــفـــســـه تــــخــــيــــيــــاً، أو اســــتــــعــــارة  ُـــــجـــــَعـــــُل قــــريــــنــــة الــــمــــكــــنــــيــــة، وي )ووجـــــــــــــهُ الــــــفــــــرق بــــيــــن مــــــا ي
ةُ  تحقيقيةً، أو إثباتة تَخيياً؛ ال نفسه، وبين ما يُجعُل زائداً عليها، وترشيحاً. قُّوَ
االختصاِص بالمشبّه به، فأيُّهما أقو| اختصاصاً تعّقُاً وتعلُّقاً به؛ فهو القرينةُ، وما 
سواه ترشيٌح(. خّص بيان الفرق بين القرينة والترشيح بالمكنية ألنه ال التباس بين 
القرينة والترشيح في المصّرحة كما أشرنا إليه، نََعْم يحتاج إل| الفرق بمثِل ما َذَكَر 
بين القرينة والتجريد، فأيُّهما أشّد اختصاصاً بالمشبّه كان قرينةً، وما سواه تجريداً، 
واألظهر أن ما يختص به السامُع أّوالً فهو القرينة، وما سواه ترشيح، ولك أْن تجعل 

ِة االهتماِم باإليضاح. الجميَع قرينةً في مقام ِشّدَ

الحمد هلل عل| تمام اإلصباح بعد الّظام الُْمْحِوج إل| الِمصباح، ونرجو االنتظامَ 
بَاِح والّرواح. تم. لحاء في الّصَ في ِسلِْك دُعاِء الطلبة الّصُ

قْم الَْحِميِدّي: 1/483� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/483� ]901[ الّرَ

عـــنـــوان الــمــخــطــوط: حــاشــيــة الـــزيـــبـــاري عـــل| شـــرح الــلــيــثــي الــســمــرقــنــدي عـــل| الــفــريــدة 
لعصام الدين )1(�

د الزيباري الشهرزوري الكردي )1050 ھ/1640 م( )2(� المؤلف: حسن بن مَُحّمَ
عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 24/ب - 46/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )215 × 155 = 

145 × 65(، عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 7/479� أوله وآخره: مثل الّرَ
واهلل أعلم تَّمَت.

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - İSAM ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HASAN b. MUHAMMED، ez - ZİBARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    101 علم الوضع وآداب البحث   

الــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ  فَ َعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاً  تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد  وإْن 
)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ال َعــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــِه َوَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ مَ فَ

ـــــمــــــاء  ـــــلـ ــــيــــــهــــــا تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات بـــــــخـــــــط أحــــــــــــــد الــــــعـ ـــــلــ ــــيــــــســــــة عـ ـــــفــ مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: مــــــخــــــطــــــوطــــــة خـــــــزائـــــــنـــــــيـــــــة نـ
َــــــــاَشــــــــا فـــــــي إِْســـــــــتَـــــــــانْـــــــــبُـــــــــول، وتُــــــــوَجــــــــُد  الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــيـــــيـــــن الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا يــــســــكــــنــــون فـــــــي مــــنــــطــــقــــة قــــــاســــــم پ
ــــــُطــــــوِر تـــْعـــِلـــيـــَقـــات  َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد، وتُـــــــوَجـــــــُد عــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب فـــــي آخــــــِرِهــــــا صـــفـــحـــتـــان مـــــن ال
َوتْصِحيَحات كثيرة موثقة ومنسوبة إل| مصادرها. الوضع العام: تاريخ النسخ: في 
َــــاَشــــا في  26 ذي الـــقـــعـــدة أو ذي الــحــجــة ســنــة )1193 ھ/1779 م( فـــي مــنــطــقــة قـــاســـم پ

قْم الَْحِميِدّي: 1/483� إِْستَانْبُول، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/483� ]902[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| شرح االستعارة للعصام )2(�

ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم )عــــــصــــــام الـــــديـــــن( بـــــن  الـــــمـــــؤلـــــف: عــــلــــي بــــن إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل )صـــــــــدر الــــــديــــــن( بــــــن إِب
د بن عرب شاه اإلسفرائيني الخراساني )ت 1007 ھ/1599 م( )3(� مَُحّمَ

 �HARİRİ EBU MUHAMMED el - KASIM b. ALİ el - BASRİ ›1‹
ــــــد بــــــن عـــــثـــــمـــــان الـــــحـــــريـــــري  ِّــــــف: الـــــقـــــاســـــم بـــــن عـــــلـــــي بـــــن مُــــــَحــــــّمَ ـــيـــــت مـــــــن أُرجــــــــــــــــــوزة )مُــــــــلْــــــــَحــــــــةُ اإِلْعــــــــــــــــــــــــَراب( لــــــلــــــُمــــــَؤل ــــبــ اذه الـ

)ت 516 ھ/1222 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/1388�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1834[ الّرَ

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - İSAM ›2‹
قال حاجي خليفة: >رسالة االستعارة، للعامة: أبي القاسم الليثي، السمرقندي )ت 888 ھ/1483 م(. 
لـــــــهـــــــا: )الـــــحـــــمـــــد هلل الـــــمـــــمـــــجـــــد... إلـــــــخ(.  ـــــد بـــــن خـــــضـــــر. أّوَ شـــــرحـــــهـــــا: عـــــصـــــام الــــــديــــــن. وقــــــــــول: أَْحــــــَمــــــد بــــــن مُـــــَحـــــّمَ
لـــهـــا: )أَْحـــَمـــدك حــمــد مــســتــرشــد  وعـــل| شــرح الــعــصــام: حــاشــيــة لــحــفــيــده: عــلــي بــن صــدر الــديــن بــن عــصــام. أّوَ

ألَنَْوار هدايتك... إلخ(<. 
لَيَْمانِيَّة: ]1275[  نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )845/1(، ومكتبة الّسُ انظر: َكْشف الّظُ
ْـــَقـــِديـــُم: 442. ومكتبة مــخــطــوطــات المسجد  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/910. ومكتبة جــامــعــة إِْســتَــانــبُــول؛ الـــّرَ قْـــم ال الـــّرَ

النبوي: 1241، رقم الحفظ: 80/80 )4(، رقم الحاسب: 3517، رقم الفيلم: 14� 
 �ALİ b. SADRÜDDİN b. İSAMÜDDİN ›3‹

ِـــلْـــبَـــْغـــَداِدّي: )751/1(،  ّـــة الــَعــاِرفِــيــن ل ْــَحــِمــيــِدّي: 1/910. َوَهـــِدي قْـــم ال ــلـَـيْــَمــانِــيّـَـة: ]1275[ الـــّرَ انــظــر؛ مكتبة الــّسُ
الَة: )34/7(. وَشَذَرات الّذََهب في  ِِّفين لَِكّحَ الَة: )101/1 - 102(. َومُْعَجم الُْمَؤل ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل

أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )291/8(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    102
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أوله: أحمدك حمد مسترشد ألنوار هدايتك، ومسترشد بآثار جودك وعنايتك، 
وأصلي وأسلّم عل| أشرف مُبلّغي َوْحيِك ورسالتك، وأفضل مؤدّي سّرك وأمانتك؛ 
ْــُمــفــِصــِح عــن بــديــِع المعاني بأبلِغ بــيــان، محمد النبي  مَــن خصصته بإعجاِز الــقــرآن، ال
األمــــّي ســيّــد ولـــد عــدنــان، وعـــل| الــذيــن آل إلــيــهــم إحــكــام الــشــرائــع واألحـــكـــام، وصحبه 
يــــُن عــــل| أبــلــغ نـــظـــام. وبــعــد فــيــقــول الــعــبــد الــمــفــتــقــر إل| ألـــطـــاف ربِّ  الـــذيـــن َصــِحــبَــهــم الــــدِّ
الــعــالــمــيــن: عــلــي بــن صـــدر الــديــن بــن عــصــام الـــديـــن: لــمــا بــلــغــت ِســـــّنَ الــتــمــيــيــز مـــن العمر 
العزيز، وأدركت أّن ِصيَت عالِِم العالَِم قد مأ اآلفاق، وأّن استجماعه ألسرار الُْعلُوم 
وجــمــيــع الــمــعــارف والــفــنــون مــمــا جـــر| عــلــيــه االتّـــفـــاق، مــا زلــــُت أتـــشـــّوف أخـــبـــاَر أوضــاعــه 

الشريفة، وأتشّوُق إل| ساحته الَْمنيعِة الُْمنيفة. ِشعر:

أُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  ل إاّل  ِــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــأنّـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــي  ل إاّل  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  ي لــــــــــــــــــــــــــــــم  ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّنَ 

هي من مّكة المشّرفة لِقصِد لَثِْم أبوابه، واالنتظام في  حتّ| قــّدر اهلل تعال| بتوّجُ
نِيَِّة،  نِّة الّسَ ِسلِك مُاِزمي أعتابِه، فذكرُت عند وصولي محروسة ِمصر؛ العمَل بالّسُ
الواردة في باب الهديّة، فنظرُت إل| ما عندي من البضاعِة فوجدتها مزجاةً، وتأمّلُت 
ضــــعــــَف اســـتـــطـــاعـــتـــي فــــوجــــدتــــهــــا غــــيــــر مـــــــرجـــــــاٍة، غــــيــــر أنــــنــــي أُلـــــِهـــــمـــــُت )أن الــــــــضــــــــرورات تُـــبـــيـــح 
الــــمــــحــــظــــورات(، وكــــنــــُت إْذ ذكــــــــرُت مــــا ذكــــــــرُت مُـــشـــتـــِغـــاً بــمــطــالــعــة شـــــــرِح )َجــــــــــدِّي( عـــل| 
َــة المعمولة لتحقيق )معاني االســتــعــارات( للعِلم المحّقق، والْحبر المدقق،  َســال الــرِّ
الـــــخـــــواجـــــه أبـــــي الـــــقـــــاســـــم الـــــســـــمـــــرقـــــنـــــدي )1(، أفــــــــــــاض اهلل تــــــعــــــال| عـــلـــيـــه مــــــن فـــيـــضـــه األبـــــــــدي، 
فــــرأيــــُت أْن أنـــظـــَم مـــا انــتــثــر فـــي ِســـلـــك الــتــحــريــر، وســـمـــِط الــتــقــريــر؛ مـــن تــبــيــيــن مــقــاصــده، 
واإلشـــارة إل| مــظــاّن فــوائــده، مــع الترشيح بِنُكات لطيفة، وأبــحــاث شريفة، فشرعُت 
ْــــُمــــهُ،  فـــــي كلذ مُـــســـتـــعـــيـــنـــاً بـــــالـــــخـــــّاق؛ الـــــجـــــواد عــــــل| اإلطــــــــــاق، فــــلـَـــّمــــا تَـــــــــّمَ بِــــحــــمــــد اهلل تــــقــــوي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    103 علم الوضع وآداب البحث   

ــــــــيْــــــــتُــــــــه بـــــاســـــمـــــه الــــــشــــــريــــــف، ووجــــــهــــــتــــــه نـــــحـــــو ِظــــــــلِّــــــــِه الـــــــــــــَوِريـــــــــــــِف، أعـــــنـــــي:  وَكــــــــُمــــــــل تــــــرقــــــيــــــُمــــــهُ، َوَســــــــّمَ
صــاحــب الــنــْفــس الــُقــدســيّــة، والـــريـــاســـة اإلنــســيــة، ســلــطــان الــعــلــمــاء، ومــــاذ الـــكـــرمـــاء، مَــن 
تفتّرُ ِهّمتُهُ عن تربية األفاضل، وال تغتّر عن إفاضة الفواضل... عالم األمّة، وُسلَّم 
األئـــمـــة، نـــور حــديــقــة السلطنة الــُعــثْــَمــانــيــة، بــل نـــور حــدقــة الـــحـــوزة اإلســـامـــيـــة... معلم 
ّـــــَد جــــــّدهُ... وانأه أشــــَرُع،  ّـــــد اهلل ســـعـــَده، وأي أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، ســعــد الــمــلــة والـــديـــن، أب
وبالنبي أتضّرُع. )يقوُل العبُد( اختار لفَظ العبِد مع ما فيه من الخضوع توطئةً لِصفة 
المفتقر المنبئ عن االحتياج، ولذا ال يملك شيئاً، وأثر ِصفِة الُْمفتقر عل| المحتاج 
مــع أنـــه الــمــراد لــمــا أنـــه مــأخــوٌذ مــن الــفــقــِر الـــذي هــو أخــــّصُ مــن االحــتــيــاِج؛ كــمــا تـــراه في 

ابن السبيل، فإنه محتاٌج غيُر فقيٍر...

آخــــــــره:... قـــولـــه: )واألظــــهــــر مـــا يــحــضــره الـــســـامـــع( ال يـــخـــف| أنــــه أَْولَ| مـــن صنيع 
الــــمــــتــــن. قـــــولـــــه: )ولـــــــك أن تـــجـــعـــل الـــجـــمـــع قـــريـــنـــة إلـــــــخ( ولـــــــذا فــــــإن صــــاحــــب الــتــلــخــيــص: 
القرينة قد تكون واحدة، وقد تكون مُتََعدِّدة. واهلل تعال| أعلم؛ في البدء والختم.

ه  َــة: اتفق الــفــراغ من تسويدها ببلدة إسكندرية، وأنــا متوجِّ َســال تاريخ لمؤلّف الــرِّ
إل| محروسة القسطنطينية، يوم األربعاء؛ الثامن من العشر الثاني، من شهر السابع، 
مـــن الـــعـــام الــتــاســع، مـــن الــعــقــد الــعــاشــر، مـــن الـــقـــرن الــعــاشــر؛ مـــن الــهــجــرة الــنــبــويــة، عــل| 

صاحبها أفضل الصاة والتحية، وعل| آلِه وصحبه خيار البرية.

َسالَة الشريفة، وتسطير تلك الحاشية اللطيفة  قد وقع الفراغ عن تحرير هذه الرِّ
المنيفة، المنسوبة إل| ولد ولد عصام الدين رحمهم اهلل تعال|؛ في 20 رجب سنة 

سّت وستين وألف.

بلغت الُْمَقابلَةُ بَِقْدِر الُْوسِع واإلمكان.

مـــالحـــظـــات: تـــاريـــخ الـــتـــألـــيـــف: بـــتـــاريـــخ الـــكـــســـور: يـــــوم األربـــــعـــــاء؛ الـــثـــامـــن مــــن الــعــشــر 
الــثــانــي، مــن شهر الــســابــع، مــن الــعــام الــتــاســع، مــن العقد الــعــاشــر، مــن الــقــرن العاشر؛ 
ّــــار/مــــايــــو  مــــن الـــهـــجـــرة الـــنـــبـــويـــة = )يــــــوم األربـــــعـــــاء 18 مــــــن شـــهـــر رجـــــب ســـنـــة 999 ھ/11 أي

1591 م(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الوضع وآداب البحث    104

ــــُوســــــِع  ْــ ـــَقـــــابـــــلَـــــةُ بِـــــــَقـــــــْدِر ال ـــُمــ ْــ مـــخـــطـــوطـــة خــــزائــــنــــيــــة نـــفـــيـــســـة مــــكــــتــــوب فـــــي آخــــــرهــــــا: >بــــلــــغــــت ال
واإلمــــــــــــــــكــــــــــــــــان<. ومـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة عـــــــــــــل| أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن نـــــــســـــــخـــــــة، ومـــــــــــــن الـــــــنـــــــســـــــخ نــــــســــــخــــــة مــــــبــــــيّــــــضــــــة بــــخــــط 
ّــــــــف، وقــــــــــد أضـــــــــــــاف عـــــلـــــيـــــهـــــا زيـــــــــــــــــادات بــــــعــــــد الــــــتــــــألــــــيــــــف حــــــســــــب مــــــــا هــــــــو مُـــــــــصـــــــــّرح بــــــــه فــــي  الــــــــمــــــــؤل
الورقة: )83/آ(، إْذ أضاف الناسُخ نَّصاً مُذياً بقوله: >نسخة صحيحة من إلحاق 
ي بعَد التأليِف<. تاريخ النسخ: في 20 رجب سنة )1066 ھ/1656 م(.  الُْمَحشِّ
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، والـــمـــتـــن  ْــــَعــــنَــــاِويــــن الـــتـــي عــــل| الــــهــــوامــــش، وكـــلـــمـــة )قــــولــــه( مَـــْكـــتُـــوب وال
قْم  الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

الَْحِميِدّي: 1/483�

ݳ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    105 علم النحو   
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ِــحــلِّ عــويــصــات كــامــه وكــلــمــاتــه، وِمــصــبــاحــاً لــيُــســتــضــاء بــه في  ›1‹ الــحــمــد هلل الــــذي جــعــل ِعــلــم الــنــحــو ِمــفــتــاحــاً ل
معرفة أحاديث نبيه مُحّمد ومُعجزاته، وأمَر عبادَه بأْن يدعوا له بأحسن أسمائه، وِصفات كماله، ومَْن شاءَ 
ِمنهم خبَّره ِعلم حروِف الكائنات ليكوَن فاعاً بأفعالِه، ورفَع برأفتِه غشاوةَ الُغّمة عن بصائِر أهِل الــِوداِد، 

ونَصَب لهم َطريقاً قويماً هو أقوم مناهيج الرشاد. 
وبعد؛ فإّنَ ِعلَْم الَْعَربيَّة: الُْمَسّم| بِعلم األَدَب: علٌم يُْحتَرز بِِه َعن الْخلَل فِي َكام الَْعَرب لفظاً أو كتابةً، 
وينقسم عل| ما صّرحوا به إل|: اثني عشر قِْسماً، منها أصوٌل هي: الُعمدةُ في كلذ االحتراز، ومنها فروٌع. 
أما األصوُل: فالبحُث فيها عن الُمفردات ِمن حيُث جواهرها وموادّها؛ هو: ِعلُْم اللغة، أو من حيث صورها 
وهيئاتها: فعلم الصرف، أو من حيث انتساب بعضها إل| بعض باألصلية والفرعية: فعلم االشتقاق، وإمّا 
عن المرّكبات عل| اإلطاق؛ فإمّا باعتبار هيئاتها التركيبية؛ وتأديتها لمعانيها األصلية: فعلم النحو، وإمّا 
باعتبار إفادتها لمعاٍن زائـــدٍة عــل| أصــِل المعن|: فعلم المعاني، أو باعتبار كيفية تلك الفائدة فــي مراتب 
الوضوح: فعلم البيان، وإمّا عن المرّكبات الموزونة من حيث وزنها: فعلم العروض، أو من حيث أواخر 

أبياتها: فعلم القافية. 
وأمّا الفروع: فالبحُث فيها إمّا أن يتعلّق بنقوش الكتابة: فعلم الخط، أو يختّص بالمنظوم: فعلم عروض 
الشعراء، أو بالمنثور: فعلم إنشاء النثر من الرسائل، أو من الخطب، أو ال يختص بشيء منهما: فعلم 

المحاضرات ومنه التواريخ؛ وأمّا البديع فقد جعلوه ذياً لِعلمي الباغة ال قِسماً برأسه. 
ـــنـــقـــبـــةً، وأشــــرفــــهــــا مَــــرتــــبــــةً، ِعــــلـْـــمــــاً ال يـــخـــف| عـــــل| أحــــــٍد ِرفــــعــــة شــــأنــــه، وال تُــــحــــص| جـــالـــةُ  وإّنَ ِمـــــن أجــــــّل الـــعـــلـــوم مَ
قــــــــدره، ونــــبــــاهــــةُ مــــكــــانــــِه، أال وهـــــو ِعــــلــــُم الـــنـــحـــو؛ الـــمـــتـــكـــّفـــل بــــإصــــاح الــــلــــســــان، وفَـــــْهـــــِم مـــعـــانـــي الـــــكـــــام، خـــصـــوصـــاً 
الـــقـــرآن الــعــظــيــم، وُســـنّـــة خــيــِر األنـــــام؛ عــلــيــه وعــــل| آلــــِه الــــِكــــرام، وَصـــْحـــبِـــِه األئـــمـــِة األعـــــام ِمـــــن اهلل أفــضــل َصــــاٍة؛ 

وأزك| سام. 
وقــــيــــل: ِعـــــلْـــــُم الـــــنَّـــــْحـــــِو: مـــعـــرفـــة أحــــــــوال الـــكـــلـــم، وكـــيـــفـــيـــة تـــركـــيـــبـــهـــا، وقــــيــــل: هــــو الـــعـــلـــم الــمــســتــنــبــط بــــاالســــتــــقــــراء، أو 
ْـــــــبِـــــــْدَعـــــــة َخـــــْمـــــَســـــة أَقـــــــــَســـــــــام: َواِجــــــــــبَــــــــــة، ومــــحــــرمــــة،  الـــــقـــــيـــــاس مــــــن كـــــــتـــــــاب اهلل تـــــــعـــــــال|، والـــــــكـــــــام الــــفــــصــــيــــح. وقــــــيــــــل: إن ال
َّــــَهــــا إِن َوافَــــقــــت قَــــَواِعــــد اإِليــــَجــــاب: )فـــواجـــبـــة(، أَو قَــــَواِعــــد الـــتَّـــْحـــِريـــم:  َ أَن ومـــنـــدوبـــة، ومـــكـــروهـــة، ومـــبـــاحـــة. َوكلَذِ
ْــَواِجــب  ْــُمــبَــاح: )مُـــبَـــاَحـــة(. فَــال ْـــَمـــْكـــُروه: )مَـــْكـــُروَهـــة(، أَو ال َـــة(، أَو ال ْـــَمـــنْـــُدوب: )مَـــنْـــُدوب فَــِهــَي )مُــحــرمَــة(، أَو ال
َـــــتِـــــّمُ  ـــــِريـــــَعـــــة َواِجـــــــــــــٌب، ومــــــا ال ي ـــــِريـــــَعـــــة، َوحـــــفـــــظ الـــــّشَ ُـــــعـــــرف حـــفـــظ الـــــّشَ كــــاالشــــتــــغــــال بِـــعـــلـــم الـــــنَّـــــْحـــــو َواألُُصـــــــــــــــول، إِْذ بـــهـــمـــا ي

الواجُب إاّل بِِه فَهو واِجٌب. 
=فَِعلُْم النحِو من أهمِّ العلوم وأنفسها، فهو مفتاح البيان، وميزان اللسان، ومحّكُ اعتدال األفهام واألذهان. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    106
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فـــالـــنـــحـــو؛ فـــــي الــــلــــغــــة: الـــقـــصـــد والــــمــــثــــل، يـــــقـــــال: نــــحــــوت نـــــحـــــواً، أي: قــــصــــدت قـــــصـــــداً، والــــفــــاعــــل مـــــرفـــــوع، نــحــو 
جاءني زيــد. وبمعن| الجانب - والتشبيه - والــنــوع - والــصــرف، مثل: قصدت نحوه؛ أي: جانبه. ورأيــت 
رجـــــاً نــحــو أســـــد، وهــــو عــــل| نــحــو واحــــــد، أي: نــــوع واحــــــد، وجــمــعــه األنــــحــــاء. ونــــحــــوُت بـــصـــري إلـــيـــك. أي: 

صرفت. 
وِعلم النحو: ِعلٌم يُبحُث فيه عن أحواِل الكلمة والكام من حيُث اإلعراب والبناء. 

وقد قيل: موضوع النحو: الكلمة والكام، والتحقيق الحقيق: أن موضوعه واحــد، وهو اللفظ الموضوع 
للمعن|، والتعدد باعتبار النوعين - أعني الكلمة والكام - وإن لكل كلمٍة من الكلمات الثاث أعني: االسم 
والــفــعــل والـــحـــرف فـــي لـــســـان الـــعـــرب أحــــــواالً وأحـــكـــامـــاً مــخــصــوصــةً مـــن اإلعـــــــراِب والـــبـــنـــاِء والـــحـــركـــاِت والــســكــون، 

وهي كما وقعْت في كامهم، وجرت عل| ألسنتهم كما في سائر األلسنة البشرية؛ واللغات اإلنسانية. 
فإذا ُسئل: لَِم وقعْت هذه الكلمة اذكه؟ 

أُجــــيــــَب بـــأنَّـــهـــا اذكه جــــرت فـــي اســتــعــمــالِــهــم. إاّل أّن الـــنُّـــحـــاةَ اخـــتـــرعـــوا ِعـــلـــاً وأثــبــتــوهــا بـــدالئـــل تــطــبــيــقــاً لــلــمــنــقــوِل 
عل| المعقوِل وتوجيهاً لِكامهم، وترويجاً لهذه اللغة العربية الفصيحة؛ التي هي أفضل اللغاِت وأشرفها 
ــــِلـــــهـــــا  لــــــنــــــزول الـــــــقـــــــرآن الــــمــــجــــيــــد بــــهــــا حــــــــت| إنّــــــهــــــم حـــــكـــــمـــــوا: أّن ِعـــــلـــــم الــــنــــحــــو ِعــــــــبــــــــارةٌ عــــــن مـــــعـــــرفـــــِة أحـــــــــــــواِل الــــــَكــــــِلــــــِم بِـــــدالئِـ
ونُكاتِها، وأما بدون المعرفة فحكاية النحو دون ِعلِْمِه، وليس ما ذكروا ِعلاً موجبةً لتلك األحكام، وإنما 
هــي نــكــاٌت ومناسباٌت تفيد نــوَع رجــحــاٍن واستحساٍن فــي االعتبار بعد الــوقــوع، وليست مــطــردةً يتوّجه عليها 
ُــفــضــي الــكــام فــيــهــا إل| الــبــحــث والــمــنــاظــرة تــكــثــيــراً لــلــكــام، وإل| إجــرائــهــا مجر|  الــنــقــُض والــمــعــارضــةُ. وقـــد ي
الدالئل عل| ما هو دأُب أهِل الِعلِم، وإْن لم يكن ضرورياً في أصِل المقصوِد. واألصل ما ُذِكَر أعاهُ فافهْم 

واحفْظ فإنَّه من األسراِر المخزونِة في قلوِب األبرار. 
لُوك: هي عبارة عن إعادة المعرفة بالمعلوم الُمجمل في صور التفاصيل.  والمعرفة في اصطاح أرباب الّسُ
كما هو في )علم النحو(، كّلٌ من العوامل اللفظية والمعنوية، وما هو عملها، اذه النوع من الفهم عل| 
سبيل اإلجمال )هو النحو(. وإعادة فَْهِم ُكلِّ عاِمٍل منها عل| التفصيل في وقِت قراءة سواد اللغة العربية؛ 
بــــا تـــوقـــف وال رويــــــــة. واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي مـــحـــلـــهـــا: هــــو مـــعـــرفـــة الـــنـــحـــو. وإعـــــــــادة الـــفـــهـــم بـــالـــفـــكـــر الـــجـــيـــد ورويـــــــــة: هــو 

التعرف عل| النحو. 
ْــــبُــــرهــــان  ُــــحــــتــــاُج إلـــيـــهـــا فــــي الـــنـــحـــو، فــــقــــال: هــــي الــــِقــــيــــاس وال ِـــمـــعـــانـــي األســـــمـــــاء الـــتـــي ي وقـــــد َذَكـــــــــَر الــــّرمــــانــــي بــــــاَب الــــحــــدِّ ل
ْــــُحــــْكــــم والــــِعــــلــــة، واالســـــــم والــــِفــــعــــل والـــــحـــــرف، واإلعــــــــــراب والــــبــــنــــاء، والـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــصـــريـــف، والـــغـــرض  ْـــــبَـــــيـــــان، وال وال
والسبب، والمعرفة والنكرة، والمفرد والجملة والتثنية والجمع، والمرفوع والمنصوب والمجرور، والتوابع 
والصفة والبدل، والنسق والحال والتمييز، واإلضافة، والمصدر واالشتقاق، والمظهر والمضمر، والفائدة 
ْكـــر، والــمــركــب والــمــقــيــد، واالســتــثــنــاء، والحقيقة والــمــجــاز، والــجــنــس والـــنـــوع، والــقــوة  والــعــامــل والــحــذف والـــذِّ
والــضــعــف، والــتــخــفــيــف والــتــرخــيــم، والــمــقــصــور والـــمـــمـــدود، والــمــذكــر والـــمـــؤنـــث، والــنــظــيــر والــنــقــيــض والــتــقــديــر 
والتحقيق، واألصل والفرع، والمطرد والنادر، والخبر واالستفهام، والجزاء والجواب، والمستقيم والحال 

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    107 علم النحو   
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والـــــــــعـــــــــارض، والــــــــــــــازم والــــــــــضــــــــــروري، والــــــمــــــعــــــن| والـــــلـــــفـــــظ والـــــــكـــــــام والــــــــعــــــــرض، والــــــــداعــــــــي والـــــــــصـــــــــارف، واالســــــتــــــعــــــارة 
والحقيقة، والــمــادة والمرتبة والمناسبة والــخــاصــة، والمغني والــمــحــتــاج، والعظيم والحقير، والــحــادث وثــّم 

حدود باب الموصوالت. 
ــــَفــــــِة فــــــي ِعـــــلـــــم الــــنــــحــــو؛ أْي: ِعـــــلـــــم اإلعــــــــــــــراب: )األبــــــنــــــيــــــة(. )ألــــفــــيــــة ابــــــن مــــــالــــــك(، الــــمــــســــم|:  َّــ ــــتُــــــِب الــــــمــــــؤل ــــُكــ وِمـــــــــــَن الــ
)بـــــالـــــخـــــاصـــــة(. )ألــــفــــيــــة ابــــن مــــعــــطــــي(. )اإلشــــــــــــــــــارات(. )االفــــــتــــــتــــــاح(. )أوضــــــــــح الــــمــــســــالــــك(. )األُنــــــــمــــــــوذج(. 
)اإلصباح(. )اإلقليد(. )أسرار العربية(. )اإلرشاد(. )أصول النحو(. )األزهية(. )أوثق األسباب(. 
)إرشاد السالك(. )شرح األلفية(. )ارتشاف الضرب(. )البرهان شرح اإليضاح(. )بسيط اإلعراب(. 
فـــــــهـــــــرس الــــــكــــــتــــــب الــــــمــــــؤلــــــفــــــة فــــــــي عــــــلــــــم الــــــنــــــحــــــو )حــــــــــــــرف الـــــــــــتـــــــــــاء(. )الـــــتـــــخـــــبـــــيـــــر شـــــــــــرح الــــــمــــــفــــــصــــــل(. )تـــــــوضـــــــيـــــــح أوضــــــــح 
الـــــمـــــســـــالـــــك(. )تــــهــــذيــــب الـــــفـــــصـــــول(. )تـــســـهـــيـــل الــــــفــــــوائــــــد(. )تــــحــــفــــة الـــــــطـــــــاب(. )تــــصــــريــــح خـــــالـــــد األزهــــــــــــري(. 
)التحفة الشافية، شرح الكافية(. )تمرين الطاب(. )التحفة الوافية(. )جمل عبد القاهر(. )الجمل 
الهادية(. )جمل الزجاج(. )الخاصة(، أي: )األلفية(. )خصائص النحو(. )خزانة اللطائف، شرح 
الـــمـــصـــبـــاح(. )رفــــــع الـــســـتـــور واألرائــــــــــــك(. )ربــــــط الــــــشــــــوارد(. )شـــــــذور الـــــذهـــــب(. )شــــــرح الــــديــــبــــاجــــة(. )شــــرح 
الــــشــــواهــــد(. )الــــضــــوء شـــــرح الـــمـــصـــبـــاح(. )الـــــعـــــوامـــــل(. )عــــمــــدة الــــحــــافــــظ(. )عــــنــــوان اإلفــــــــــادة(. )الـــعـــنـــقـــود(. 
)عقود اللمع(. )الغرة المخفية، شرح درة األلفية(. )فصول فاخر(. )قواعد اإلعراب(. )قطر الند|(. 
)الكفاية(. )كفاية المحرر(. )كفاية الغام(. )اللباب(. )لب األلباب(. )اللب، مختصر الكافية(. 
)اللمع(. )مغني اللبيب(. )المتوسط(. )المفصل(. )الملحة(. )الملخص(. )مقدمة الجزولي(. 
)مــــقــــدمــــة عـــلـــي بـــن عــــــيــــــس|(. )الـــــمـــــقـــــرب(. )مـــغـــنـــي الـــــصـــــغـــــر|(. )مـــــوصـــــل الــــــطــــــاب(. )مــــــرشــــــدة الـــــطـــــاب(. 
)الـــمـــحـــصـــول(. )الـــمـــصـــبـــاح(. )الـــمـــســـتـــشـــهـــد(. )مـــقـــدمـــة ابــــن بــــابــــشــــاذ(. )الـــمـــنـــحـــة(. )مـــقـــصـــد الـــمـــســـالـــك(. 
)المرتجل(. )المقاليد شرح مصباح(. )المشكاة شرح المصباح(. )معرفة اإلعراب(. )المحتسب(. 

)معاني الحروف(. )نحو الفقهاء( لسعد بن أحمد الميداني، األديب. )الوافية(. )الهداية(. 
انــــظــــر؛ مـــقـــّدمـــة الــــحــــدود فــــي عـــلـــم الـــنـــحـــو ألبـــــي الـــحـــســـن الــــرمــــانــــي، ومـــعـــجـــم مــقــالــيــد الـــعـــلـــوم فــــي الــــحــــدود والــــرســــوم 
لـــلـــســـيـــوطـــي: )ص: 80(، ومــــفــــتــــاح الــــعــــلــــوم لـــلـــســـكـــاكـــي: )75/1 - 76، 227(، والــــــحــــــدود فـــــي عــــلــــِم الـــنـــحـــِو 
َّــــــــذي: )421/1(، وكــــشــــف الــــظــــنــــون عـــــن أســـــامـــــي الـــكـــتـــب والــــفــــنــــون لـــكـــاتـــب جـــلـــبـــي الــقــســطــنــطــيــنــي الـــمـــشـــهـــور  ِــــــــأُب ل
بحاجي خليفة: )1934/2 - 1935(، ودســتــور العلماء أو جــامــع الــعــلــوم فــي اصــطــاحــات الــفــنــون للقاضي 
عــــبــــد رب الـــنـــبـــي بـــن عــــبــــد رب الـــــرســـــول األحــــمــــد نــــكــــري: )274/3، 125/4(، وكــــشــــاف اصــــطــــاحــــات الـــفـــنـــون 
والــعــلــوم للتهانوي: )17/1 - 18، 23 - 24، 266/2 - 267، 273/3 - 274(، وأبــجــد العلوم لمحمد 

صديق خان البَُخاِرّي الِقنَّوجي: )ص: 148 - 149، 547(� 
 �el - ELFİYYE fi’n - NAHV ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/24�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    108

د بن عبد اهلل بن مالك جمال الدين أبو عبد اهلل الطائي الجياني  المؤلف: مَُحّمَ
األنَْدلُِسّي المالكي )ت 672 ھ/1273 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 33، مقياس الــورقــة: )220 × 140 = 150 × 85(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/24� أوله وآخره: مثل الّرَ

ـــــــت األلـــــفـــــيـــــة بـــــــعـــــــون اهلل وُحــــــســــــن تــــوفــــيــــقــــه، والـــــحـــــمـــــد هلل وحـــــــــــده، َوَصـــــــــــــــــــــلّ| اهللُ َعــــــــلَ|  تَـــــــّمَ
ٍد، وعــل| آله وأصحابه َوَســلـَّـَم تَْسِليماً كثيراً. كتبه أحقر الــور|؛ حافظ  َسيِِّدنَا مَُحّمَ
حسن، من تاميذ الخطاط يساري، غفر لهما، 25 ربيع اآلخر سنة )1190 ھ(.

مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة خــــزائــــنــــيــــة نـــفـــيـــســـة بــــخــــط الـــــخـــــطـــــاط حـــــافـــــظ حــــســــن مــــــن تـــامـــيـــذ 
يـــســـاري )2(� تــاريــخ الــنــســخ: فــي 25 ربــيــع اآلخـــر ســنــة )1190 ھ/1776 م(. وتُـــوَجـــُد 
في آخرها فوائد من شعر الحكمة، ومنها قول الشيخ شهاب الدين أحمد بن رسان 

وفِّي )3(: افِِعّي الّصُ الّشَ

 �CEMALÜDDİN MUHAMMED b. ABDULLAH et - TAİ el - CEYYANİ، İBN MALİK ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/24�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ الـــخـــطـــاط الــعــثــمــانــي الـــمـــشـــهـــور: مــحــمــد أســـعـــد يــــســــاري: الــــــذي حـــصـــل عـــــل| إجـــــــازة مــــن أســــتــــاذ الــخــطــاطــيــن؛ 
لَْطان العثماني أمير المؤمنين  محمد سعيد ده ده زاده سنة )1167 ھ/1753 م(، وبعدما ذاع صيتُهُ أمر الّسُ
مــــصــــطــــف| الــــثــــالــــث بـــتـــعـــيـــيـــنـــه مـــعـــلـــمـــاً لـــلـــخـــط فـــــي ديــــــــــوان الـــســـلـــطـــنـــة )ســــــــــراي هـــــمـــــايـــــون(، واشــــتــــهــــر يـــــســـــار بـــكـــتـــابـــة خــط 
الـــتـــعـــلـــيـــق، واســــتــــمــــر بـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــطـــاطـــيـــن حـــــــت| وفـــــاتـــــه فـــــي إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول ســــنــــة )1213 ھ/1798 م(؛ يــــرحــــمــــه اهلل 

تعال|. 
انــــظــــر؛ تــــاريــــخ الـــخـــط الـــعـــربـــي وآدابــــــــه لــمــحــمــد طـــاهـــر الـــمـــكـــي: )ص: 366(، وتُـــــــرك خـــطـــاطـــلـــر؛ لـــشـــوكـــت رادو 

)ص: 182 - 184(� 
›3‹ أحمد بن حسين بن حسن بن َعِلّي بن يُوُسف بن َعِلّي بن أرسان، بالهمزة، وقد تُحَذف في األكثر، 
ُـــــعـــــرف بــابــن  ـــــافِـــــِعـــــّي، نــــزيــــل بـــيـــت الــــمــــقــــدس، وي بــــل هــــو الـــــــذي عـــلـــيـــه األلــــِســــنــــة، الــــشــــهــــاب أبــــو الــــعــــبــــاس الــــرمــــلــــي، الـــــّشَ
رسان، ُولَِد في سنة )773 ھ/1371 م(، وقيل: في سنة )775 ھ/1373 م( في بلدة الرملة، ونشأ بها، 
ولم تُْعلَْم له َصبَْوةٌ، فحِفظ القرآن الكريم وله نحو عشر سنين، وكان في االبتداء يشتغل بالنحو واللغة، 
والــــشــــواهــــد والـــنـــظـــم، وقــــــرأ الــــحــــاوي عـــــل| الــقــلــقــشــنــدي، وابــــن الــــهــــائــــم، وأخــــــذ عـــنـــه الـــفـــرائـــض والــــحــــســــاب، وولــــي 

=تدريس الخاصكية ودّرَس بها مدةً، ثم تََرَكها. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    109 علم النحو   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِدَك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرِقَعـــــــــــلَـــــــــــيْـــــــــــَك بِـــــــــــَقـــــــــــْمـــــــــــِع الــــــــــنــــــــــْفــــــــــِس َعـــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــلِّ َشــــــــــــْهــــــــــــَوٍة ْض بــــــــــــــــــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍر ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فُ تُــــــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــــــــّوَ

َـــــــــْم تَــــــِجــــــْد نُــــــــــــوراً ِمـــــــــَن الـــــنـــــْفـــــِس فــــاْعــــلَــــَمــــْن َــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــَت بِــــــــــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــــــــــاِدِقفـــــــــإْن ل بــــــــــــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــــــــــــَك فـــــــــــــــــــــي دَْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَك ل

ْـــــــــــَخـــــــــــلْـــــــــــِق تَــــــــــْطــــــــــلُــــــــــُب ِرفْــــــــــــَعــــــــــــةً ـــــــــــــــــــــــَت ِعــــــــــــنْــــــــــــَد ال ِــــــــــــــــِقَومَــــــــــــــــــــا دُمْ فَـــــــــــــــــــــا تَــــــــــــــْطــــــــــــــَمــــــــــــــَعــــــــــــــْن فــــــــــــــــي ِرفْـــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــٍة ِعــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــَد َخــــــــــــــــال

وقول الشاعر ماميَّه؛ أو ماميَّا الّرُومي )1(:

ُــكــلِّــم أحـــداً،  عــاً، وعـــل| الـــتَّـــَصـــّوُف، وجــلــس فــي الــخــلــوة مـــّدة ال ي وأقــبــَل عـــل| اهلل تــعــال|، وعـــل| االشــتــغــال تــبــّرُ
وأخـــــــذ عـــــن جـــمـــاعـــة مـــــن أهــــــل الــــطــــريــــقــــة، وَســــــِمــــــَع ِمــــــن جـــمـــاعـــة فـــــي الــــحــــديــــث وغـــــيـــــره؛ حــــــت| صــــــار إمـــــامـــــاً فـــــي الــفــقــه 
وأصوله والعربية، مُشاركاً في الحديث والتفسير والكام، وغير كلذ، مع ِحرصه عل| سائر أنواع الطاعات 
د ومُرابطة، بحيث لم تكْن تخلو سنة ِمن ِسنِيِِّه عن إقامٍة عل| جانب البحر، قائماً  من صاة وصيام وتهّجُ
لََمِة، مُؤثراً محبَّةَ الخمول؛ والشغَف بعدم الظهور، تاركاً  بالدعاء إل| اهلل سّراً وجهراً، آِخذاً عل| أيد| الّظَ
ُــــعــــرض عــلــيــه مــــن الـــدنـــيـــا ووظـــائـــفـــهـــا. ومـــــا زال فــــي ازديـــــــــاد مــــن الـــخـــيـــر والــــِعــــلــــم حـــــت| صـــــار الــــُمــــشــــار إلــيــه  لـــقـــبـــول مــــا ي
بالّزُهد في تلك النواحي، وقُِصَد للزيارة ِمن سائر اآلفاق، وكثُرت تامذته ومُريدوه، وتَهّذَب به جماعةٌ، 

وعادْت عل| الناس بركتُهُ. 
ـــنّـــة، وِصــــّحــــة الـــعـــقـــيـــدة؛ كــلــمــةُ إجــــمــــاٍع، بحيث  ـــف، واتِّــــبــــاع الـــّسُ هــــد والـــــــورع والـــتـــقـــّشُ قــــال الـــســـخـــاوي: وهــــو فـــي الــــّزُ
ـــتُــــــه، وَشــــــــِهــــــــَد بــــخــــيــــره كــــــــــّلُ مَــــــــن رآه. انـــــتـــــه|.  ــ ـــيـ ــ َــــــــُعــــــــَد ِصـ ـــيــــــه فــــــي كلذ. وانـــــتـــــشـــــر ِذكــــــــــــــُره وب ــ ُــــــدانـ ال أعـــــلـــــم فــــــي وقــــــتــــــِه مَــــــــن ي
وقال ابن أَبِي عذيبة: وكان شيخاً طوياً تعلوه ُصفرةٌ؛ َحَسُن المأكِل والَْملْبَِس، والُْملتق|، له مُكاشفاٌت 
ودعـــواٌت مُستجاباٌت. ومــا زال رحمه اهلل عــل| َوْصــِفــِه الجميل حــت| مــات في يــوم األربــعــاء رابــع عشر شعبان 

سنة )844 ھ/1440 م(. 
ِــــي داوود وهــو فــي أحــد عشر مجلداً، وشــرع  ولــه مُصنَّفات منها: فــي التفسير قطع متفرقة، وشــرحــه لسنن أَب
فـــــي شـــــــرح الــــــــبُــــــــَخــــــــاِرّي، ووصـــــــــل فــــيــــه إل| آخـــــــر الـــــحـــــّج فـــــي ثـــــاثـــــة مـــــجـــــلـــــدات، وشـــــــــرح جــــمــــع الـــــجـــــوامـــــع فـــــي مـــجـــلـــد، 
وِمنهاج البيضاوي في مجلدين، ومُختََصر ابن الحاجب، وله غير كلذ مما يكثر تعدادُهُ. وله نَْظٌم في أنواٍع 
ـــِقــــَراءَات الـــزائـــدة عـــل| الــســبــع، وفـــي الــثــاث الـــزائـــدة عـــل| الــعــشــر، وُطــبـِـَعــْت  ْـ مــن الــِعــلــم كالمنظومة فــي الــثــاث ال
ُــــــوالق َســـنَـــةَ  ــــاهــــا: )مـــتـــن الـــزبـــد فـــي الـــفـــقـــه( طــبــعــت فـــي )55( صــفــحــة فـــي ب لـــه مــنــظــومــة تــصــوفــيــة فـــي الـــِفـــقـــه، َســــّمَ

)1285 ھ/1868 م( مع شرح عليها. 
انظر، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني الترجمة: )49/1 - 52( الترجمة: )30(� 
الـــجـــلـــيـــل  الـــــــذهـــــــب )248/7 - 250(، األنـــــــــــس  لـــــلـــــســـــخـــــاوي: )282/1 - 288(، وشــــــــــــــــذرات  الـــــــامـــــــع  والــــــــضــــــــوء 
ــــَفـــــة: )154/1، 554، 592، 596، 626،  ــــيـ ــــِلـ َخـ ِــــــَحــــــاِجــــــي  ل ــــــنُــــــون  الــــــّظُ ــــْشــــــــف  ــ َوَكــ لـــلـــحـــنـــبـــلـــي: )514 - 516(، 
 ،)1964 ،1879 ،1856 ،1817 ،1797 ،1079 ،1055 ،1054 ،1005/2 ،930 ،689 ،627
وإيضاح المكنون )330/1، 589/2(، وهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: 

الَة: )204/1(�  ِِّفين لَِكّحَ )126/1 - 127(، َومُْعَجم الُْمَؤل
ــــــال، الـــمـــشـــهـــور بــمــوشــحــات  ّجَ ــــّزَ ومـــــي(: مـــحـــمـــد بـــن أحـــمـــد بـــن عــــبــــد اهلل، الـــشـــاعـــر الــ ›1‹ )مــــامــــيّـَـــه؛ أو مـــامـــيَّـــا الـــــّرُ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    110
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وأزجال بليغة، وله نظم مشهور. وقد ُولِد في إستانبول سنة )930 ھ/1524 م(، وقدم في حال ِصغره 
ْـــــــَراك )الـــيـــنـــكـــچـــريـــة(، وقــــد َحـــــّجَ فـــي زمـــرة  إل| دمـــشـــق فـــتـــرعـــرع فـــيـــهـــا. وكــــان مـــن اإلنـــكـــشـــاريـــة الـــتـــي يــســمــيــهــا األَت
اإلنكشارية سنة )960 ھ/1552 م(، وكان يميل إل| األدب ونظم الشعر، وقد صحب الشيخ أبا الفتح 
الــمــالــكــي، وعــلــيــه تــتــلــمــذ فــي األدب ثــم قـــرأ عـــل| الــشــيــخ )شــهــاب الــديــن األخ( فــي اآلجــرومــيــة، وكـــان كلذ 
قــبــل قــراءتــه فــي الــنــحــو، ثــم تــول| الــتــرجــمــة فــي محكمة الصالحية بــدمــشــق، ثــم بــالــكــبــر|، ثــم تــول| ترجمة 
الــِقــســمــة، وكــان إلــيــه الــمــنــتــه| فــي فــنِّ الــزجــل، والــمــوال، والــمــوشــحــات، وقــال فــيــه أســتــاُذه الــشــيــخ أبــو الــفــتــح 

المالكي: 
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي األديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب فــــــــــــــــضــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــةٌ  فـــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِر قـــــــــــــــــــــــد َرَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــْت بِـــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــلِّ ُعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوِمظــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــرت ل
وِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــوا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــن ُحـــــــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــــــِن رونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق نَــــــــــــــــــْظــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــِه  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر:  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشِّ إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  اذه 

ومــن تصانيفه: )تخميس الــبــردة(، مخطوط فــي مــركــز الملك فيصل للبحوث فــي الــريــاض؛ رقــم الحفظ: 
02062 - 4. و)ديــــــوان شــعــر؛ عــنــوانــه: روضــــة الــمــشــتــاق وبــهــجــة الـــعـــشـــاق(، َجـــَمـــَعـــهُ لــنــْفــِســه، وكــــان مــلــحــونــاً، 
َـــّمَ بالنحو أعــرَض عنه، وأصلح ما كــان يمكنه إصاحه بمساعدة )الشيخ األخ رحمه اهلل تعال|(،  فلما أَل
وَجـــــَعـــــَل تــــاريــــَخ َجــــْمــــِع ديــــوانــــه بـــحـــســـاب الـــجـــّمـــل فــــي قـــولـــه تــــعــــال|: }ې ې ې ى{ )ســـــــورة الـــبـــقـــرة؛ 
اآليــــة: 189(. وكلذ يــســاوي بــحــســاب الــجــمــل ســنــة )971 ھ( الــمــوافــقــة لسنة )1563 م(، ولـــه الكثير من 

تواريخ الجمل التي ال نظير لها كقوله في تاريخ عرس: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوَ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسَ
تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ:  أَتَ|  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد  ۉ{ َوقَ ۉ  }ۅ 

وله في تأريخ بناء سبيل الْمدرَسة القليجية الذي فِي جَوار تربَتَها سنة )982 ھ( الموافقة لسنة )1574 م(: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااذَهَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّسَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فِ هلِل مَ
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل شــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أَتَ| تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْب َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً؛ ب

َــهُ  ْــَوزيــر العثماني َجــامــع الدرويشية بِــِدمَــْشــق َوتــّم بِــنَــاُؤه سنة )982 ھ(، َجــَعــَل ل ولما بن| عمر درويـــش پاشا ال
ِل؛ فََقاَل:  الشاعر ماميه الرومي تَاِريخاً بحساب الُْجّمَ

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــْدِل مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراد  ــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــــان بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــــــهْفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــّسُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــْرِض َوأَْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــّسُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن قَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد أَقَ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َوِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْدَرويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش پــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــا قَ َوَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ل
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ:  بِـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــهْ( ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرْب[  َواقْ ]فَـــــــــــــــــــــــــــــــاْســـــــــــــــــــــــــــــــُجـــــــــــــــــــــــــــــــْد  )هلِل 

ولقد أحسن في قوله: 
ـــــــــــــــــــــــــا  َـــــــــــــــــــــــــّمَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد ل ِــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ أْظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً َخـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــاًهـــــــــــــــــــــــــــــل ل
ْـــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــِديـــــــــــــــــــــــــــــــِم ُعـــــــــــــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــــــــــــوٌل؟  ىئ{ َكـــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــَف تُــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــي َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن ال مئ  حئ  }جئ 

وقوله: 
ــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــــــهُ  فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلَ َعــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد مَــــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــــَراَهــــــــــــــــــــــــــــــــــاَســــــــــــــــــــــألــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاِدي أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن مَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    111 علم النحو   

ْــــــــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاِلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــِن فِــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــٍر نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ َكــــــــــــــــــــــــال نـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر| الـــــــــــــــــــــــــــــّدُ

َـــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــنَ| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فِـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــــِمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاً َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَف ي ڈ{ومَ ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ 

وقول القائل )1(:

ســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــن| عــــــــــــــظــــــــــــــامــــــــــــــي والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوط رواســـــــــــــــــــــــــــــــــُخكــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــت ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّك أنــــــــــــــنــــــــــــــي

ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرّحَ عـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــوا  قـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــاً  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ| مَـــــــــــــــــــــــــــــْن لـــــــــــــــــاذه الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــّط بــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــد نـــــــــــــــاِســـــــــــــــُخرع| اهللُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــٍة جـــــــــــــمـــــــــــــَعـــــــــــــْت  ــــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــــــــــــــــوٍب َجــــــــــــــــــــــــــــــّمَ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد| قُ َــــــــــــــــــــــــــــــــــْت: ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت تَــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــي؟ قُـــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــُت: أَْشــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــاَهــــــــــــــــــاقَ ُّـــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــا أَن ـــــــــــــــــــــأَي فَ
ومــــــــي(؛ فـــــي شـــهـــر ذي الـــحـــجـــة ســـنـــة )986 ھ/1578 م( أو فـــــي الـــمـــحـــرم  وكـــــانـــــت وفــــــــاة )مـــــامـــــيَّـــــه؛ أو مــــامــــيَّــــا الــــــــّرُ
ســنــة )987 ھ/1579 م(، وُصـــلِـّــَي عليه فــي الــجــامــع األُمَـــــــِوّي، ودُفِـــــَن فــي بـــاِب الــفــراديــس؛ بــالــُقــرِب ِمـــن قــبــَريِّ 

ابن مليك، وشيخه أبي الفتح المالكي، رحمة اهلل تعال| عليهم أجمعين. 
انظر؛ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزي: )50/3 - 51(، وشــذرات الذهب في أخبار 
مــــن ذهـــــب البـــن الـــعـــمـــاد الــحــنــبــلــي؛ وفــــيــــات ســـنـــة )987 ھ/1579 م(: )413/8(، ونـــفـــح الـــطـــيـــب مــــن غــصــن 
ِـــلـــمـــقـــري الـــتـــلـــمـــســـانـــي: )120/1(. وخـــاصـــة  األنـــــدلـــــس الــــرطــــيــــب، وذكـــــــر وزيـــــرهـــــا لــــســــان الــــديــــن بــــن الـــخـــطـــيـــب، ل
ِــلـْـُمــِحــبّــي الــحــمــوي: )207/1، 453(، وســلــك الــــدرر فــي أعــيــان الــقــرن  األثــــر فــي أعــيــان الــقــرن الـــحـــادي عــشــر ل
الثاني عشر لِلُمرادي الحسينّي: )196/1(، ومجاني األدب في حدائق العرب، للخوري رزق اهلل شيخو 
اليسوعي: )27/3(، ومنادمة األطال ومسامرة الخيال لِعبد القادر بن أحمد بدران: )ص: 186، 376 - 
377(. واألعـــــــام لــلــزركــلــي: )7/6(؛ مــعــجــم لــكــحــالــة: )280/8(. ومــعــجــم أعـــــام شـــعـــراء الـــمـــدح الــنــبــوي 

لِمحمد درنيقة: )ص: 327 - 328(� 
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قْم الَْحِميِدّي: 2/93�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›1‹ هنالك الكثير من األبيات التي ُكتِبْت في اذه المعن|، ومنها قول القائل: 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأّن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن| ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق| كـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــُت وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــُت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــهُ 
تـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــّكـــــــــــــــــــــــــــــــْر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــّط الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــتُـــــــــــــــــهُ 
ُـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــٌم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان مُـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــٌد  وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــٌم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل عـــــــــــــــــــــــــــــذاب

قْم الَْحِميِدّي: 520. ومنها أيضاً قول القائل:  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]665[ الّرَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    112

الـــوضـــع الـــعـــام: نــــوع الـــخـــط: تــعــلــيــق واضــــح نــفــيــس جـــــّداً مــضــبــوط بــالــحــركــات ضــبــطــاً 
كاماً. وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُذّهب، 

د مَُراد؛ وقف: دار المثنوي. وعليه تملك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/485� ]904[ الّرَ

عنوان المخطوط: أبكار األفكار = حاشية قاضيجق عل| ديباجة ضوء المصباح 
في تلخيص المفتاح لإلسفرائيني في شرح المصباح في النحو للمطرزي )1(�

ومنها أيضاً قول القائل: 
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِبيـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــوح الـــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ومنها أيضاً قول القائل: 
أدري  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــديكــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــــــــَك  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  مَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّتُ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــديصــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــي أمْ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي أمْ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي  أِم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ فَ

ومنها أيضاً قول القائل: 
حـــــــــــــــصـــــــــــــــلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أْن  إل|  نـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــي  وأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت 
أن  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّتُ  إذا  أدري  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب بــــــــــــــــــــــــــــــــــِقــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ي

ومنها أيضاً قول القائل: 
ُــــــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــــــــــةً بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد مــــــــــيــــــــــتــــــــــتــــــــــي  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــق| وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| أنـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــق| ُخــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــي ب ب
ْــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــادِلفـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل اهلل رحـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــةً  لــــــــــــــــكــــــــــــــــاتــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــوِن تــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــَت ال

قْم الَْحِميِدّي: 1420. ومنها أيضاً قول القائل:  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1886[ الّرَ
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أن  أيــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــت  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــل| ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــت 
غـــــــــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أحـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــد ِغـــــــــــــــــــــــبّـــــــــــــــــــــــه  َــــــــــــــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــي  أوب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وإن 
كــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــُت ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــُت إنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــهفـــــــــــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــر اهللَ الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــم ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

انـــــــــــظـــــــــــر؛ رحــــــــــلــــــــــة الـــــــــشـــــــــتـــــــــاء والـــــــــصـــــــــيـــــــــف لــــــــلــــــــمــــــــؤلــــــــف: مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــن عـــــــــــبـــــــــــد اهلل الـــــــــحـــــــــمـــــــــزي الــــــحــــــســــــيــــــنــــــي الـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــوي، ِكـــــــــبْـــــــــِريـــــــــت 
)ت 1070 ھ/1660 م(: )ص: 249(. ومنها أيضاً قول القائل: 

ســــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــل|  إال  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــْت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍء  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــْب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ أْن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َك  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرُ ي
 �ŞERH - İ DİBACATİ’l - MİSBAH ›1‹

تعّددت أسماء اذه الكتاب في الفهارس: )شرح ضوء المصباح(، )شرح عل| ديباجة شرح المصباح(، 
وء(، )شرح القزويني عل| الضوء شرح المصباح(، )أبكار األفكار(.  )حاشية عل| الّضَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    113 علم النحو   

ـــد( بـــن عـــبـــد انمحرل الــقــزويــنــي،  الـــمـــؤلـــف: عــبــد الــلــطــيــف بــن )جـــــال الـــديـــن مُـــَحـــّمَ
خطيب دمشق، قاضي باط، قاضيجق )ت 853 ھ/1449 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 8/آ، مقياس الورقة: )205 × 140 = 140 × 
80(، عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة عل| رسوله  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ـــيــــــِم. )إّن(: مــن  ــ ِحـ ــــّرَ ِ الــ َ ْ ــــد وآلـــــــه الـــطـــيـــبـــيـــن، وصـــحـــبـــه أجـــمـــعـــيـــن. بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ مُــــَحــــّمَ
الحروف المشبهة بالفعل الناصبة لاسم، والرافعة للخبر، فاسمه )أحــّق( تفضيل 

انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛ مـــجـــمـــوعـــة جــــــاريــــــت، الــــــرقــــــم: 346، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: H 316، والـــــــرقـــــــم: 347، رمــــز 
الــــحــــفــــظ: H 425، ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا، والــــــرقــــــم: 3491، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 5391، وفـــهـــرس 
مـــخـــطـــوطـــات الـــمـــســـجـــد الــــنــــبــــوي: 1279، ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 28811، أرقــــــــام الــــحــــفــــظ: )5392 نــحــو( 

84431 األَتَْراك. والرقم: 31785، أرقام الحفظ: )1908 نحو( 22730� 
قال حاجي خليفة: من حواشي الضوء: )أبكار األفكار(. و)قاضيجق(. وهو: كلمة تدل عل| التصغير 
عند الروميين، وقد تُبدل القاف بالكاف. وقد اشتهر به المول|، المعروف: بقاضي باط. وحاشيته هذه 
ــــد  مـــقـــبـــولـــة بــــيــــن الــــــنــــــاس، أجــــــــاد فــــيــــهــــا، كـــــــذا فـــــــي: )الـــــشـــــقـــــائـــــق(. واســــــمــــــه: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن جـــــــال الــــــديــــــن، مُــــَحــــّمَ

القزويني، خطيب دمشق. كذا في )ذيله(. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: المصباح في النحو للمطرزي: )1708/2 -  انظر؛ َكْشف الّظُ

 �)1709
ـــــد، تــــــاج الـــــديـــــن، اإلســــفــــرايــــنــــي )ت 684 ھ/1285 م(؛ فــــي )ديــــبــــاجــــة ضــــــوء الــمــصــبــاح  ــــد بــــن مُـــــَحـــــّمَ وقـــــــال مُــــَحــــّمَ
ح بِذكِرِه ُصــدوُر الُكتب والدفاتر،  في تلخيص المفتاح في شرح المصباح في النحو(: >إن أحــّقَ ما يُتوّشَ
ويــــتــــوفّــــر عـــــل| نــــشــــره ألــــِســــنَــــةُ الـــــبـــــادي والــــحــــاضــــر؛ َحــــــْمــــــُد اهلل عـــــل| زواهــــــــر أيـــــاديـــــه الــــتــــي أشــــرقــــت فــــي ُظـــــلَـــــِم الـــديـــاجـــيـــر 
تباشيُرها وإصــبــاحــهــا، واســتــنــارت عــل| صفحات األيـــام ُغــرُرهــا وأوضــاحــهــا؛ َحــْمــداً يرتبُط أصــنــاف العتيِد من 

سوابِِقها، ويمتري أخاف المزيد من لواِحِقها...<. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/1363�  قْم الَْحِميِدّي: ]1807[ الّرَ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ

 �ABDÜLLATİF b. CELALEDDİN MUHAMMED el - KAZVİNİ، KADİ BALAT ›1‹
ـــــــد بـــــــن عـــــــبـــــــد انمحرل الــــــقــــــزويــــــنــــــي: خــــطــــيــــب دمـــــــشـــــــق، الـــــــمـــــــعـــــــروف بـــــقـــــاضـــــي بــــــــــــاط، وأيـــــضـــــا  عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف بــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
بالقزويني. من تصانيفه أبكار األفكار حاشية عل| شرح المصباح للمطرزي في النحو، واألشكال العشرة 

قْم الَْحِميِدّي: 1/501�  الموضوعة في الكلمة في النحو، مخطوط في مكتبة دار المثنوي، الّرَ
الَة:  ِِّفين لَِكّحَ انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )616/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل

 �)14/6(

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    114

للحقِّ ِمن حّق األمر إذا ثبت، أو ِمن حّققته إذا أثبته، أو ِمن حقِّ الفعل إذا وجب، 
أو للحقيق بمعن|: الجدير، ولكل وجٍه مضاف. )إل| ما( موصولة، بمعن| الذي، 
ّـــن؛  ُــــــتــــــوّشــــــح(؛ أي: شــــــيء يـــتـــزي أو مــــوصــــوفــــة، بــــمــــعــــن|: شــــــــيء، وِصـــلـــتـــهـــا أو صـــفـــتـــهـــا )ي

حت، أصلهُ من الوشاح... حتها فتوّشَ ح، يقال: وّشَ مطاوع؛ وّشَ

آخــــــــــــــره:... )وبـــتـــحـــقـــيـــق األُمــــــنــــــيــــــة(؛ بـــــالـــــضـــــّم: واحــــــــــدة األمـــــــانـــــــي، )حـــــقـــــيـــــق(: جـــديـــر 
)وهو حسبي(: كافي )ونعم الوكيل(: عطف إمّا عل| )هو حسبي(؛ فيكون من 
عطف الجملة اإلنشائية عل| اإلخبارية، والمخصوص بالمدح محذوف، وإمّا عل| 
)حسبي( فيكون من عطف الجملة عل| المفرد، اذه كما يقول صاحب التلخيص 
والـــــــــــشـــــــــــرح؛ كــــــمــــــا شـــــــرحـــــــه صـــــــاحـــــــب الــــــــمــــــــطــــــــول، وأنــــــــــــــت خـــــبـــــيـــــر بـــــــــــأن إذا جــــــعــــــل الـــــمـــــخـــــصـــــوص 
َــــــيْــــــِن كـــــان ســـالـــمـــاً عــــن عـــطـــف اإلنـــــشـــــاء عـــــل| اإلخـــــبـــــار. قـــال  أي بـــالـــمـــدح الــــمــــحــــذوف عـــــل| الــــــّرَ
ــــق؛ اإلمـــــــــام األجـــــــــّل الـــكـــبـــيـــر، الـــمـــفـــّخـــم الــــنــــحــــريــــر؛ مـــلـــك الـــعـــلـــمـــاء  الـــــشـــــارح الــــفــــاضــــل الــــمــــحــــقِّ
ــــد بــــن أحــــمــــد اإلســــفــــرايــــنــــي، الـــمـــعـــروف  ــــَحــــّمَ ــــد بــــن مُ ــــَحــــّمَ الـــفـــقـــيـــر، أســــتــــاذ فــــضــــاء الـــــدهـــــر، مُ
بـــالـــفـــاضـــل، أنـــــــــار اهلل مـــــرقـــــده، وبـــغـــفـــرانـــه تـــغـــمـــده؛ بـــعـــد فــــراغــــه عــــن ديـــبـــاجـــة كـــتـــابـــه شــــرح: 

ت الديباجة. تَّمَ

َــــيْــــَن  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والبسملة مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن  الّسُ
الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: نوع الخط: النسخ الواضح 
ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه  الــمــضــبــوط بـــالـــحـــركـــات أحـــيـــانـــاً، وال
ـــد األْخـــِســـخـــوي الــســاكــن فـــي مـــدرســـة الــحــديــثــة فـــي الــحــمــيــديــة،  تــمــلــك: حــســيــن بــن مُـــَحـــّمَ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة  َوتََملُّك: السيد الحافظ مَُحّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/485� ]905[ الّرَ

عنوان المخطوط: المفتاح في شرح )المصباح في النحو للمطرِّزي( )1(�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    115 علم النحو   

ـــد بـــن )ســـيـــف الـــديـــن أحـــمـــد( تــــاج الــــديــــن، اإلســفــرايــنــي  ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ الـــمـــؤلـــف: مُـــَحـــّمَ
)ت 684 ھ/1285 م( )1(�

 = 140 ــــــة: )205 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  9/ب - 158/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
140 × 80(، عدد األسطر: )23(�

أوله: قوله: أي: قول الُْمَصنّف؛ )أما بعد حمد اهلل( أمّا كلمة فيها؛ أي: في 
مــفــهــومــهــا مــعــن| الـــشـــرط؛ إذ هـــو مــهــمــا يــكــن مـــن شـــيء قـــد اخــتــلــف الــنــحــاة بــعــد اتــفــاقــهــم 
عـــــــل| أنــــهــــا حــــــــرف. فـــــي أنــــهــــا مــــوضــــوعــــة لــــلــــشــــرط، إذ قــــائــــمــــة مــــقــــام مـــــا وضـــــــع لـــــــه، فـــذهـــب 

قـــال حــاجــي خليفة: الــمــصــبــاح فــي الــنــحــو. لــنــاصــر الــديــن بــن عبد السيد الــمــطــرزي، الــنــحــوي. الــمــتــوف|: سنة 
لـــه: )أمــا بعد، حــمــداً هلل ذي اإلنــعــام... إلـــخ(... )انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛  )610 ھ/1213 م(. أّوَ
د األسفرايني.  د بن مَُحّمَ قْم الَْحِميِدّي: 3/524( وشرحه تاج الدين: مَُحّمَ قْم الَْحِميِدّي: 2/523. والّرَ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 489،  اه: )الضوء( )انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ اه: )المفتاح(، ثم لخصه، وسّمَ وسّمَ
قْــم الَْحِميِدّي: 490(... وأّولــه: أمّــا بعد حمد اهلل. أمّــا كلمة فيها معن| الشرط، فلك كانت الفاء  والــّرَ
الزمــــــة لـــــهـــــا[... ومـــــن حــــواشــــي الــــضــــوء: )أبــــكــــار األفـــــكـــــار(. و)قـــاضـــيـــجـــق(. وهــــــو: كــلــمــة تـــــدل عـــــل| الــتــصــغــيــر 
عند الروميين، وقد تبدل القاف بالكاف. وقد اشتهر به المول|، المعروف: بقاضي باط. وحاشيته هذه 
ــــد  مـــقـــبـــولـــة بــــيــــن الــــــنــــــاس، أجــــــــاد فــــيــــهــــا، كـــــــذا فـــــــي: )الـــــشـــــقـــــائـــــق(. واســــــمــــــه: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن جـــــــال الــــــديــــــن، مُــــَحــــّمَ

القزويني، خطيب دمشق. كذا في )ذيله(. 
ِـــــَحـــــاجـــــي َخــــِلــــيــــَفــــة: )1708/2(، والــــمــــصــــبــــاح فـــــي الـــنـــحـــو  ْــــــُفــــــنُــــــون ل ــــنُــــــون َعـــــــن أَســـــــاِمـــــــي الـــــُكـــــتُـــــب وال ــ ـــّظُ ــ انـــــظـــــر؛ َكـــــْشـــــف الـ
ْــَحــِمــيــِدّي: 1/485. ومكتبة راغــب پاشا؛  قْــم ال للمطرزي: )1708/2 - 1709(. ومكتبة دار المثنوي؛ الــّرَ
: 952، ومــكــتــبــة  ْــــَحــــمــــيــــدّيُ قْـــــــُم ال ـــَمــــانِــــيّـَـــة: ]1354[ الـــــــّرَ ــــلـَـــيْـ ــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1363. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ ْـــــَحـ قْــــــم ال ]1806[ الــــــّرَ
األزهــــر؛ مــن الــرقــم: 29317، أرقـــام الــحــفــظ: )112 نــحــو( 1117، حــت| الــرقــم: 29336، أرقـــام الحفظ: 

)5591 نحو( 86238 األَتَْراك. 
وقد وطبع في حيدر آباد ولكئنهو سنة )1267 ھ/1850 م(.

انــــظــــر: الــمــعــجــم الـــشـــامـــل لـــلـــتـــراث الـــعـــربـــي الـــمـــطـــبـــوع: )67/1(. ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي شـــبـــه الـــقـــارة 
الهندية الباكستانية، )ص: 35(. وجامع الشروح والحواشي لعبد اهلل الحبشي: )2007/3 - 2008(� 

 �TACEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. AHMED، el - İSFERAYİNİ ›1‹
قْـــــُم  ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيـَّـــة: ]1354[ الـــــّرَ ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1363. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1806[ الــــــّرَ
ُــــغــــيَــــة الـــــــُوَعـــــــاة فـــــي َطـــــبَـــــَقـــــات الـــلـــَغـــويـــيـــن والـــــنُّـــــحـــــاة لـــــلـــــّســـــيّـــــْوِطـــــّي: )94(، وُســــــلـّـــــم الــــــوصــــــول إل|  : 952، وب ْـــــَحـــــمـــــيـــــدّيُ ال
نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )1543/2، 1544، 1545،  طبقات الفحول لحاجي خليفة: )260/3(. َوَكْشف الّظُ
1708(، وإيــــضــــاح الـــمـــكـــنـــون: )153/2(، وهـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن لـــلـــبـــغـــدادي: )134/2(، واألعـــــــام لــلــزركــلــي: 

الَة: )180/11(�  ِِّفين لَِكّحَ )31/7(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    116

ابـــن الـــحـــاجـــب إل| األول؛ حـــيـــث قـــــال فــــي كـــافـــيـــتـــه: )وحــــــــروف الــــشــــرط إن ولـــــو وأمــــــا(، 
ـــثـــــانـــــي؛ حــــيــــث قـــــــال فـــــي مُــــفــــّصــــلــــه: )ومـــــــــن أصـــــنـــــاف الـــــحـــــروف  وصـــــاحـــــب الـــــكـــــشـــــاف: إل| الــ
حرفا الشرط ومهما وإن ولــو(؛ ثم ذكــر بعد عــّدة فصول، )أمّـــا(: كلمة فيها معن| 
ْـــِخـــاف فــي أنــهــا اســم أو حــرف ليس بمشهور، والتوفيق  الــشــرط، فتابَعه الـــشـــارُح، وال
بينهما: بأنه اعتبر ما كان خاّصا للشرط، وابن الحاجب: ما فيه معن| الشرط يؤدي 

إل| الجمع بين الحقيقة والمجاز...

ـــنـــــاد، وكلذ  آخــــــــــره:... )والـــمـــمـــيّـــز الــــثــــانــــي(؛ أي: مــــا يـــكـــون فــــي أحـــــد طـــرفـــي اإلســ
ُـــــســـــم| تـــمـــيـــيـــزاً عـــــن الــــمــــفــــرد ويــــقــــع بـــعـــد تــــمــــام االســــــــــم(؛ بــــأحــــد أربـــــعـــــة أشـــــيـــــاء مـــــذكـــــورة:  )ي
)نــحــو عــنــدي َراقـــــودٌ َخــــّاً؛ فــاإلبــهــام هــنــا فــي الـــراقـــود ال غــيــر، فــارتــفــع بــقــولــك خــــّاً( ما 
يــرفــع اإلبــهــام المستقّر عــن أحــد طــرفــي النسبة، تَـــّمَ شـــرُح شـــرِح الــبــاب الــثــانــي، بُِحسن 
عناية اهلل، فلنشرع في شرِح شرِح الباِب الثالث؛ مريداً ِمن اهلل تيسيره وإتمامه، إنه 
ميسٌر لكّل مطالٍب عسيرٍة، وموفق معين عل| إتمام مسائل كثيرة. فالحمد هلل عل| 
ٍد وآله وصحبه الطيبين  إتمامه حمداً كثيراً طيباً مباركاً، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

الطاهرين أجمعين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــواتُـــــــــــــــــــــــــــهُ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــّي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ
)1(
ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  وأوَرَق  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرّيٌ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَح  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

بتاريخ سنة )1060 ھ(.

مـــالحـــظـــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1060 ھ/1650 م(، وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/485� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 486� ]906[ الّرَ

ــــيـــــــة( لــــــلــــــجــــــامــــــي شـــــــرح  ــ ــــــائـ ــــيـ ــ ــــــة الـــــــــــــــــــاري عـــــــــــــل| )الــــــــــفــــــــــوائــــــــــد الـــــــضـ ــــيـ ــ ــــــاشـ عـــــــــنـــــــــوان الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــوط: حـ
الكافية )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 339�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي الّرَ
 �HAŞİYE ale’l - CAMİ ›2‹

=طبعت في إِْستَانبُول سنة )1253 ھ/1837 م(، )1272 ھ/1855 م(، )1322 ھ/1904 م(. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    117 علم النحو   

الــــــــمــــــــؤلــــــــف: عــــــبــــــد الــــــغــــــفــــــور بــــــن صــــــــــــاح الــــــــــــــــــاري األنـــــــــــــصـــــــــــــاري، الــــــحــــــنــــــفــــــي، رضــــــــــــي الــــــديــــــن 
)ت 912 ھ/1506 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 88، مقياس الــورقــة: )200 × 140 = 165 × 90(، 
عدد األسطر: )25(�

ِحيِم. وبه نستعين. قوله: )الَْحْمُد( مصدر معلوم،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ـــتــــــغــــــراق، أي: كـــــــل حـــــمـــــد مـــــــن األزل إل| األبـــــــــــد مـــــــن أي حــــامــــد  ــ والـــــــــــــام لــــلــــجــــنــــس أو لــــــاسـ
كـــــان، ويــحــتــمــل أن يـــكـــون مـــصـــدر الــمــجــهــول، والـــقـــدر الــمــشــتــرك بــيــن الـــمـــصـــدريـــن، فــإن 
مــقــام حــمــده ســبــحــانــه يــايــمــه االســتــيــعــاب كــمــا يــايــمــه االســـتـــغـــراق، ويــحــتــمــل أن يــكــون 
الحاصل بالمصدر، يعني: )ســپــاس وســتــايــش(. قــولــه: لوليه. أي: للحري بجنس 

الحمد ال يخف| ما في ترك التصريح باسمه سبحانه من التعظيم واإلجال...
ـــــلــــــوا عـــــــــــل| الــــــمــــــنــــــقــــــول؛ ألنـــــــــــه أكـــــــثـــــــر مــــــــن غــــــــيــــــــره. قــــــولــــــه:  ـــــمـ ـــــرتـــــــجـــــــاً حـ آخـــــــــــــــــــــــره:... وإْن مــ
)وجه األكثرين( إن وجه البناء وفي ذي الراء قصد اإلمالة؛ إذ هي أمٌر مستحسن، 
والــــمــــصــــّحــــح لــــإلمــــالــــة كــــســــر الـــــــــــراء، وهـــــــي ال تـــحـــصـــل إال بـــتـــقـــديـــر الـــــبـــــنـــــاء؛ ألنـــــــه إذا أعـــــرب 
مــنــع الـــصـــرف؛ فــلــم يــكــســر. وحــســن تــوفــيــقــه، الــحــمــد هلل عــــل| اإلتــــمــــام... واهللُ أَْعـــلَـــُم 

َواب. بِالّصَ
ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: يـــوم  مــــالحــــظــــات: تُــــــوَجــــــُد فـــــي آخــــــــــِرِه ثــــــاث صـــفـــحـــات مـــــن ال
د كراي  يكشنبه )األحــد( في وقت الضح| في شهر رمضان المبارك في زمــان مَُحّمَ
خان )شبه جزيرة الِقرم( في مدرسة قرية محمود خوجه. الوضع العام: نوع الخط: 
ــــــُطــــــوِر بــعــض  َــــــــيْــــــــَن الــــــّسُ الــــنــــســــخ الــــمــــضــــبــــوط بــــالــــحــــركــــات أحـــــيـــــانـــــاً، وتُــــــــوَجــــــــُد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. وكلمة قوله؛ وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، 

انـــظـــر: جـــامـــع الــــشــــروح والـــحـــواشـــي لـــعـــبـــد اهلل الــحــبــشــي: )1664/2(. ومــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة والــمــعــربــة 
لــســركــيــس: )1069/2(. ومــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة فـــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة الــبــاكــســتــانــيــة، )ص: 291 - 

 �)292
 �RADIYYÜDDİN ABDÜLGAFUR el - HANEFİ، el - LARİ ›1‹

ِــــلـْـــبَــــْغــــَداِدّي: )288/1(،  ّــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1311. َوَهــــِدي قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ ]1718[ الــــّرَ
الَة: )269/5(�  ِِّفين لَِكّحَ وأعام الزركلي: )32/4(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    118

ْـــِغـــاف ِجــلْــد ُعــثْــَمــانــّي مــغــلــف بــــورق اإليـــبـــرو، وعــلــيــه تــمــلــك الـــواقـــف: الــســيــد الــحــافــظ  وال
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف. وقف: دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 487. مطبوع ]907[ الّرَ

عــنــوان الــمــطــبــوع: حاشية مــحــرم أفــنــدي عــل| الــفــوائــد الضيائية شــرح الــجــامــي عل| 
الكافية البن الحاجب )1(�

ـــــقــــــســــــطــــــمــــــونــــــي،  ــــــــــد بــــــــــن يـــــــــــزيـــــــــــد، الـــــــــزيـــــــــلـــــــــي، الـــــــــســـــــــيـــــــــواســـــــــي، الـ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مــــــــحــــــــرم بــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
الحنفي، الخلوتي، أبو الليث )ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد الصفحات: 757�

ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

صــــّدر كــتــابــه بــالــحــمــدلــة بــعــد الــبــســمــلــة اقـــتـــداء بــالــقــرآن الــعــظــيــم وتــيــمــنــاً وتــبــركــاً فــقــال: 
َــْعــلَــُم، وهــو الوصف بالجميل عل|  )الحمد( مصدر من َحمَد يَْحَمُد من بــاب َعــِلــَم ي
الـــجـــمـــيـــل االخـــــتـــــيـــــاري مـــــن إنــــــعــــــام، أو غـــــيـــــره؛ ألن الـــحـــمـــد خــــــــاّص بـــاعـــتـــبـــار الــــمــــولــــد، وهـــو 
الــــلــــســــان فـــــقـــــط، وعــــــــــامّ بــــاعــــتــــبــــار الـــمـــتـــعـــلـــق؛ كــــمــــا قــــيــــل مـــــن إنـــــعـــــام أو غـــــيـــــره، يــــعــــنــــي: ســـــواء 
وصل من جانب المحمود نعمة إل| الحامد، فحمد له مكافأة وصل مثل: حمدت 
زيداً عل| إنعامه، أو لم يصل مثل: حمدت زيداً عل| ُحسنه، )وأما الشكُر( فهو 
ْــضــاً كِل عـــامّ باعتبار الــمــورد؛ يعني يــكــون الــلــســان وغــيــره خــاّص  الــوصــف بالجميل أَي

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - CAMİ li’l - KİFAYE ›1‹
طبع بدار الطباعة الُْعثَْمانِيَّة العامرة في اآلستانة عاصمة الخافة اإلسامية الُْعثَْمانِيَّة سنة )1089 ھ/1678 م(، 
ـــت هذه الطبعة الــثــانــيــة بالمقابلة عـــل| نسختين صحيحتين معتبرتين فــي أواســــط شــهــر ربــيــع اآلخـــر سنة  وتَـــّمَ

)1226 ھ/1811 م(. 
 �MUHARREM EFENDİ b. MUHAMMED b. ARİF ez - ZİLİ es - SİVASİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1315. وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول لحاجي  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1722[ الّرَ
نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )400/1، 868، 888، 955، 1363/2(، وإيضاح  خليفة: )50/3(، َوَكْشف الّظُ
المكنون: )389/2، 727(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )5/2(، وفهرس مخطوطات الظاهرية بدمشق: 

الَة: )180/8 - 181(�  ِِّفين لَِكّحَ )263/6(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    119 علم النحو   

باعتبار المتعلِّق )ألن الشكر( ال يكون إال من إنعام، ويكون بينهما ُعمومٌ وُخصوٌص 
من وجه ألنهما ال يجتمعان في الثناء باللسان في مقابلة اإلحسان )ويصدق( األول 
ـــثــــــانــــــي فــــقــــط فــــــي الــــــوصــــــف بــــالــــجــــنــــان فــــــي مـــقـــابـــلـــة  ــ فــــقــــط فــــــي الــــــوصــــــف بــــالــــِعــــلــــم بـــــالـــــلـــــســـــان، والـ

اإلحسان...
ــــنــــــه )ذاتـــــــــــــــــــــــــاً(، يــــــعــــــنــــــي: أن  ــــنــــــي مــــــــتــــــــحــــــــدان(، أي: الــــــــبــــــــدل والـــــــمـــــــبـــــــدل مــ آخــــــــــــــــــــــــره:... )يــــــعــ
الــذات الــذي دل عليه البدل هو الــذات الــذي دل عليه المبدل منه ال غير )ال أن يتحد 
مفهوماهما( ألنــه ال يلزم اتحاد مفهوميهما بل قد يكون نحو زيــد ضربته إيــاه وكثيراً 
ما ال يكون )ليكونا( أي: البدل والمبدل منه )مترادفين( التحادهما مفهوماً )نحو 
جاءني زيد أخوك فزيد وأخوك وإن اختلفا مفهوماً( ألن مفهوم األخ غير مفهوم الِعلم؛ 

ألن مفهوم األول الجنسية، ومفهوم الثاني الشخصية، فهما يتحدان ذاتاً تَّمَت.
ام عل| النبي سيد  اة َوالّسَ الحمد هلل تعال| قد طبع اذه الكتاب التمام، َوالّصَ
األنام مع المقابلة والتصحيح المكررة، بالنسختين المعتبرة الصحيحة بدار الطباعة 
د أمين اإلمام  العامرة، من الدولة العلية الُْعثَْمانيَّة، بمعرفة عامل الطبع حافظ مَُحّمَ
زاده؛ رئــيــس الــطــبــاعــة الــمــعــمــورة، فـــي أواســـــط شــهــر ربــيــع اآلخـــــر، لــســنــة ســـت وعــشــريــن 

ومأتين بعد األلف من هجرة مفخر الثقلين عليه أفضل الصاة وأمل التحية.
ـــت كتابة  مــالحــظــات: طبعة ثــانــيــة حــجــريــة مــصــّحــَحــة ومــقــابــلــة عـــل| نسختين، وتَـــّمَ
الـــــــفـــــــوارق بــــيــــن الــــنــــســــخ عـــــــل| الـــــهـــــوامـــــش. تـــــاريـــــخ الــــطــــبــــاعــــة: ســــنــــة )1226 ھ/1811 م(. 
الوضع العام: ُوِضعْت عبارات المتن المشروح بين قوسين، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 
ــــــّا. وقـــف:  ـــد مُـــــــَراد؛ شــيــخ َخـــانـــَقـــاه مُــــــَراد مُ وعــلــيــه تــمــلــك الــــواقــــف: الــســيــد الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 488. مطبوع ]908[ الّرَ
م أفندي عل| الفوائد الضيائية شرح الجامي  عنوان المطبوع: تَْكِملَةُ حاِشيَِة مُحّرَ

عل| الكافية البن الحاجب )1(�

 �HAŞİYE ala ŞERHİ’l - CAMİ li’l - KAFİYE ›1‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    120

ـــد َصـــالـــح بـــن إســمــاعــيــل الـــرومـــي الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، األيـــوبـــي،  الـــمـــؤلـــف: عـــبـــد اهلل بـــن مُـــَحـــّمَ
اء )ت 1252 ھ/  ْــــــــــــــــُقــــــــــــــــّرَ ــــــــــــوفِــــــــــــّي، الـــــــــنَّـــــــــْقـــــــــِشـــــــــبَـــــــــنْـــــــــِدّي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، َرئِــــــــــيــــــــــس ال اإلســـــــتـــــــانـــــــبـــــــولـــــــي، الــــــــــــّصُ

1836 م( )1(�

ــــلْــــَطــــان  طــــبــــع فـــــي بــــــــوالق بـــمـــصـــر ســــنــــة )1256 ھ/1840 م(، وطــــبــــع فـــــي اآلســـــتـــــانـــــة فـــــي عــــهــــد أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن الــــّسُ
الُعثَْماني عبد المجيد خان، بنظارة يساري زاده مصطف| عزت سنة )1259 ھ/1843 م(. 

 .- ABDULLAH b. MUHAMMED SALİH b. İSMAİL - REİSÜLKURRA، el - EYYUBİ ›1‹
رئــيــس الـــقـــراء الــفــاضــل، الـــحـــاج عـــبـــد اهلل أفـــنـــدي: الــفــقــيــه الــحــنــفــي، رئــيــس الـــقـــراء، الــمــفــســر الــمــحــدث الـــواعـــظ، 
وفِّي النقشبندي، المعروف باأليوبي، اإِلمَــام بجامع أَبِــي أيــوب األنصاري في اآلستانة عاصمة الخافة  الّصُ
اإلسامية الُْعثَْمانِيَّة، تتلمذ عل| يدي شيخ اإلسام حميدي زاده مصطف| أفندي، وحصل منه عل| إجازة 
بعلم األصول، وتتلمذ عل| إسماعيل أفندي كلنبه وي، ويُوُسف أفندي كرماستيلي، ودرس في إستانبول 
ْــــــِقــــــَراءَات، وأّرخــــــت وفـــاتـــه بــقــول  ـــد أفـــنـــدي، وأتـــقـــن عــلــم ال وتــلــقــن مـــن كـــبـــراء الــنــقــشــبــنــديــة مُــــــَراد الــــبُــــَخــــاِرّي، ومُـــَحـــّمَ
القائل: )انتقل معلم قرآن الحكيم( = )1252 ھ/1836 م(. ودفن في روضة أَبِي أيوب األنصاري بجوار 

النافذة من ناحية قدمي أَبِي أيوب رضي اهلل عنه. 
قــض| حياته دارســـاً ومُـــدرِّســـاً، مُــريــداً ومُـــرشـــداً، وكـــان ينسخ الــكــتــَب، ومــمــا نسخه مخطوطة )حاشية سعدي 
قْم  أفندي عل| أول تفسير سورة الفاتحة للبيضاوي(، وهي محفوظة في مكتبة جامعة إِْستَانبُول تحت الّرَ

الَْقِديُم: )2010(. وألف ُكتباً قيّمة، فِمن تصانيفه: 
ِـــــي أيـــــوب = آداب الــمــســافــريــن فــيــمــن دفـــن فـــي جــــوار أَبِــــي أيــــوب =  ْـــُمـــَســـافِـــريـــن فِــيــَمــن دفـــن فِـــي ِجـــــوار أَب )أحـــكـــام ال
المناقب الخالدية(، وبيان الطرق المأخوذة من األئمة القراء؛ وهو مخطوط في )مكتبة قََولَة( في القاهرة، 
ـــــفــــــظ: )3681/3(، ومـــكـــتـــبـــة  ـــــفــــــظ: )27/1(، ومــــكــــتــــبــــة تــــشــــســــتــــربــــيــــتــــي فـــــــي ايـــــــرلـــــــنـــــــدا/دبـــــــلـــــــن؛ رقـــــــــم الــــــحـ رقـــــــــم الــــــحـ
بــــرنــــســــتــــون؛ يــــــهــــــوذا؛ الـــــــواليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة؛ )الـــــــرقـــــــم: 287، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 2775، الــــــرقــــــم: 287، 
رمــز الحفظ: 2783(، ومكتبة المخطوطات فــي الكويت؛ رقــم الحفظ: )2180 م ك مــج 1(، و)تــذكــرة 
اء، وتـــــحـــــفـــــة األنـــــــــــــــام، وتـــــحـــــفـــــة اإِلمَـــــــــــــام  ْـــــــــــــُقـــــــــــــّرَ الــــــــــّرمــــــــــاة = تـــــرجـــــمـــــة حــــــديــــــث األربــــــعــــــيــــــن - فـــــــي تــــعــــلــــيــــم الـــــــــرمـــــــــي(، وإيــــــــقــــــــاظ ال
ــــلُــــوك إلـــــي طــريــق  فِـــــي مـــَســـائِـــل الــــّصــــيــــام، وتـــرجـــمـــة آداب الـــطـــريـــقـــة الــنــقــشــبــنــديــة، وتـــرجـــمـــة تــحــفــة األحــــبــــاب فــــي الــــّسُ
األصــحــاب، وترجمة وشــرح األحــاديــث القدسية ألَبِــي أيــوب األنــصــاري، وترجمة وشــرح رسالة الطالبين في 
ــد مُـــَراد النقشبندي، وترجمة نفحات العبير الــســاري فــي فضائل أَبِــي أيــوب  آداب الطريقة النقشبندية لــُمــَحــّمَ
ْــَفــتْــح، و)تَــْكــِمــلـَـة شـــرح الــكــافــيــة لــمــحــرم = التكملة عـــل| شـــرح الــكــافــيــة = حاشية  األنـــصـــاري، وتَــْفــِســيــر ُســـــوَرة ال
عــــل| شــــرح الـــفـــوائـــد الــضــيــائــيــة - فـــي الـــنـــحـــو(، وَحــــاِشــــيَــــة عــــل| الـــخـــيـــالـــي، وتــلــخــيــص رســـائـــل الــــّرمــــاة - فـــي تعليم 
الـــرمـــي، وذخـــر األريــــب فــي إيــضــاح الــجــمــع بــالــتــقــريــب؛ وهـــي مــخــطــوط فــي مكتبة كلية اآلداب والــمــخــطــوطــات 
فــي الــكــويــت؛ رقـــم الــحــفــظ: )94(، ورســالــة فــي بــيــان قــواعــد تـــاوة الــفــاتــحــة وجــمــع الـــقـــرآن، وشـــرح مــرويــات 
أَبِي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه، ورحمانية من التَّْفِسير، وشرح امتحان األذكياء، وشرح مرآة الناظرين، 
وشرح إظهار األســرار للبركوي، وهو مخطوط في مكتبة سليم آغا في إِْستَانبُول رقم الحفظ: )1111(، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    121 علم النحو   

عدد الصفحات: 708�
ــــــــاة  ِحــــــــيــــــــِم. وبــــــــه نــــســــتــــعــــيــــن. الـــــحـــــمـــــد هلل وحــــــــــــده، َوالــــــــّصَ ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
ـــام عـــل| مَـــن ال نــبــي بــْعــَده )وبـــعـــد(؛ فلما كـــان الــشــرح اللطيف للفاضل الشهير  َوالـــّسَ
م أفــــــنــــــدي( عـــــامـــــلـــــه اهلل تـــــعـــــال| بـــلـُــطـــفـــه الـــــخـــــفـــــّي؛ شـــــرحـــــاً مُـــــفـــــيـــــداً لـــــعـــــبـــــارات الــــشــــرح  بــــــــ )مُـــــــَحـــــــّرَ
للعامة الــمــول| )الــجــامــي(، عـــل| )كــافــيــة ابــن الــحــاجــب(، هنكل لــم تُـــوَجـــُد نسخته 
من مَْوِضِع: )يدّلُ الغلُط إل| آخره(. التمس مني بعُض مَن لم يساعد اندفاعه من 
اإلخــــوان أْن أكــتــَب شــبــهَ الــتَّــْكــِمــيــِل، حــت| يــكــون كــامــاً مــفــيــداً ألهــل التحصيل. وأرجــو 
ْن نظر إليه أْن يعفَو نقصانات الفقير )وهو إمام الجامع المنيف المنير المنسوب  ِمّمَ
إل| أبي أيوب األنصاري( رضي عنه السميع البصير، وأسأل اهلل تعال| أن يوفِّقني 

إلتمام اذه األمر الخطير، عل| ما ارتض| به الطاب؛ والعالُِم النّحرير.

ره الشارُح بقوله: )أي:  قوله: )والرابع( أي: من أنواع البدل، وهو مبتدأ، وفّسَ
بـــــدل الـــغـــلـــط( وقــــولــــه: )أن تـــقـــصـــد( خــــبــــره، وهـــــو فـــعـــل مـــعـــلـــوم مُـــســـنـــد إل| الــمــخــاطــب. 
ولما كان لفظ )الرابع( عبارة عن بدل الغلط الذي هو صفة االسم، وكان قوله: أن 
تــقــصــد عـــبـــارة عـــن الــقــصــد الـــــذي هـــو صــفــة الــمــخــاطــب؛ لـــم يــتّــحــد الــمــبــتــدأ أو الــخــبــر فا 
ــَره عـــل| وجـــٍه يحصل بــه االتــحــاد بينهما، فــقــال:  يــصــّح الــحــمــل، أراد الـــشـــارُح أْن يــفــسِّ

)بأن تقصد أنت( أي: بسبب قصدك )إليه( أي: إل| البدل...

و)فــــوائــــح األَْذَكـــــــــــار = فـــوايـــح األزهــــــــار = وفــــواتــــح األفــــكــــار عــــل| نــتــائــج األفــــكــــار فِــــي شــــرح اإلظــــهــــار( مــخــطــوط في 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: )494(،  قْـــــم ال الــمــكــتــبــة األزهـــــريـــــة؛ )رقــــــم الـــحـــفـــظ: ]585[ 3835(، ومــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الـــــّرَ
هــــــــر لــــلــــشــــاطــــبــــي؛ مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة الـــــفـــــاتـــــح فــي  ـــــــَهـــــــام، ولـــــــوامـــــــع الــــــبــــــدر فــــــي شــــــــرح نــــاظــــمــــة الــــــــّزَ وفَـــــــَضـــــــائِـــــــل رمــــــــي الـــــــسِّ
إِْستَانبُول: )27(، ودار الكتب القطرية؛ رقم الحفظ، التجويد والِْقَراءَات: )272(، ومكتبة برنستون؛ 
يـــــهـــــوذا فـــــي الـــــــواليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة؛ الــــــرقــــــم: )156، رمـــــــز الــــحــــفــــظ: 5424(، والـــــــرقـــــــم: )156، رمــــز 
ْــُعــلـُـوم، ومحمودية - فــي الــفــرائــض، و)مــفــتــاح السعادة  الحفظ: 1242(، ومــَجــالِــس الــمــواعــظ، ومَــْجــُمــوَعــة ال
ِــــــــي أيــــــــوب األنــــــصــــــاري،  الــــمــــديــــنــــة = فـــضـــائـــل الـــمـــديـــنـــة الـــــمـــــنـــــورة = تـــرجـــمـــة وفــــــــاء الــــــوفــــــاء لــــلــــســــمــــهــــودي(، ومــــنــــاقــــب أَب
اء الْعْشَرة، ونصائح الُْملُوك، وَهِديَّة  لَْطان ُسلَيَْمان خان )منظوم(، ومنحة الْبَاِري، وميَزان الُْقّرَ ومناقب الّسُ

الَْحاج في المناسك. 
انـــظـــر؛ هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )489/1(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مــؤلــفــلــري؛ 

لمحمد طاهر بروسه لي: )379/1 - 381(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    122

آخــــــــــــــــــــــــره:... يــــــعــــــنــــــي: كـــــــنـــــــُت بــــــعــــــد إتـــــــــمـــــــــام الــــــتــــــســــــويــــــد مــــــــحــــــــزونــــــــاً عـــــــــــل| عـــــــــــدم نــــــقــــــل )اذه 
ْـــضـــاً، فـــزال عني  ــَر اهلل لــي إتــمــام التبييض أَي الـــشـــرح( مــن الــتــســويــد إل| الــتــبــيــيــض، فــيــّسَ
كلذ الحزن باالستراحة ِمن نقِله )ِمن السواِد إل| البياض( وقوله: )العبد(: فاعل 
اســـــــــتـــــــــراح. يـــــعـــــنـــــي: نـــــــــال الـــــــــراحـــــــــةَ الـــــعـــــبـــــُد )الـــــفـــــقـــــيـــــر عـــــــبـــــــد انمحرل الـــــــجـــــــامـــــــي(، وهـــــــــو الـــشـــيـــخ 
عبد انمحرل بن أحمد الجامي، وقد ُولَِد - رحمه اهلل - بجام من قصبات ُخراسان، 
وفِيّة، وتلّقَن  اشتغل أوالً بالِعلم، وكان من أفاضل عْصره، ثم َصِحَب المشايخ الّصُ
من )سعد الدين الكاشغري(، وَصحب مع الخواجة عبيد اهلل السمرقندي، وتوفي 
بهراة سنة )898 ھ/1492 م(، وقيل: لما توجهت )الطائفة األردبيلية( ]الشيعية 
الصفوية[ إل| خراسان؛ أخذ ابنه مَيِّتاً ِمن قَبِْرِه؛ ودَفَنَهُ في واليــٍة أُخــر|، ثم فتشوا 
قــــبــــَره ولـــــم يـــــجـــــدوه، وأحـــــرقـــــوا مــــا فـــيـــه مــــن األخـــــشـــــاب، وتـــــاريـــــخ وفــــاتــــه )ومَــــــــن دَخـــــلَـــــهُ كـــان 
آمــــــــــنــــــــــاً(، )وفّـــــــــــقـــــــــــه اهلل ُســــــــبْــــــــَحــــــــانَــــــــهُ َوتَــــــــــــــَعــــــــــــــالَ| فــــــــي وظــــــــائــــــــف عـــــبـــــوديـــــتـــــه لـــــــــإلعـــــــــراض عــــــــن مـــطـــالـــبـــة 
األعـــــــــــــــواض واألغـــــــــــــــــــراض؛ ضــــــحــــــوة يـــــــــوم الـــــســـــبـــــت الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر مـــــــن رمـــــــضـــــــان الــــمــــنــــتــــظــــم فـــي 
سلك شهور سنة 897 ھ/1491 م(. اذه آخر ما أردُت من إتماِم )حاشيِة مَُحّرَم( 

أكمل اهلل نقائصنا بُِحْرمَِة البيِت الُْمَحّرَم.

وقد فرغ من تسويده قلم الفقير: عبد اهلل بن صالح، َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛... 
فـــــــي 25 مـــــــــــن شـــــهـــــر مــــــولــــــد الـــــنـــــبـــــي َصـــــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــــلَـــــــيْـــــــِه وســـــــلـــــــم، مـــــــن شــــــهــــــور ســـــنـــــة )1237 ھ/ 
1821 م(، أصـــلـــح اهلل مــن ســامــح غــلــطــات كــلــمــاتــه... أن يــخــلــص مــن قــبــضــة النفس 
لجامي، وأن يحرم عل| النار برحمته لحامي بحرمة حبيبه الذي ال يرض| واحداً من 

{ )1(. م. أمته في النار؛ حيث قال: }ڌ ڌ ڎ 

تّم؛ فنحمد اهلل عل| فضله التامّ ونسأله ُحسن الختام...

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل: أرِّ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ طــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| تــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه قُ

مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: طــــــــبــــــــع فـــــــــــي بــــــــــــــــــوالق مــــــــصــــــــر ســــــــنــــــــة >تَـــــــــــــــــــــــــّمَ طــــــــبــــــــعــــــــاً أصــــــــــــــــــُل تــــــكــــــمــــــيــــــل اإلمــــــــــــــــــــــام< = 
)1256 ھ/1840 م(. الــــوضــــع الــــعــــام: طــبــعــة حــجــريــة، بــنــظــر الـــنـــاظـــر: حــســيــن أفـــنـــدي 
المتخلّص براتب، وتصحيح الحاج ُعثَْمان أفندي القريمّي، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، 

›1‹ سورة الضح|، اآلية: 5� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    123 علم النحو   

د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف،  وعليه تملك: السيد الحافظ مَُحّمَ
سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/489� ]909[ الّرَ

عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: ضـــــوء الـــمـــصـــبـــاح فــــي تــلــخــيــص الـــمـــفـــتـــاح لـــإلســـفـــرايـــيـــنـــي فــــي شـــرح 
المصباح في النحو للمطرزي )1(�

ــــد بــــن أحــــمــــد، تـــــاج الــــديــــن، اإلســـفـــرايـــنـــي )ت 684 ھ/  ــــَحــــّمَ ــــد بــــن مُ ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: مُ
1285 م( )2(�

 = 125 ــــــة: )205 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 110/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
146 × 61(، عدد األسطر: )13(�

ِحيِم. قال اإلمام ناصر الدين أبو المكارم المطرزي )3(  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
- رحــــــــمــــــــه اهلل -: )أمــــــــا بــــعــــد حـــــــمـــــــد اهلل(، )أمــــــــــــا(: كـــلـــمـــة فـــيـــهـــا مــــعــــن| الــــــشــــــرط، فــلــك 
كــــانــــت الـــــفـــــاء الزمــــــــة لــــهــــا. قــــــال ســـيـــبـــويـــه: قـــولـــهـــم أمــــــا زيــــــد فـــمـــنـــطـــلـــق؛ مــــعــــنــــاه: مـــهـــمـــا يــكــن 
من شــيء؛ فزيد منطلق، وإنما زحلفت الفاء إل| الخبر كراهة أن يــوال| بين حرفي 
ـــنِـــهـــا مــــعــــن| االبـــــــتـــــــداء، لـــــم يـــاصـــقـــهـــا فِـــــعـــــٌل فـــــا يـــلـــيـــهـــا إاّل  الـــــشـــــرط والــــــجــــــزاء لــــفــــظــــاً، ولـــتـــضـــّمُ
االســم، وتستعمل في الكام عــل| وجهين، أحدهما: يستعملها المتكلم لتفصيل 
مـــا أجـــمـــلَـــهُ عــــل| طـــريـــق االســـتـــئـــنـــاف، كــمــا تـــقـــول: جـــاءنـــي إخـــوتـــك، أمــــا زيــــد فــأكــرمــتــه، 
وأمــا خالد فأهنته، وأمّـــا بشر؛ فقد أعــرضــُت عنه. والــثــانــي: أن يستعملها آخـــذاً في 

مَها كام... كاٍم مُستأنٍف من غير أن يتقّدَ

 �ŞERHÜ’l - MİSBAH lil - MUTARRIZA ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي:  قْـــــــم ال ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 490. ومـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]1806[ الـــــــّرَ قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــــّرَ

 �1/1363
 �TACEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. AHMED، el - İSFERAYİNİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �BURHANEDDİN NASIR b. ABDÜSSEYYİD el - HARİZMİ، el - MUTARRİZİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/523�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    124

آخره:... قوله: )وقريب من هذه اإلضمار عل| شريطة التفسير(، )اإلضمار 
عل| شريطة التفسير(: من قبيل القسم الثاني؛ وهو ما يكون الدليل عليه األلفاظ؛ 
إال أن الـــــدلـــــيـــــل عـــــــــل| إضـــــــمـــــــار الـــــفـــــعـــــل فـــــــي قــــــولــــــه تــــــــعــــــــال|: }پ ڀ ڀ ڀ{ )1(؛ 
مــتــقــّدم عــلــيــه... ثـــم إن الــمــضــمــر؛ إمـــا أن يــكــون عــيــن الــمــضــمــر؛ نــحــو مـــا ذكـــرنـــاه، أو 
فــــعــــاً فـــــي مــــعــــنــــاه؛ نــــحــــو: زيـــــــــداً مـــــــــررُت بــــــه، أي: ُجــــــزتُــــــهُ ]وفــــــــي نـــســـخـــة: جـــــــاوزتـــــــه[، وال 
يـــــصـــــّح إضــــــمــــــار مـــــــــــررُت ألنــــــــه ال يــــنــــصــــُب الـــــمـــــفـــــعـــــوَل، أو مــــــا هــــــو الزم مـــــعـــــنـــــاه؛ نـــــحـــــو: زيــــــــداً 
ضــربــُت غــامَــه، أي: أهــنــُت زيــــداً، ضــربــُت غــامَــه ألن إهــانــة الــمــول| مــن لـــوازم ضــْرب 
الُغام، واذه باب لإلطناب فيه مجال؛ هنكل يُفضي إل| المال، فاقتصرت عل| 

. تّم. اذه القدر، فليس الّرّيُ من التَشافِّ

تمت الكتاب بعون الملك العام في باد ســراي بمقام بقعة بهرام بك، تحريراً 
فـــي أوائــــــل شــهــر ذي الـــقـــعـــدة، فـــي لــيــلــة االثـــنـــيـــن، بــيــن الــعــشــائــيــن، فـــي تـــاريـــخ ســنــة ســّت 
وعــــــــشــــــــريــــــــن وألــــــــــــــــــــف. كــــــتــــــبــــــه الــــــحــــــقــــــيــــــر الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر؛ خــــــلــــــيــــــل بــــــن جـــــــعـــــــفـــــــر، غــــــــــفــــــــــر اهلل لــــــــــه ولــــــــوالــــــــديــــــــه 
وألســــتــــاذيــــه، ولـــجـــمـــيـــع الـــمـــؤمـــنـــيـــن والـــمـــؤمـــنـــات الــمــســلــمــيــن والـــمـــســـلـــمـــات، األحـــــيـــــاء مــنــهــم 

واألموات، سنة )1026 ھ(.

ْـــــــــَفـــــــــوائِـــــــــِد، وتُـــــــــوَجـــــــــُد فــــــي آخــــــــــــــِرِه صـــفـــحـــتـــان  مـــــالحـــــظـــــات: تُــــــــوَجــــــــُد فــــــي أولــــــــــــِه صــــفــــحــــةٌ مــــــن ال
ُــــوَجــــُد عــــل| الـــَهـــَواِمـــش  َـــَهـــا إطـــــــاَرات َحــــْمــــَراء الــــلــــون. وي ـــفـــحـــات ل ْــــَفــــوائِــــِد، َوَجـــِمـــيـــع الـــّصَ مـــن ال
ْــَعــنَــاِويــن وكلمة قــولــه مَْكتُوبَة  ــُطــوِر الكثير مــن الــتَّــْعــِلــيــَقــات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات، وال َــيْــَن الــّسُ َوب
ــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، الــــنــــاســــخ: خـــلـــيـــل بـــن جــــعــــفــــر؛ مـــــن بـــــــاد ســــــــــراي. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســنــة  ــــــلَّـ ــــــالـ بِـ
)1026 ھ/1617 م(. الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح مضبوط بالحركات 
ْــــــــِغــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي مـــغـــلـــف بـــــــــورق اإليــــــــبــــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: ُعــــثْــــَمــــان بــــن  أحــــــيــــــانــــــاً، وال
ــــد  رمـــــضـــــان ســــنــــة )1153 ھ/1740 م(، مـــــع الـــــخـــــاتـــــم. وتـــــمـــــلـّــــك: الــــســــيــــد الــــحــــافــــظ مُــــَحــــّمَ
مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: 

دار المثنوي.

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 135� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    125 علم النحو   

قْم الَْحِميِدّي: 2/489� ]910[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )1(�
المؤلف: مجهول )2(�

عـــــــدد األوراق وقــــيــــاســــاتــــهــــا: 186 - 201/ب، مــــقــــيــــاس الـــــــورقـــــــة: )205 × 125 = 
146 × 61(، عدد األسطر: )13(�

أولــــــــــــــه:... مـــــن رســـــــــوم الــــكــــفــــر )إال أزالــــــــــه وعـــــــفـــــــاه(، فـــــي مــــخــــتــــار الـــــصـــــحـــــاح؛ بـــمـــعـــن| 
عــفــا الــمــنــزل انــــدرس وانـــمـــح| وعــفــتــه الـــريـــُح؛ يــتــعــّد| ويـــلـــزم، وبــابــهــمــا: عــــدا. انــتــه|، 
فــــهذه الـــقـــريـــنـــة مــــؤّكــــدة لــلــقــريــنــة الـــســـابـــقـــة بــحــســب الـــمـــعـــن| )مـــحـــمـــد( بـــالـــجـــّر )الــمــبــعــوث 
بالهد|( أي: باالهتداء وبالهداية للناس فإّنَ هد| يجيء متعّديّا والزماً، )والنور( 
أي بــــالــــنــــور الــــــــذي كـــــــان يــــتــــأأل فـــــي جـــبـــهـــتـــه، أو بــــــنــــــور اإلســــــــــام الــــــــذي طــــلــــع عـــــــل| الـــخـــلـــق، 
فدفع عنهم ُظلمة الُكفر. )المنشرح بيُمن مَقَدمِه( بالفتح والسكون؛ مصدر ميمي 
َسالَة. )القلوب( مرفوع عل| أنه  من قدم أي: محمد الذي ينشرح ببركة قُُدوِمِه بالرِّ
فــاعــل الــمــنــشــرح، بــالــخــبــر الــمــعــتــمــد عــــل| الـــمـــوصـــول )والــــصــــدور( عــطــف عــــل| الــقــلــوب 
فالمنشرح بالخبر صفة سببية لمحمد أي صفة جرت عل| غير.... والصاة )عل| 
آله الكرام( جمع كريم، )وأصحابه العظام( جمع عظيم )أما بعد؛ فهذه( إشارة 
إل| األوراق الــتــي كتبها إشــــارة ذهــنــيــة أو خــارجــيــة بــنــاء عـــل| أن الــديــبــاجــة مــتــأخــرة عما 
كــــتــــبــــه؛ كــــمــــا هـــــو األكــــــثــــــر، )أوراق( مـــكـــتـــوبـــة )إلعـــــــــــراب ديــــبــــاجــــة كــــتــــاب الــــمــــصــــبــــاح( فــي 
مختار الصحاح، الديباجتان اذهن فكان ما ذكره في أوائل الكتب حّدها ووّجهها، 
فـــلـــك َســــــــّم| بـــالـــديـــبـــاجـــة؛ مـــــأخـــــوذةً )مـــــن غــــرائــــب فــــوائــــد الـــفـــتـــاح وابــــــتــــــداء( إنـــــا )أوالً( 
بــالــنــصــب عــــل| الــظــرفــيــة، أي قــبــل إعـــــراب الــديــبــاجــة )بـــآيـــة مـــن كـــتـــاب اهلل تـــعـــال| تــبــّركــاً 
وتيّمناً(، وعــّرفــوا اآليــة: بأنّها طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إل| انقطاعها 

طويلة كانت أو قصيرة...

 �ŞERH - İ DİBACETİ’Ll - MİSBAH. lil - MUTARRIZA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/480�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    126

ـــــــون  ــــــه الـــــــــُعـــــــــلَـــــــــَمـــــــــاء الــــــــراســــــــخـ ــــنـ ــ ــــبــــــط عـ ــــنــ ــــتــ ــــنــــــــحــــــــو، ثــــــــــم اســ ــ ــــــلـــــــم الــ آخـــــــــــــــــــــــــــره:... قــــــــــولــــــــــه: )أصــــــــــــــــل عـ
والـــفـــضـــاء الـــكـــامـــلـــون( عــــل| مـــا فــصــلــنــا الــمــبــهــم الــــوثــــق| )كـــتـــبـــاً كـــثـــيـــرة( مــفــعــول اســتــنــبــط 
)واستخرجوا منه أبحاثاً طويلة تسهياً لتعلم الِعلم وتيسيراً لمن بعدهم، وبعد بيان 
اذه المرصود( أي: المترقب )ال بد من الشروع قال الُْمَصنُِّف أما بعد حمد اهلل(.

مالحظات: المتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. وباقي مُواصَفاتِِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/489� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/490� ]911[ الّرَ

عنوان المخطوط: عشرة أشكال في تعريف الكلمة الواقعة في الكافية الحاجبية 
)البن الحاجب( )1(�

ـــــد( الــــقــــزويــــنــــي، خـــطـــيـــب دمـــشـــق،  الــــمــــؤلــــف: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن )جـــــــال الــــديــــن مُـــــَحـــــّمَ
قاضي باط، قاضيجق )ت 853 ھ/1449 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب، مقياس الورقة: )180 × 134 = 127 × 88(، 
عدد األسطر: )15(�

أوله: قوله: )الَكِلَمةُ: لَْفٌظ ُوِضَع لَِمْعنً| مُْفَرٍد(؛ وفيه عشرة إشكال.

األول: أن األلـــــــــــــــــف والــــــــــــــــــــام فــــــــــي الــــــكــــــلــــــمــــــة ال يـــــــــجـــــــــوز أن تـــــــــكـــــــــون لـــــلـــــجـــــنـــــس وال لــــلــــعــــهــــد 
]الخارجي وال لاستغراق[.

 RİSALETÜ’l - AŞKAL el - ‘AŞIR el - MUTA’ALLİKA bi TA’RİFİ’l - KELİME Fİ ›1‹
 �AVA’İLİ’l - KAFİYE

 �ES’İLE ve ECVİBE ala TARİFİ’l - KELİME
 �el - Eşkalatu fî Ta’rifi’l - Kelîmat

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/520�  قْـــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 4/512. والـــــّرَ قْــــم ال تـــوجـــد مــخــطــوطــات مــنــهــا فـــي مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْــقــديــم: 1/1523. وفــي مكتبة األزهـــر؛  قْـــم ال ْــَحــِمــيــِدّي: 1/521. وفــي مكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الـــّرَ قْـــم ال والـــّرَ

برقم: 32182، أرقام الحفظ: )5968 نحو( 90647 الشوام الرسالة الرقم: 3� 
 �ABDÜLLATİF b. CELALEDDİN MUHAMMED el - KAZVİNİ، KADİ BALAT ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ والّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    127 علم النحو   

أما األول: فأنه لو كان للجنس يلزم اجتماع النقيضين. بيانه: أن الجنس يدّلُ 
عل| كثيرين مختلفين بالحقائق، والتاء للوحدة، فبين الجنس والوحدة متضاد.

وأما الثاني: فظاهر؛ فأنه لم يَجْز بين المتكلم والمخاطب، ذكر الكلمة لتكون 
الام للعهد.

ـــــكـــــــون بــــالــــنــــســــبــــة إل| األفــــــــــــــــــــراد، والـــــتـــــعـــــريـــــف  ]وأمـــــــــــــــا الـــــــثـــــــالـــــــث: فــــــــــأن االســــــــتــــــــغــــــــراق إنّــــــــمــــــــا يــ
للجنس، فا يناسب مقام التعريف، وألنه بينه وبين الوحدة مُنافَاة أَيْضاً[. جوابه: 
أن الـــــام فــيــهــا تــعــريــف الــحــقــيــقــة لــيــس الســـتـــغـــراق الــجــنــس وال لــلــعــهــد؛ فــِحــيــنَــئِــٍذ ال يــلــزم 
اجتماع النقيضين، ويجوز أن يكون للعهد الذهني الذي بين المتكلّم والمخاطب.

اإلشكال الثاني: إّن التعريف المذكور منقوٌض بالضمائر المستترة في األفعال، 
فإنّها كلماٌت مع أنها ليسْت بألفاظ؛ ألن الــمــرادَ باللفِظ ما كــان ملفوظاً به حقيقةً، 
أو ُحْكماً، وتلك الضمائر، وإن لم تَكْن ملفوظاً بها حقيقةً، فهي ملفوٌظ بها ُحكماً

اإلشــــــكــــــال الــــثــــالــــث: إن اذه الـــتـــعـــريـــف مــــنــــقــــوٌض بــــالــــحــــركــــات اإلعـــــرابـــــيـــــة، فـــإنـــهـــا لـــفـــٌظ 
ُوِضــــَع لمعن| مــفــرٍد وليست بكلمة، ألنــهــا لــو كــانــت كلمة؛ لــكــانــْت اســمــاً أو فــعــاً أو 
حـــــرفـــــاً، واألقـــــســـــام بــأجــمــعــهــا بـــاطـــلـــة. والــــــجــــــواب: ال نُـــســـلّـــم أن األقـــــســـــام بـــأســـرهـــا بـــاطـــلـــة، 
فإنها حروف لكونها دالّة عل| معن| في غيرها، مع أنها ليست بألفاٍظ؛ ألّن اللفظ: 

ما تضّمن حرفاً من حروف الهجاء، والضّمة في )زيد( ال يُكن التلّفظ به مُنفرداً.

اإلشكال الرابع:...

آخـــــــــــــــــــره:... واإلشــــــــــكــــــــــال الـــــــتـــــــاســـــــع: أنــــــــــه ال فـــــــائـــــــدة فـــــــي قـــــــولـــــــه: )ُوضــــــــــــــــع( ألّن قـــــولـــــه: 
)لـــــمـــــعـــــن| مــــــفــــــرد( يــــغــــنــــي عـــــنـــــه، فــــــــإن الــــمــــهــــمــــل لــــيــــس لــــــه مــــــعــــــن|، والــــــمــــــعــــــن| ال يـــــكـــــون إاّل 
بالوضع ]للموضوع[، والجواب: إنه احترز به ]عن األلفاظ الدالة بالعقل كاللفظ 
الــمــســمــوع مــن وراء الــجــدار؛ فــإنــه يــدّل عــل| وجــود الــافِــِظ وحــيــاتــه وِعــلــمــه؛ إل| غير 
كلذ؛ أو بالطبع كلفِظ )أّخ( بفتح الهمزة أو ضّمها، الّداّل عل| وجِع الصدر[، 
فـــــــإنـــــــه لـــــــفـــــــٌظ يــــــــــــــدّلُ عــــــــــل| مـــــــــفـــــــــرٍد، ولـــــــيـــــــس بـــــكـــــلـــــمـــــة؛ ]لــــــــعــــــــدم الــــــــوضــــــــع فـــــــيـــــــه[ ألن الــــــــعــــــــرب لـــم 
تضعها؛ ألن الوضع تخصيص اللفظ بالمعن| ]وتعيينه له بحيث مت| أُطلَق كلذ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    128

الــــلــــفــــظ يـــفـــهـــم مــــنــــه كلذ الــــمــــعــــن| الـــــمـــــوضـــــوع لـــــه لـــلـــعـــالـــم بـــــالـــــوضـــــع[ بــــقــــصــــِد اذه الـــمـــعـــن| 
عند ِذكر اللفظ.

واإلشـــــكـــــال الـــعـــاشـــر: إّنَ الــــحــــّدَ مـــنـــقـــوٌض بـــنـــفـــس الــــحــــدِّ؛ ألن نــــْفــــَس الــــحــــدِّ لـــفـــٌظ ُوِضــــــَع 
ــــٌب؛ ألن الــــُمــــَراد من  ِـــمـــعـــن| مُــــفــــرٍد، ولـــيـــس بــكــلــمــٍة. والــــجــــواب: إّنَ مـــجـــمـــوَع الـــحـــدِّ مــــرّكَ ل

المرّكب ما يدّلُ جزءُ لْفِظِه عل| ُجْزِء مَعناه، ومجموع الحدِّ كك. تم.
ْـــَفـــوائِـــِد،  مــالحــظــات: مــخــطــوطــة خــزائــنــيــة، وتُـــوَجـــُد فــي أولــهــا ثـــاث صــفــحــات مــن ال
ُـــــــــــوُســـــــــــف بـــــــــــن الــــــفــــــقــــــيــــــه ُســــــــلَــــــــيْــــــــَمــــــــان  ْـــــــــــــــَفـــــــــــــــوائِـــــــــــــــِد، الـــــــــنـــــــــاســـــــــخ: ي وتُــــــــــــــــوَجــــــــــــــــُد فـــــــــــي آخــــــــــــِرهــــــــــــا صـــــــفـــــــحـــــــةٌ مـــــــــــن ال
الــمــغــلــقــروي )1(� تــاريــخ النسخ: سلخ ربــيــع اآلخـــر سنة )832 ھ/1428 م(. الوضع 
ـــيـــــانـــــاً. والــــعــــنــــاويــــن مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِــــُخــــُطــــوٍط  الـــــعـــــام: نــــــوع الـــــخـــــط: تـــعـــلـــيـــق مـــضـــبـــوط بــــالــــحــــركــــات أحــ
ـــــــُطـــــــوِر بــــعــــض الـــــتَّـــــْعـــــِلـــــيـــــَقـــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات.  َـــــــــيْـــــــــَن الـــــــّسُ فَـــــــْوقَـــــــَهـــــــا، وتُـــــــــوَجـــــــــُد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش َوب
ـــد  والــــغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بـــــورق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد الـــحـــافـــظ مُـــَحـــّمَ

مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ بالخاتم. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/490� ]912[ الّرَ
عــــنــــوان الـــمـــخـــطـــوط: ضـــــوء الـــمـــصـــبـــاح فــــي تــلــخــيــص الـــمـــفـــتـــاح لـــإلســـفـــرايـــيـــنـــي فــــي شـــرح 

المصباح في النحو للمطرزي )2(�
ــــد بــــن أحــــمــــد، تـــــاج الــــديــــن، اإلســـفـــرايـــنـــي )ت 684 ھ/  ــــَحــــّمَ ــــد بــــن مُ ــــَحــــّمَ الـــمـــؤلـــف: مُ

1285 م( )3(�
عدد األوراق وقياساتها: 110، مقياس الورقة: )180 × 134 = 127 × 88(، 

عدد األسطر: )15(�

 �Migalgara، Malkara ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/490�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞERHÜ’l - MİSBAH lil - MUTARRIZA ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 489�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TACEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. AHMED، el - İSFERAYİNİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

وقع الفراغ عن يد العبد الضعيف يوسف بن ُسلَيَْمان الفقيه المغلقروي، َغَفَر اهللُ 
لَهُ َولَِوالَِديِْه؛، ولجميع المسلمين، آمين، في وقت الضح|؛ من سلخ ربيع اآلخر، 

تاريخه: سنة اثنتين وثاثين وثمان مئة هجرية.

ـــُطـــوِر، وتُـــوَجـــُد  َـــيْـــَن الـــّسُ مــالحــظــات: تُـــوَجـــُد حــاشــيــة كــامــلــة مــكــتــوبــة عـــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
في آخِرِه سبع صفحات من الفوائد المتنوعة بخطوط مُتََعدِّدة، ومنها قول القائل:

نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِء مـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوءٌ ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروَرا الـــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــْضـــــــــــــــــــــــــــــــــِل  ألهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل  فِـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــِه  أََر| 
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المؤلف: يُوُسف بن ُسلَيَْمان المغلقروي، الفقيه )ت بعد 832 ھ/1428 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 110، مقياس الورقة: )180 × 134 = 127 × 88(، 
عدد األسطر: )مُتََعدِّد(.

َــــّمــــا قــــــال: بـــعـــد حـــــمـــــِد اهلل، فـــإنـــه لــــم يـــذكـــر الـــحـــمـــَد.  ْـــُمـــَصـــنّـــف ل أولـــــــه: فـــــإن قـــيـــل: إن ال
قلُت: لسان الحال أنطق من لسان المقال. )بعد( مضاف، )حمد( مضاف إليه. 
قوله: )فيها معن|( يُشعُر أنها ليست للشرط َكِإْن وإذا، وهو اختيار جار اهلل، وأما 
ابـــن الـــحـــاجـــب اخـــتـــار أنـــهـــا مـــوضـــوعـــة لــلــشــرط كــمــا أنــهــمــا كــــك، ودلـــيـــل اآلخـــــر أصـــح؛ 
فإنه لم يذكر الحمد. ومما يدّل عل| أنها للشرط لزوم الفاعل في جوابه، والقصد 

أن األّول سبٌب للثاني...

آخره:... )الرِّّي( وهو ضد العطش، )التشاف( وهو من يشرب جميع ما في 
ـــفـــافـــة )2(، وهــــي الــبــقــيــة؛ فـــافـــهـــْم. ألنـــهـــا ثــقــلــتــهــا ولــطــافــتــهــا يظهر  اإلنــــــاء؛ مـــأخـــوذ مـــن الـــّشُ
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ُـــوُســـف بـــن الــفــقــيــه ُســـلَـــيْـــَمـــان الــمــغــلــقــروي، وهــــو فــقــيــه نــاســخ مـــدقّـــق، مـــن عــلــمــاء الـــقـــرن الــتــاســع  الــفــقــيــه الــُعــثْــَمــانــي ي
لَْطان  الهجري، الخامس عشر الميادي، وقد كان حيّاً سنة )832 ھ/1428 م(، وهو من علماء دولة الّسُ
لَْطان مَُراد الثاني )ت 855 ھ/1451 م(،  د چلبي األول )ت 824 ھ/1421 م(، ودولة الّسُ الُعثَْماني مَُحّمَ
وهو منسوب إل| بلدة >Migalgara، Malkara<: معلقرة = مغلغرة = مغلقرة: وهي بلدة تركية تقع في 
القسم التركي األوروبي، بمنطقة تكفورداغ = تكيرداغ في والية أدرنة الُْعثَْمانِيَّة، في شبه جزيرة كليبولي، 
والـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا: الـــمـــغـــلـــقـــره وي، أو الـــمـــغـــلـــقـــروي. واذه الـــمـــجـــمـــوع الـــــنـــــادر يــــضــــّم مـــؤلـــفـــاتـــه بـــخـــّطـــه مــــع حـــواشـــيـــه. 
ومــن مؤلفاته: حاشية عــل| ضــوء المصباح في تلخيص المفتاح لإلسفراييني في شــرح المصباح في النحو 

قْم الَْحِميِدّي: 3/490�  للمطرزي، وهي في اذه المجموع؛ الّرَ
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ْــــــَحــــــاج،  ُـــــــوَن: قـــــــدم َســـــــائِـــــــُر ال َـــــــُقـــــــول ْـــــــَواِضـــــــَحـــــــة أَنـــــهـــــم ي ›2‹ قـــــــال الـــــحـــــريـــــري: >فَـــــمـــــن أوهـــــامـــــهـــــم الــــفــــاضــــحــــة، وأغـــــاطـــــهـــــم ال
ْــَعــَرب بَِمْعن| الْبَاقِي، َوِمنْه  ْــخــراج، فيستعملون )ســائــراً( بَِمْعن| الَْجِميع، َوُهــَو فِي َكــام ال َواْســتــْوف| َسائَِر ال
ِــيــل عــل| ِصَحة كلَذِ أَن النَّبِي صــل| اهلل َعلَيِْه َوسلم قَــاَل لغيان ِحين  ل قيل لما يبْق| فِــي اإِلنَـــاء: ُســـْؤر، َوالــّدَ

، َوفَارق سائرهن، أَي من بَِقي بعد األَْربَع الاتِي تختارهن.  أسلم َوِعنْده عشر نسوٍة: اختر أَْربعاً ِمنُْهّنَ
ــــــل.  ْـــبَـــاقِـــي األَقَ َــعــُضــهــم مـــن اْســـتِـــْعـــَمـــالـــه بِـــَمـــْعـــن| ال ْـــبَـــاقِـــي األَْكـــــثَـــــر، مــنــع ب َولـــمـــا َوقـــــع َســـائِـــر فِــــي اذَهَ الــمــوطــن بِـــَمـــْعـــن| ال
ـــِحـــيـــح أَنـــــه يــْســتَــْعــمــل فِــــي كـــل بــــــاٍق، قـــــّلَ أَو كــثــر إِلْجــــَمــــاع أهــــل الـــلُّـــَغـــة عــــل| أَن مـــعـــن| الـــَحـــِديـــث: إِذا شــربــتــم  =َوالـــّصَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    131 علم النحو   

فافة، وقد يحصل  من تحتِها قعُر اإلناء، والمعن|: ليس الذي حاصاً من شرب الّشُ
الذي قبل ُشربها، واذه في مثٍل يُضرُب في النهي عن االستقصاء له، والتمادي في 
ــفــافــة، وهــي بقية الــمــاء فــي اإلنــــاء، أي: ليس الــــّرّي حاصاً  األمـــر. ھ. وهــو شــرب الــّشُ
ُــــــــضــــــــرُب فـــــــي عـــــدم  ــــــفــــــافــــــة، وربـــــــمـــــــا يــــحــــصــــل الـــــــــــذي قـــــبـــــل كلذ، واذه مـــــثـــــل ي مـــــــن شـــــــــرب الــــــّشُ

الحاجة إل| االستقصاء في روم الحاجة. اھ.

ُطوِر من أول  مالحظات: حاشية مكتوبة بخط المؤلف عل| الهامش، وما بَيَْن الّسُ
المخطوطة إل| آخرها. تاريخ النسخ: سلخ ربيع اآلخــر سنة )832 ھ/1428 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/490� وباقي مُواصَفاتِِها مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 491� ]914[ الّرَ

عنوان المخطوط: نتائج األفكار في شرح اإلظهار للبركوي )1(�

فأسئروا، أَي أَبقوا فِي اإِلنَاء بَِقيَّة مَاء، ال أَّنَ الُمَراد بِِه أَن يشرب األَقَل ويبقي األَْكثَر. َوإِنََّما نََدَب إِلَ| التأدُِّب 
بك ألن اإلكثار من الْمطعم َوالْمْشَرب منبأةٌ َعن النّهم؛ مأمة ِعنْد الَْعَرب، َوِمنْه مَا َجاءَ فِي َحِديث أم زرع 
، أَْي: يتناه| فِي الشربة إِلَ| أَْن يَستأِصَل  ، َوإِْن شِرَب اشتّفَ َعن الَّتِي ذمّت َزوَجَها، فََقالَت: إِِن أكَل لّفَ

َراب فِي اإِلنَاء<.  فافةَ، َوِهي مَا يبْق| من الّشَ الّشُ
انظر؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )ت 911 ھ/1505 م(: )122/2(، ودرة الــغــواص في 
أوهام الخواص للحريري البصري )ت 516 ھ/1122 م(: )ص: 10 - 11(، وغريب الحديث ألبي ُعبيد 
القاسم بن سّام الهروي البغدادي )ت 224 ھ/839 م(: )292/2(، ومشارق األنوار عل| صحاح اآلثار 
للقاضي عياض بن موس| اليحصبي )المتوف|: 544 ھ/1149 م(: )227/2(، وتهذيب اللغة لأزهري 

الهروي )المتوف|: 370 ھ/981 م(: )195/11(� 
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نــــــــتــــــــائــــــــج األفـــــــــــــكـــــــــــــار فــــــــــــي شـــــــــــــــرح اإلظـــــــــــــهـــــــــــــار لـــــــــلـــــــــبـــــــــركـــــــــوي؛ قــــــــــــد طـــــــبـــــــعـــــــت فــــــــــــي إِْســـــــــــــتَـــــــــــــانـــــــــــــبُـــــــــــــول ســــــــنــــــــة )1219 ھ/1804 م(، 
)1266 ھ/  َســـــــــنَـــــــــةَ  ُـــــــــــــــوالق  ب وفــــــــــي  )1300 ھ/1883 م(،  )1277 ھ/1860 م(،  )1251 ھ/1835 م(، 

1850 م(. وتوجد منها مخطوطات. 
قْم الَْحِميِدّي: 493. ومكتبة راغب پاشا؛ ]1710[  قْم الَْحِميِدّي: 492، والّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
قْـــُم  : 930، و]1331[، والـــّرَ ْـــَحـــمـــيـــدّيُ ــــُم ال قْ ــلَــيْــَمــانِــيَّــة: ]1330[ الــــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/1304. ومــكــتــبــة الــّسُ قْـــم ال الـــّرَ
: 931. وتوجد عل| شرح اإلظهار حاشية بعنوان: )غالية النوافج عل| النتايج َحاِشيَة عل| اآلهط  الَْحميدّيُ
ْــَحــنَــِفــّي  ْــَفــاِضــل ال وِمــــي؛ ال ــد رحــمــي بــن عــبــد اهلل االكــيــنــي الــــّرُ لــي فِـــي الـــنَّـــْحـــو(، لــمــؤلــفــهــا: رحــمــي االكــيــنــي: مُــَحــّمَ

=

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    132

المؤلف: مُْصَطَف| بن حمزة بن إبراهيم بن ولي الدين بن مصلح الدين الحنفي 
الرومي األناضولي البولوي النحوي اآلهط وي )اآلهط لي( )اآلضوي( قوش آهط لي 

)ت بعد سنة 1085 ھ/1674 م( )1(�

ــــيـــــــض: أحــــــــمــــــــد عــــــــصــــــــمــــــــت اهلل أفـــــــــــنـــــــــــدي، اآلهط وي، قـــــــــــــوش آهط لـــــــــــــي، كــــســــكــــيــــن  ــ ــــبـ ــ ــــــمـ الـ
)ت 1195 ھ/1780 م( )2(�

الذي تول| مديرية مكتب النواب بقسطنطينية )ت 1327 ھ/1909 م(. 
انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: )400/2 - 441(� 
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مصطف| بن حمزة اآلهط وي )اآلهط لي( )اآلضوي( قوش آهط لي؛ عالم عثماني ُولَِد في مدينة طرابزون 
التركية، واستوطن مدينة آماسيا، وألَّف )نتائج األفكار( سنة )1085 ھ/1674 م(؛ وعاش في عهد أمير 
ــلـْـَطــان إبــراهــيــم األول  ــد الــرابــع )1058 ھ - 1099 ھ/1648 - 1687 م(، ابــن الــّسُ ــلـْـَطــان مُــَحــّمَ المؤمنين؛ الــّسُ
لَْطان أحمد األول )1012 - 1026 ھ/1603 - 1617 م(،  )1049 - 1051 ھ/1640 - 1648 م( ابن الّسُ

وكانت وفاته ودفنه في )قوش آهط(. 
انــظــر: هــديــة الــعــارفــيــن لــلــبــغــدادّي: )441/2(، وعــثــمــانــلــي مــؤلــفــلــري: )213/1(، واألعـــــام: )232/7(� 

ومعجم المؤلفين الطبعة القديمة: )249/12(. والطبعة الجديدة: )863/3(� 
 �KUŞADALI ŞEYH AHMED ›2‹

واعظ عثماني، فقيه نحوي صرفي، تَتَلَْمَذ في بلَدتِِه عل| الشيخ مُْصَطَف| بن حمزة اآلهط وي، قوش آهط 
لي )ت بعد سنة 1085 ھ/1674 م(، وعلّق شيخه مصطف| بن حمزة اآلهط وي )اآلهط لي( )اآلضوي( 
قوش آهط لي؛ تعليقةً )في شرح اإلظهار للبركوي(، ثّم بيّضها تلميذه الشيخ: أحمد عصمت اهلل قوش 
آهط لي، كسكين، )ت 1195 ھ/1780 م(، واذه كان مقيماً في قوش آهط سي. ومن ُكتبه المخطوطة 
أيـــــــضـــــــاً: عــــنــــايــــة الــــمــــبــــتــــغــــي فــــــي شــــــــرح كــــفــــايــــة الــــمــــبــــتــــدي لــــلــــبــــركــــوي فــــــي الـــــــصـــــــرف، وهــــــــو مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة خــــزانــــة 
األمـــانـــات: 1861، ومكتبة محمد عــاصــم: 595، وتــكــه لــي أوغــــل|: 1/916. ولـــه: الــبــرزخــيــة فــي األخـــاق 
مخطوط في مكتبة آية الا نجفي: 2/2284، وتخفيف العذاب عن الكفار بحسناتهم مخطوط في مكتبة 
آية نجفي 3/2284، ورسالة الهداية مخطوط في مكتبة ألمالي 6/2565. وشرح العوامل مطبوع، وعناية 
قْــــــم  الـــمـــبـــتـــغـــي فــــــي شـــــــرح كــــفــــايــــة الــــمــــبــــتــــدي وهـــــــو مــــطــــبــــوع، ومـــــنـــــه مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة راغـــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]1801[ الــــــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/1359. والكبائر من الذنوب مخطوط في مكتبة آية نجفي: 1/2284� 
انــظــر؛ عثمانلي مــؤلــفــلــري: )405/1(. وفــهــرس مخطوطات كــوبــريــل|: )275/3(، ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة؛ سركيس: )1750/2 - 1751(. والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )86/1 - 
قْـــــم  ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/966. ومـــكـــتـــبـــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1710[ الـــــّرَ قْــــــم ال ــــلـَـــيْــــَمــــانِــــيّـَـــة؛ ]1377[ الــــــّرَ 87(. ومـــكـــتـــبـــة الــــّسُ

قْم الَْحِميِدّي: 1340�  الَْحِميِدّي: 2/1304، ]1780[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    133 علم النحو   

عدد األوراق وقياساتها: 216، مقياس الورقة: )168 × 107 = 121 × 62(، 
عدد األسطر: )15(�

ِحيِم، الَْحْمُد هلِل الذي جعل األلفاظ قوالب المعاني،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
وفــــــضــــــلــــــهــــــا عـــــــــــــل| ســــــــائــــــــر األصـــــــــوات بـــــــــنـــــــــظـــــــــم دَُرر حــــــــــــــــروف الـــــــمـــــــبـــــــانـــــــي، وبــــــفــــــضــــــلــــــه رفـــــــــــــع الـــــخـــــطـــــأ 
ـــــــة، وال يــــســــع ظــــــــــروف اانكليــــــــــــات تـــعـــريـــف  ـــــــة، وبــــتــــكــــويــــنــــه كــــــــان األفـــــــعـــــــال تـــــــامّ عــــــن األمــــــــــة عـــــــامّ
ـــــام  ــــــاة َوالـــــّسَ مـــــوصـــــوالت نـــعـــمـــائـــه، وال يـــــتـــــأتّ| بـــــاإلشـــــارة إظـــــهـــــاُر مُــــضــــمــــرات آالئـــــــه، َوالــــــّصَ
ـــــد الــــــــذي أعــــــــرب عـــــن حــجــج  ْــــــَكــــــِلــــــِم ِمـــــــن بــــيــــن الــــمــــرســــلــــيــــن؛ مُـــــَحـــــّمَ عـــــــل| مَـــــــن أوتِــــــــــــَي جـــــــواِمـــــــَع ال
ـــِمــــيــــن بــــمــــرفــــوعــــات أحـــــكـــــامـــــه، الـــمـــمـــتـــازيـــن  ِـ َــــِمــــيــــن، وعــــــــل| آلـــــــه الــــجــــازمــــيــــن الــــعــــال الـــــديـــــن لــــلــــعــــال
عـــــن أهـــــــل الــــخــــفــــض بـــــاإلضـــــافـــــة إل| مــــنــــصــــوبــــات أعــــــامــــــه، الــــلــــهــــم اجــــعــــل صــــــدورنــــــا مــــصــــادر 
ِصـــفـــات الــــِكــــرام، واحــــــِرْف جــوارحــنــا َعـــّمـــا مُـــنِـــَع فـــي اإلســـــام، وأبـــــدل مــغــفــرتــك عــمــا جئنا 
غلطاً، واجمعنا مــع الموحدين؛ ال القائلين: شططاً. أمّــا بــعــُد: فيقول العبُد الفقير 
ِّـــِه الــقــديــر: الشيخ مُــْصــَطــَف| بــن حــمــزة، أسكنهما اهلل بفضله فــي الجنّة:  ُــطــف رب إل| ل
إن كـــتـــاب )إظــــهــــار األســــــــــرار( - لـــلـــفـــاضـــل؛ صـــاحـــب إمــــعــــان األنـــــظـــــار، بـــديـــع الـــفـــضـــل فــي 
ــــبــــــار:  األعـــــــصـــــــار، مــــــا رأت مــــثــــلـَـــه األبــــــــصــــــــاُر، خــــلــــف الــــســــلــــف األخـــــــيـــــــار، ســــنــــد الــــخــــلــــف األحــ
ّــانــي، الشهير  قق الــحــّقــانِــّي، والنحرير الحبر الــمــدقّــق الــرب ــد؛ الُمحِّ مــوالنــا الشيخ مُــَحــّمَ
الــــمــــعــــروف بـــــالـــــبـــــركـــــوّي، الــــفــــائــــز بــــالــــنــــوال الــــــوفــــــّي، أســــكــــنــــه اهلل فـــــي جـــنـــة مـــفـــتّـــحـــة االظـــــهـــــار، 
وأركــــنــــه فـــي ُكــــنَّــــٍة تـــجـــري مـــن تــحــتــهــا األنــــهــــار -. لـــّمـــا كــــان مُــشــتــمــاً عــــل| مــســائــل دقــيــقــة، 
وتحقيقات عميقة، واعــتــبــارات لطيفة، ورمــوز خفية، ومرتّباً بالتراتيب البديعة... 
وكـــــان إظـــهـــار أســـــــراره، والــتــعــّمــق فـــي األغــــــوار قـــد أَْوقَــــــــَد أفـــئـــدةَ الــطــالــبــيــن الـــنّـــهـــار، أســألــنــي 
بـــعـــض اإلخـــــــــــوان، وأخــــــــّص الــــخــــان أْن أكــــتــــَب لـــهـــم شــــرحــــاً يــــحــــّلُ عـــقـــد ألــــفــــاظــــه ومـــبـــانـــيـــه، 
ُــبــيّــن مــا لــه ومــا عــلــيــه... ثــم لما َوَهــَب  ويــوضــح الــغــواِمــض والعويصات مــن معانيه، وي
ِـــفـــخـــِر األنـــــــام، أعـــــــادوا االقــــتــــراح عــــل| وجــــه االهــــتــــمــــام... فَــــــاَح لي  لـــي ربــــي ولــــــداً َســـِمـــيّـــاً ل
أن لــيــس فـــاح ســـو| إســـعـــاف حــاجــتــهــم... فــشــرعــت فــيــه مــعــتــرفــاً بـــأن شــــروع مــثــلــي في 
مــــثــــل اذه مـــــن الــــفــــضــــاعــــة، كــــمــــا أن كــــتــــابــــة األشــــــــــّل مـــــن الــــضــــيــــاعــــة، ونكل تـــــضـــــّرعـــــُت إل| 
مَــن هــو عليه َهــيِّــٌن يسير... ثــم لما وهــب لــي شقيقه عــبــد اهلل لــوْعــِدِه الــكــريــم... لزم 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    134

يُت:  َر اإلتمام بعون الملك الغفار َسّمَ ا تَيَّسَ علينا اإلقــدام؛ عل| وجه االهتمام، فلّمَ
)بنتائج األفكار(، سائاً منه تعال| أن ينفَع به اذهن الولدان، وسائر الطاب... 
ثم اقتضت الحكمة اةيهلإل انتقالهما إل| الدار اآلخرة، إنا هلل وإنا إليه راجعون... 
ولـــــمـــــا أراد االفـــــتـــــتـــــاح بـــالـــبـــســـمـــلـــة والــــحــــمــــدلــــة كــــمــــا هــــــو أســــــلــــــوب الـــــكـــــتـــــاب الــــمــــجــــيــــد، وعـــلـــيـــه 
اإلجــــــــمــــــــاع فـــــــي الــــــدفــــــتــــــر الــــعــــتــــيــــق والـــــــجـــــــديـــــــد؛ صـــــيـــــانـــــة عـــــــن األقـــــطـــــعـــــيـــــة واألجــــــــذمــــــــيــــــــة، عــــــــــل| مـــا 
نطقت بــه الــمــقــالــة الــقــاســمــيــة، عـــل| قائلها الــصــلــوات األحـــديـــة، والتسليمات األبــديــة. 
ِحيِم، )الَْحْمُد( له معن| لغوي، وهو الوصف بالجميل  ِ الّرَ َ ْ قال: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ُـــشـــعـــر بــتــعــظــيــم الـــمـــنـــِعـــم  تـــعـــظـــيـــمـــاً عــــــل| الـــجـــمـــيـــل االخـــــتـــــيـــــاري مـــطـــلـــقـــاً، )وُعـــــــرفـــــــّي؛ وهـــــــو( ي
قصداً إلنعامه مطلقاً عل| الحامد أو غيره، )والشكر( أَيْضاً معن| لغوّي، )وهو( 

فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قَْصداً إلنعاِمِه عل| الشاكر...

آخــــــره:... )الــمــفــردة الــمــتّــصــلــة بــــه(، أي: االســــم صــفــتــان لــلــصــفــة، احــتــرز بـــاألول 
عـــن اإلضـــافـــة، فــإنــه ال يــجــوز بــنــاؤهــا أصـــــاً؛ نــحــو: ال رجـــل حــســن الـــوجـــه. وبــالــثــانــي؛ 
ــــنــــــاؤهــــــا أصــــــــــــــاً، بـــــــل تُـــــعـــــربـــــان  عـــــــن الـــــمـــــفـــــعـــــولـــــيـــــة، مــــــثــــــل: ال غــــــــــام ظـــــــريـــــــف، فــــــإنــــــه ال يــــــجــــــوز بــ
رفـــــعـــــاً ونــــصــــبــــاً، )فـــــإنـــــه يــــجــــوز بــــنــــاؤهــــا( أي الـــصـــفـــة الـــــمـــــذكـــــورة، )عــــــــل| الــــفــــتــــح(؛ حـــمـــاً 
عــــل| الـــمـــوصـــوف لــاتــحــاد بــيــنــهــمــا واالتــــصــــال، وتـــوجـــه الــنــفــي إلــيــهــا )حــقــيــقــة( فـــكـــأّنَ ال 
باشرتها؛ نحو: )نحو ال رجل ظريف( بالفتح، )ويجوز إعرابها رفعاً( حماً عل| 
محله البعيد، )ونصباً( حماً عل| لفظه أو محله القريب؛ )نحو ال رجل ظريف( 
بالرفع، )وظــريــفــاً( بالنصب، وإمّـــا معطوفة نكرة بــا تكرير ال، فــرفــع، َحــْمــاً عل| 
محله البعيد، وينصب حماً عل| لفظه، أو محله القريب، وال يجوز بناؤه لوجود 
الفصل بالعاطف، ولذا لم يتعرض له ألن كامه في جائز البناء، وإنما لم يتعرض 
لحكم سائر التوابع أَيْضاً ألنه ال نّص عنهم فيها، غير أنه نُِقل عن األنَْدلُِسّي: أن ما 

ت الرقيم. عداهما كتوابع المناد|. قد تَّمَ

عل| يد أضعف العباد السيد مراد عفا عنهما الجواد، وكلذ في سنة )1163 ھ، 
1165 ھ(.

فحات لََها إطـــاَرات َحــْمــَراء الــلــون. وتُــوَجــُد عــل| الَهَواِمش  مالحظات: َجِميع الّصَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    135 علم النحو   

ْــَعــنَــاِويــن وبعض الكلمات مَْكتُوبَة  ــُطــوِر بعض التَّْعِليَقات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات. وال َــيْــَن الــّسُ َوب
ْـــَمـــْشـــُروح مُــَمــيّـَـز بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فـــوقَـــهُ. الــنــاســخ: اســم  بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، والــمــتــن ال
الناسخ - السيد مراد - مطموس. تاريخ النسخ: سنة )1165 ھ/1751 م(. الوضع 
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي، وَعــــلــــيــــه خــــاتــــم الـــــواقـــــف:  الـــــعـــــام: نــــــوع الـــــخـــــط: نـــســـخ واضـــــــــح، وال

د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا. وقف: دار المثنوي. السيد الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 492� ]915[ الّرَ

عنوان المخطوط: نتائج األفكار في شرح اإلظهار للبركوي )1(�

ـــــولــــــوي، اآلهط وي، قـــــــوش آهط لــي  ــــبـ ـــــمــــــزة، الــــحــــنــــفــــي، الــ ـــَطــــــَف| بــــــن حـ ــ ـــــْصـ الـــــمـــــؤلـــــف: مُـ
)ت بعد سنة 1085 ھ/1674 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 140، مقياس الورقة: )217 × 149 = 164 × 76(، 
عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 491� أوله وآخره: مثل الّرَ

ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة فـــي إســتــانــبــول.  ـــد الــمــؤقــت بــجــامــع الـــّسُ مـــالحـــظـــات: الـــنـــاســـخ: الــشــيــخ مُـــَحـــّمَ
تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: قـــبـــل ســـنـــة )1187 ھ/1774 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: نــــــوع الـــــخـــــط: نــســخ 
فحات  بَة،، َوباقي َجِميع الّصَ فَحتان األول| والثانية لَهما إَِطاَرات مَُذّهَ واضح. والّصَ
ـــُطـــــوِر بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات  ــ ــــّسُ َــــــيْــــــَن الـ ــــَهـــــَواِمـــــش َوب َــــَهــــا إطــــــــــاَرات َحــــــْمــــــَراء الـــــلـــــون. وتُــــــوَجــــــُد عـــــل| الـ ل
َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر،  ْــــــَعــــــنَــــــاِويــــــن والـــــفـــــواصـــــل وبــــعــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وال
ْـــَمـــْشـــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الـــلـــوِن فـــوقَـــهُ. والـــغـــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي مغلف  والــمــتــن ال
ــــيّـَـــــة ـــَمــــــانِــ ــ ــــيْـ ــــــلـَـ ــــّسُ ـــــــد الـــــمـــــؤقـــــت بـــــجـــــامـــــع الــ  بـــــــــــورق اإليـــــــــبـــــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الـــــنـــــاســـــخ الـــــســـــيـــــد مُـــــــَحـــــــّمَ

د(، َوتََملُّك: السيد علي  مع الخاتم؛ وعبارته: )وما توفيقي إال باهلل؛ عبده مَُحّمَ

 �NETAİCÜ’l - EFKAR fi ŞERHİ İZHARİ’l - ESRAR ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 491�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KUŞADALI، ŞEYH MUSTAFA b. HAMZA el - AYDINİ، ADALI ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 491�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    136

ـــَطـــــان ُســــلَــــيْــــَمــــان خــــــان ســـنـــة )1187 ھ/1774 م(، َوتَـــــَمـــــلُّـــــك:  ـــــلـْـ ـــنـــــدي مــــــــؤذن جــــامــــع الـــــّسُ أفــ
ــــــــــــَراد مُـــــــّا.  ـــَقــــــاه مُ ــ ــــــد مُــــــــــــــَراد؛ شــــيــــخ َخــــــانـ ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف|، وخــــــاتــــــم الـــــــواقـــــــف: الــــســــيــــد الــــحــــافــــظ مُ

وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/493� ]916[ الّرَ

عنوان المخطوط: نتائج األفكار في شرح اإلظهار؛ للبركوي )1(�
ـــــولــــــوي، اآلهط وي، قـــــــوش آهط لــي  ــــبـ ـــــمــــــزة، الــــحــــنــــفــــي، الــ ـــَطــــــَف| بــــــن حـ ــ ـــــْصـ الـــــمـــــؤلـــــف: مُـ

)ت بعد سنة 1085 ھ/1674 م( )2(�

 = 133 ــــــة: )208 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 144/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
149 × 65(، عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 491� أوله وآخره: مثل الّرَ
قـــد وقــــع الـــفـــراغ عـــن تــســويــد شــــرح إظـــهـــار األســــــرار بـــعـــون اهلل الــمــلــك الــعــزيــز الــغــفــار؛ 
عـــــل| يــــد أضـــعـــف الــــــــور|؛ الـــشـــيـــخ مُــــْصــــَطــــَف|، فــــي الـــضـــحـــوة الـــُكـــبـــر| مــــن يـــــوم األربــــعــــاء؛ 
السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة خمس وثمانين وألف )1085 ھ(. تّم.

قد استراح القلم عن تسويد هذه النسخة الشريفة بيد عبده الضعيف؛ بلطف ربّه 
اللطيف: إبراهيم بن خليل، المحتاج إل| ربهما الجليل. تم تم تم.

ـــــكــــــــبــــــــر| مــــــــــن يـــــــــــــوم األربـــــــــــــعـــــــــــــاء الــــــســــــابــــــع  مــــــــالحــــــــظــــــــات: تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــتـــــــألـــــــيـــــــف: فــــــــــي الــــــــضــــــــحــــــــوة الـــ
والعشرين من رمضان المبارك سنة )1085 ھ/1674 م(. وتُوَجُد في آخــره صفحة 
من الفوائد، وِرَسالَة في صفحتين. الناسخ: إبراهيم بن خليل. الوضع العام: نوع 
بَة،  الخط: النسخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً. ولوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
نَـــــــــة، ولـــــهـــــا إطـــــــــار مـــــــذّهـــــــب، وجــــمــــيــــع الــــصــــفــــحــــات لــــهــــا إطـــــــــــــاران حــــمــــر الــــــلــــــون تـــحـــيـــطـــان  َومُـــــــــلَـــــــــّوَ
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قْم الَْحِميِدّي: 491�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    137 علم النحو   

َـــة  الــــنــــّص الـــمـــخـــطـــوط وبـــالـــحـــاشـــيـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة عــــــل| الــــهــــامــــش. وَعـــــنَـــــاِويـــــن الـــمـــواضـــيـــع مَـــْكـــتُـــوب
بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن مَُميَّز حمراء اللون فوقه، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي بطانته من 
ورق اإليــــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــــدرويــــــش مُـــــْصـــــَطـــــَف|، وقــــــد بــــاعــــه لــيــلــجــي مُـــــْصـــــَطـــــَف| زاده 
ــــَراد مُـــّا. وقــف:  ــد مُــــَراد؛ شيخ َخــانــَقــاه مُ بمبلغ: )16( قــرشــاً، والــســيــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ

دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/493� ]917[ الّرَ

عنوان المخطوط: غاية األنظار حاشية عل| نتائج األفكار لآهط لي، في شرح 
اإلظهار للبركوي )1(�

الــــمــــؤلــــف: مُـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن ده ده األخــــســــخــــه وي، اإلســــتــــانــــبــــولــــي الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الــحــنــفــي 
)ت في القرن: 11 - 12 ھ( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 1/ب - 143/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )208 × 133 = 
149 × 65(، عدد األسطر: )19(�

أولــــه: األلـــفـــاظ: قــرآنــاً أو غــيــره. أي: يــزيــد الــمــعــانــي بــزيــادتــهــا، وتنقص بنقصها، 
نــعــمــائــه: وفـــي الــنــعــمــاء لــغــتــان، فــتــح الــنــون؛ وضــمــهــا، فـــإن فتحت الــنــون مــــددت، كما 

َسالَة، وإن ضممت قصرت، وقلت نعم|. ده ده جونكي. هو في الرِّ

 �HAŞİYE ala NETAİCÜ’l - EFKAR fi ŞERHİ İZHARİ’l - ESRAR ›1‹
توجد مخطوطات منها في مكتبة أسعد أفندي: 3114. ومكتبة محمد عاصم: 603، ومكتبة برنستون؛ 

مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3682، رمز الحفظ: 5414� 
 �Mustafâ Dede el - Ahsıhevî ›2‹

مـــصـــطـــفـــي بـــن ده ده األخـــــِســـــخـــــه وي؛ ثــــــم اإِلْســــــتَــــــانــــــبُــــــولــــــي عــــــــاش فــــــي الــــــقــــــرن )11 - 12 ھ( مــــــن تــــصــــانــــيــــفــــه: غـــايـــة 
األنظار حاشية عل| نتائج األفكار آلهط لي مصطف| بن حمزة - في النحو، واألحكام الشرعية في األحوال 

الشخصية، واألحكام المعية في األراضي األميرية. 
انــــظــــر؛ ُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مـــؤلـــفـــلـــري؛ لــمــحــمــد طــــاهــــر بــــروســــه لــــــي: )213/1(. ومـــعـــجـــم الـــمـــخـــطـــوطـــات الــــمــــوجــــودة فــي 
مــكــتــبــات إِْســــتَــــانــــبُــــول وآنــــاطــــولــــي: )1557/3؛ الــــرقــــم: 5242(. ومـــعـــجـــم تــــاريــــخ الــــتــــراث الـــعـــربـــي لـــقـــره بـــلـــوط، 

)الرقم: 10038(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    138

ـــيـــــل: اآلالء هـــــي الــــنِّــــعــــم الــــظــــاهــــرة،  ُــــــغــــــةً، وقــ ـــتـــــرادفـــــان ل ــــمـــــا؛ أي: آالء والــــنــــعــــمــــاء؛ مــ وهـ
والنعماء الباطنة. ده ده جونكي.

ــــــة، كـــقـــولـــه عـــلـــيـــه الـــــســـــام: >الــــخــــراج  ـــّمَ ــ ـــيــــــزاً، وتـــحـــتـــه مــــعــــاٍن َجـ ــ وهــــــي مــــا كــــــان لـــفـــظـــه وجـ
بالضمان<، وقوله عليه السام: >ال َضرر وال ِضرار في اإلسام<. مرآة األصول.

أي: بعد. اقتداءً به صل| اهلل عليه وسلم، وبأصحابه، فإنهم كانوا يأتون به في 
ُخطبهم لانتقال من أسلوٍب إل| آخر، ويسم|: فصل الخطاب. قيل: أّول مَْن قال 

به داوود عليه السام. علي القاري؛ شرح المشكاة.....

آخـــــــــــــــــره:... )ال يــــجــــوز بــــنــــاؤهــــمــــا أصــــــــــاً بــــــل تُـــــــعـــــــربـــــــان(: لـــــعـــــدم االتـــــــحـــــــاد فــــــي األول، 
واالتصال في الثاني.

فــــإن مـــعـــن| )ال رجــــل ظـــريـــف( نــفــي ظـــرافـــتـــه ال نــفــســه بـــخـــاف الـــمـــنـــاد| الــمــبــنــي كيا 
ــــبْــــــَن. )حــــمــــاً عــــــل| لـــفـــظـــه أو  زيــــــد الــــظــــريــــف، فـــإنـــهـــا غـــيـــر مـــقـــصـــودة بــــالــــنــــداء، ولــــــاذه لــــم تُــ
محله القريب(، وهو نصبه با قبل الثاني، )نكرة(: فإن حكم التكرير مّر. )با 

فُْع. تكرير(، إْذ لو كان معرفةً َوَجَب الّرَ

قد وقع الفراغ عن تسويد شرح إظهار األسرار بعون اهلل الملك العزيز الغفار...

ُطوِر من أّول المخطوط  مالحظات: اذه الحاشية مكتوبة عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
إل| آخــــــــره، مــــع نـــســـبـــة االقــــتــــبــــاســــات إل| مــــصــــادرهــــا. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مـــثـــل مُـــواصـــفـــات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/493� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/493� ]918[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في بيان غلط الجامي في شرحه للكافية )1(�

 �Risâle fî Beyâni Galati’l - Câmî fî Şerh - i Kâfiye ›1‹
تُوَجُد مخطوطة منها في دار الكتب الوطنية في )أبو ظبي(؛ رقم الحفظ: )8/آ 414/452 مج(. 

قــال حاجي خليفة: >الكافية، فــي النحو للشيخ جمال الــديــن، أَبِــي عــمــرو: ُعــثْــَمــان بــن عمر، المعروف: 
بابن الحاجب، المالكي، النحوي. المتوف| سنة )646 ھ/1249 م(، وهي مختصرة معتبرة، شهرتها 
ـــــد،  =مــــغــــنــــيــــة عــــــن الـــــتـــــعـــــريـــــف، ولـــــــه عــــلــــيــــهــــا )شــــــــــــــرح(... وعـــــــــل| )حـــــاشـــــيـــــة الــــــعــــــصــــــام(؛ )حـــــاشـــــيـــــة( لـــــلـــــمـــــول| مُـــــَحـــــّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    139 علم النحو   

ـــــــــــــهـــــــــــــرانـــــــــــــي )ت بـــــعـــــد  ـــــــــــــد بـــــــــــــن أبـــــــــــــو بـــــــــــــكـــــــــــــر، مــــــــــنــــــــــا زاده الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــردي، الـــــــــــــّسُ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ
1070 ھ/1660 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 144/ب - 145/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )208 × 133 = 
149 × 65(، عدد األسطر: )مُتََعدِّد(.

أوله: هذه ِرَسالَة المتحان األذك| والحذاق.

ـــــــام عــــــل| جـــمـــيـــع األنــــبــــيــــاء والـــمـــرســـلـــيـــن.  ـــــــاة َوالـــــــّسَ َـــــِمـــــيـــــَن، َوالـــــــّصَ ْـــــَعـــــال ْــــــَحــــــْمــــــُد هلِلِ َربِّ ال ال
َـــــــــــْعـــــــــــد؛ يــــــقــــــول الـــــعـــــبـــــد الـــــفـــــقـــــيـــــر إل| رحــــــمــــــة ربــــــــــه الـــــــقـــــــديـــــــر؛ مـــــنـــــا زاده الــــــــــكــــــــــردي: هذه هـــي  َوب
ــــــارح الـــــفـــــاضـــــل عــــبــــد انمحرل  الــــــواضــــــحــــــة؛ الـــــتـــــي وقـــــــع فـــيـــهـــا الــــغــــلــــط والــــمــــســــامــــحــــة؛ مــــــن الـــــــشـ
ه فـــــي شــــرحــــه لـــلـــكـــافـــيـــة، فـــاســـتـــخـــرجـــتُـــهـــا وكـــتـــبـــتُـــهـــا فـــــي هذه األوراق  َس ِســــــــــّرُ الــــجــــامــــي؛ قُــــــــــدِّ
لينظَر فيها األفاضل والطلبة، ويكونوا عل| بصيرٍة في أثناء الدرس والمطالعة. منها: 
قـــولـــه فــــي صـــــدر الــــكــــتــــاب: الــــوضــــع يــــجــــّرد عــــن الــــمــــعــــن|؛ وكلذ لـــكـــونـــه أمـــــــراً إضــــافــــيــــاً... 
ـــيــــــره، ومـــنـــهـــا  ــ ـــُقـــــل بــــــه أحـــــــــٌد مــــــن الــــشــــارحــــيــــن غـ بــــيــــن الـــشـــيـــئـــيـــن ال يـــــجـــــوز أصـــــــــــاً، ولـــــــاذه لــــــم يــ
قوله: حروف الهجاء موضوعة لغرض التركيب الوصفي لك ال تخرج عن تعريف 
الـــكـــلـــمـــة قـــطـــعـــاً لـــعـــمـــوم الــــمــــعــــن| كـــمـــا أعــــــــرف بــــــه؛ بـــــل الـــتـــحـــقـــيـــق أنــــــه ال وضــــــع لـــهـــا أصــــــاً، 
ومنها قوله: في العدل إال أنهم تنبّهوا للعدل فما عمروا، والصواب ال أنهم، ومنها 
قوله: في أوائــل المرفوعات ردّاً عــل| الفاضل الهندي؛ وال شــّك أن االســم موصوف 
بالرفع المحلي، فإن الكام في االسم المرفوع المعرب؛ ال في مطلق المرفوع، فا 

يشمل؛ كما ال يخف|...

الشهير بمنا زاده الكردي، المتوف|: بعد سنة )1070 ھ/1660 م(، وعل| أول )الجامي(...<. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1370/2 - 1373(� 

 �Mollâ - zâde Muhammed b. Ebû Bekr el - Kürdî es - Suhranî ›1‹
عالم صوفي؛ ومن مصنفاته في التََّصّوُف: الفوائح المسكيَّة في الفواتح العلميَّة، مكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ 
ــــَقـــــِديـــــُم: 1404، وفــــهــــرس مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون الــمــجــمــوعــة الــــجــــديــــدة؛ الـــرقـــم:  ْـ ــــــم ال قْ ــــّرَ ْـــــَقـــــِديـــــُم: 4/158، والــ قْـــــم ال الـــــّرَ
د أمين بن فتح اهلل زاده؛ الكردي، اإلربلي  221، رمز الحفظ: 311. وقد نُسبْت بعُض مؤلفاته إل| مَُحّمَ

)ت 1332 ھ/1916 م(. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1370/2 - 1373(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    140

آخره:... ومنها قوله: في بحث أما، وأما تقديره بمهما يذكر، وقد ذكره في 
الحاشية، ومنها قوله في آخر بحث التنوين: وحكم األبنية كحكم االبن في جميع 
ْــــــــضــــــــاً؛ فـــيـــنـــبـــغـــي لــلــمــعــلــم  مــــــا ذكــــــــر إاّل فــــــي حــــــــذف مــــعــــرفــــتــــهــــا، وقــــــــد ذكـــــــرنـــــــاه فــــــي الــــحــــاشــــيــــة أَي
َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب.  والمتعلم التأمُّل في هذه المواضع. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

وعنده تّم الكتاب. تم تم.

قد وقع الفراغ عن تسويد شرح إظهار األسرار بعون اهلل الملك العزيز الغفار...

مالحظات: الخط يشبه خط الحاشية السابقة، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 
قْم الَْحِميِدّي: 1/493� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 494� ]919[ الّرَ

عـــنـــوان الـــمـــخـــطـــوط: فــــوايــــح )األذكــــــــــار = فــــواتــــح األفـــــكـــــار(؛ فــــي حـــــّل نـــتـــائـــج األفـــكـــار 
لآهط لي، في شرح اإلظهار للبركوي )1(�

ـــــــــــــــد َصـــــــــــــــــالـــــــــــــــــح، األيــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــي، الــــــــــــــــنَّــــــــــــــــْقــــــــــــــــِشــــــــــــــــبَــــــــــــــــنْــــــــــــــــِدّي، الــــــحــــــنــــــفــــــي  الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف: عـــــــــــــبـــــــــــــد اهلل بـــــــــــــن مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ
)ت 1252 ھ/1836 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 317، مقياس الورقة: )230 × 159 = 167 × 87(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي جعل األلفاَظ قوالَب المعاني،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

 �FEVAYİHU’l - EZHAR fi HALLİ NETAİCİ’l - EFKAR ›1‹
ْــــُعــــثْــــَمــــانِــــيّـَـــة بـــاآلســـتـــانـــة ســـنـــة )1305 ھ/1888 م(؛ تـــحـــت عـــــنـــــوان: فــــوايــــح األَْذَكــــــــــــار فــــي حــل  طـــبـــع فــــي الــمــطــبــعــة ال
نــتــائــج األفــــكــــار. وورد تــحــت عــــنــــوان: حـــل )نـــتـــائـــج األفــــكــــار فـــي شــــرح اإلظــــهــــار لـــلـــبـــركـــوي(. انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار 
ْــَحــِمــيــِدّي: 491. وفــوايــح األذكــــار؛ فــي المكتبة األزهـــريـــة، رقــم الــحــفــظ: ]585[ 3835�  قْـــم ال الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ

وفواتح األفكار فِي شرح اإلظهار. 
انـــــظـــــر؛ هــــديــــة الــــعــــارفــــيــــن أســـــمـــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن وآثـــــــــار الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛ لــــلــــبــــغــــدادي: )489/1(. ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات 

العربية والمعربة لسركيس: )502/1(� 
 .- ABDULLAH b. MUHAMMED SALİH b. İSMAİL - REİSÜLKURRA، el - EYYUBİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 488�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    141 علم النحو   

َّــنــهــا بــالــنَّــْحــو والفصاحة وبــَفــنِّ المعاني، وجعلَها ذريــعــةً إل| كشف حقائق العربية  وزي
ـــد الـــــذي ُخـــِلـــَق  ْـــُمـــْرَســـِلـــيـــَن مُـــَحـــّمَ ـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا وَســــيِّــــد ال ـــــام َعـ ـــــاة َوالـــــّسَ وكـــنـــوز الــمــثــانــي، َوالـــــّصَ
َرْحَمةً ووِسيلةً إل| نَيِْل األماني، حيث قام بمقاٍم يغبطه فيه األوائل والثواني، وعل| 
آلـــه وأصــحــابــه الـــذيـــن قـــامـــوا بــخــدمــتــه، وبــخــدمــة شــريــعــتــه فـــي األيـــــام والــلــيــالــي، وحــافــظــوا 
َـــــْعـــــد؛ فـــيـــقـــول الـــعـــبـــد الــحــقــيــر الـــذلـــيـــل، الــمــفــتــقــر  ســبــيــل شــريــعــتــه عـــــل| الــــــــدوام والــــتــــوالــــي. َوب
إل| إعانة اهلل الملك الجليل، الحاج عبد اهلل بن صالح بن إسماعيل؛ غفر اهلل لهم 
بمغفرة طــافــيــة، وأعــانــهــم بعنايته الــوافــيــة: لــمــا كـــان الــشــرح المشهور بنتائج األفــكــار؛ 
َــة المنسوبة إل| شــيــٍخ مــن المشايخ الــِكــبــار، أعــنــي بــه الــفــاضــل الــمــعــروف؛  َســال عــل| الــرِّ
د بن َعِلّي البركوي، عامله اهلل تعال| بلطفه الخفي. وهي في الحقيقة مفيدة  بُمَحّمَ
لــــلــــصــــغــــار والــــــكــــــبــــــار، الــــمــــشــــهــــورة بــــيــــن الــــطــــلــــبــــة؛ بــــكــــتــــاب اإلظـــــــــهـــــــــار... فـــــشـــــرعـــــُت؛ مــــــع قـــلّـــة 
ــــن طـــالـــعـــه أن ال يــنــظــر إل| مــــا فـــيـــه مــــن الـــقـــصـــور،  الـــبـــضـــاعـــة، وكــــثــــرة الـــفـــتـــور، فـــنـــرجـــوا ِمــــّمَ
واهلل هو العفو الغفور، والشكور الصبور. اعلم أن عادة علماء الدين عل| أن يبتدئوا 
تــألــيــفــاتــه بــثــاثــة أمــــور، وجــعــلــوه كــالــواجــب عــلــيــهــم، وهـــو االبـــتـــداء بالبسملة والــحــمــدلــة 
ّـــف  والــتــصــلــيــة، لــــــورورد الــحــديــث فـــي هذه الـــثـــاثـــة... فـــقـــال: )بــــاســــم اهلل(، أي: أؤل
َــــــة بـــســـم ذات واجـــــــب الــــــوجــــــود، فـــتـــكـــون الـــــبـــــاء لــــإللــــصــــاق، ومـــتـــعـــلـــقـــاً بــمــتــعــلـّـق  َســــــال هذه الــــــرِّ

محذوف مقّدم أو مؤّخر، وهو مفعول به غير صريح...

آخره:... ودخل عليه )نحو ال رجَل ظريف( بالفتح )وإعرابها( أي: ويجوز 
إعرابها )رفــعــاً( بــأن يكون محموالً عــل| محله البعيد )ونصباً( بــأن يكون محموالً 
عـــــــــل| لـــــفـــــظ الـــــمـــــتـــــبـــــوع، أو عـــــــــل| مـــــحـــــلّـــــه الـــــقـــــريـــــب )نــــــحــــــو ال رجـــــــــل ظــــــــريــــــــٌف( بــــــرفــــــع ظــــريــــف 
وبــتــنــويــنــه )وظــــريــــفــــاً( بــالــنــصــب وبـــالـــتـــنـــويـــن، وأمــــــا حـــكـــم الـــمـــعـــطـــوف الـــنـــكـــرة بــــا تــكــريــر، 
فــــا يـــرفـــع حـــمـــاً عـــــل| مــحــلــه الـــبـــعـــيـــد، وإنــــمــــا يــنــصــب فـــقـــط حـــمـــاً عـــــل| لـــفـــِظـــه، أو عـــل| 
محلّه القريب، وال يجوز بناؤه؛ لوجود الفصل بالعاطف، ولذا لم يتعّرَض له؛ ألن 
ِــُحــْكــِم الــتــوابــع ألنّــه ال نَـــّصَ لــه فيها إاّل ما  ْــضــاً ل كامه فــي جائز الــبــنــاء، ولــم يتعرض أَي
ُــِســّي، بــأن مــا عداهما كتوابع الــمــنــاد|. )قــد تــم تسويد اذه الــشــرح(  نُــِقــَل عــن األنْــَدل
|: )بـــفـــوايـــح األذكـــــــار فـــي َحـــــلِّ نــتــائــِج  بـــعـــوِن مَـــــْن َكــــلَّــــَم مُــــــوس| فــــنــــاد|، وكـــــان اذه مُـــــســـــّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    142

األفــــــكــــــار(، عـــــل| يــــد مَـــــن اعـــــتـــــرَف بـــالـــعـــجـــز واالفــــتــــقــــار؛ إل| اهلل الـــمـــلـــك الــــســــتــــار، الـــحـــاج 
عــــبــــد اهلل بــــن صــــالــــح بــــن إســــمــــاعــــيــــل، اإلمـــــــــام بـــالـــجـــامـــع الـــمـــنـــيـــر، الـــمـــنـــســـوب إل| حـــضـــرت 
أبــــي أيــــوب األنــــصــــاري رضـــــي اهلل عــنــه، فـــي ســنــة ســبــع وأربـــعـــيـــن ومــئــتــيــن بــعــد األلــــف من 

هجرة من له العز والشرف.

قد وقع الفراغ من كتب اذه الشرح المسم|، بفوايح األذكار، بعون اهلل الملك 
العزيز الغفار، عل| يد أضعف العباد: أحمد بن حمد بن إسماعيل حامد. ضحوة 
يوم السبت السادس من جماد| اآلخرة لسنة اثنتين وخمسين ومأتين وألف. }ڇ 
ْــــــُمــــــْرَســــــِلــــــيــــــَن.  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ )1(، والـــــــصـــــــاة والـــــــســـــــام عــــــــل| َســــــيِّــــــد ال

آمين. تم.

مــــالحــــظــــات: يــــوجــــد فــــي أولـــــــه فـــهـــرســـت فــــي )19( صـــفـــحـــة ضـــمـــن جــــــــداول مــخــّطــطــة 
باللون األحمر. الناسخ: أحمد بن حمد بن إسماعيل حامد، وخاتمه موجود في أول 
الكتاب؛ وعبارته: )وما توفيقي إال باهلل. أحمد حمد سنة )1247 ھ/1831 م(، 
وخــاتــمــه فــي آخـــره؛ وعــبــارتــه: )أحــمــد اهلل حــمــداً سنة )1249 ھ/1833 م(. تاريخ 
النسخ: ضحوة يوم السبت السادس من جماد| اآلخرة سنة )1252 ھ/1836 م(. 
الوضع العام: خّط التعليق الواضح، وجميع الصفحات لها إطــارات حمراء اللون، 
وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات لمحرره: حمد اهلل، والمتن الَْمْشُروح 
مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك الواقف: السيد الحافظ 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1242 ھ/1826 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 495� ]920[ الّرَ

عنوان المخطوط: كتاب الحمدية عل| شرح ديباجة المصباح )2(�

›1‹ سورة يونس، اآلية: 10� 
 �el - HAMİDİYYE ala ŞERHİ DİBACETİ’l - MİSBAH ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/1687. ومكتبة األزهر؛ )الحاشية الحامدية عل| شرح  =انظر؛ فهرس مكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    143 علم النحو   

الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد بـــــــــن عــــــــــمــــــــــاد الــــــــــــــديــــــــــــــن، الـــــــعـــــــيـــــــنـــــــتـــــــابـــــــي، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي )ت بــــــــعــــــــد 894 ھ/ 
1489 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 57، مقياس الــورقــة: )206 × 141 = 142 × 86(، 
عدد األسطر: )17(�

ِـــَمـــْن جـــَعـــَل الــنــحــَو نــــور الــثــمــار وحــديــقــة  ِحــــيــــِم. الــحــمــد ل ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
َر الحدقةَ عيون التراكيب والنظام، وعرفنا به وجوه اإلعراب والبناء عل|  الكام، ونّوَ
د سيد  األقسام، وأوجَدنا من العَدم إل| الوجود بالتمام، والصاة عل| رسولِِه مَُحّمَ
األنــــــام، وعـــــل| آلــــه وأصـــحـــابـــه وأزواجـــــــه الــــكــــرام، وجــعــلــنــا مــســتــدركــيــن بــقــيــة األنــــــام، بعد 
مضّي أشراف العرب والترك واألعجام؛ الذين خّصهم بالنفوس القدسية، والكماالت 
َـــْعـــد؛ فــــإّنَ لــنــا جماعة  الــشــريــفــة اإلنــســيــة، ونــــّور قــلــوبــهــم بـــأنـــوار الــمــعــارف اةيهلإّل... َوب

ْـــــــــــَراك. ومـــركـــز الــمــلــك  ديـــبـــاجـــة الـــمـــصـــبـــاح(؛ الــــرقــــم: )29226(، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )5555 نـــحـــو( 84594 األَت
ـــد  فــيــصــل فـــي الــــريــــاض؛ رقــــم الـــحـــفـــظ: )11650 - 3(. وقـــيـــل: الــحــمــيــديــة ألمـــيـــر أحـــمـــد بـــن عــــاء الـــديـــن مُـــَحـــّمَ
الـــخـــانـــي، وقــــيــــل: هـــنـــالـــك تــعــلــيــقــات عـــــل| الــحــمــيــديــة ألحـــمـــد الـــعـــمـــاد الـــحـــنـــفـــي. وقــــيــــل: الـــمـــؤلـــف عـــلـــي بـــن عــمــاد 

العينتابي. 
 �AHMED b. IMAD ›1‹

لـــقـــد نُــــســــب كــــتــــاب )الــــحــــمــــديــــة = حـــاشـــيـــة عـــلـــي شـــــرح ديـــبـــاجـــة الـــمـــصـــبـــاح( إل|: أحـــمـــد بـــن عـــمـــاد بـــن مــحــمــد بــن 
يوسف؛ شهاب الدين؛ أبو العباس، اآلقفهسي، ثم القاهري المصري الفقيه الشافعي، الشاعر المعروف 
بابن العماد )ت 808 ھ/1405 م(، واألَقَْفْهِسّي؛ بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الفاء وسكون الهاء. 

انـــــظـــــر؛ إنـــــبـــــاء الــــغــــمــــر البـــــن حـــــجـــــر: )313/5( والــــــضــــــوء الـــــامـــــع لــــلــــســــخــــاوي: )47/2(، وطــــبــــقــــات الـــشـــافـــعـــيـــة - 
البــــــــن قــــــــاضــــــــي شــــــهــــــبــــــة: )15/4؛ 346 - 347، الــــــــــرقــــــــــم: 719(، ونـــــــيـــــــل األمــــــــــــــل فـــــــــي ذيـــــــــــل الـــــــــــــــــدول لـــــــزيـــــــن الــــــديــــــن 
عـــــبـــــد الـــــبـــــاســـــط بـــــن أبــــــي الــــــصــــــفــــــاء الـــــــظـــــــاهـــــــرّي الـــــمـــــلـــــطـــــّي: )128/3(، وشــــــــــــــــذرات الـــــــذهـــــــب البــــــن الــــــعــــــمــــــاد الــــحــــنــــبــــلــــي: 
)73/7(، وُحــــســــن الـــمـــحـــاضـــرة لـــلـــســـيـــوطـــي: )249/1(، وكــــشــــف: )63/1، 135، 262، 407، 508، 
740، 742، 849، 1485/2، 1486، 1874، 1915( وإيــــضــــاح: )3/1، 35، 115، 119، 163، 
206، 333، 577، 11/2، 46، 229(، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: 
الَة: )26/2(، واألعام للزركلي: )184/1(. ومعجم المخطوطات  ِِّفين لَِكّحَ )118/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
ــــرقــــــم: 513(. ومــــعــــجــــم تـــــاريـــــخ الــــتــــراث  ـــــاطــــــولــــــي: )168/1 - 169؛ الــ الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي مـــكـــتـــبـــات إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول وآنـ
الــعــربــي لــقــره بــلــوط، )الــرقــم: 960(، والمعجم الــشــامــل لــلــتــراث الــعــربــي الــمــطــبــوع: )94/1(، والمستدرك 

عل| الجزء األول من المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )54(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    144

ــَم اهلل  مــن ُخــاصــة األصــحــاب الــذيــن تــوطــنــوا آبــــاءً وأجـــــداداً فــي مــديــنــة )عــيــن تـــاب( عــّظَ
تـــعـــال| شــأنــهــم، وصــانــهــم عــّمــا شــانــهــم، قـــد الــتــمــســوا مــنــي أن أكــتــب لــهــم عــــل| )شـــرح 
ْــــِمــــاح، ومــنــطــويــةً عــــل| الــغــرائــب  ديـــبـــاجـــة الـــمـــصـــبـــاح(؛ حـــاِشـــيـــةً مُــشــتــِمــلــةً عــــل| َحـــقـــائـــِق ال
الـــنُّـــكـــت اإلعـــرابـــيـــة، ومــتــضــمــنــة عــــل| الــعــجــائــب الــــُغــــَرر، الــكــتــب الــــُغــــَرر، الــكــتــب الــنــحــويــة 
ُــــــــؤَت أحـــدهـــم؛  ــــطـــــّوالت؛ بــحــيــث لــــم ي الـــتـــي ال تُـــــوَجـــــُد فــــي غـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــخـــتـــصـــرات والـــــمـ
ـــــيــــــفــــــة، وضــــــمــــــمــــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــن  ـــــطـ هــــــيــــــهــــــات هــــــيــــــهــــــات هـــــــيـــــــهـــــــات، فــــــنــــــظــــــرت إل| مــــــقــــــاصــــــدهــــــا الــــــلـ
األبحاث الشريفة ما ال عيٌن رأْت وال أُُذٌن سِمعْت... اللهم يّسر الِعلم الشريف لَِمن 
نظر هذه األوراق بُِحسِن النظر اللطيف، أو قرأها؛ أو طالعها بالتأمل واإلنصاف، 
وحفظها من التغيُّر واالنــحــراف، واجعلهم بِكرمك العميم ُعلماء الدين، رحمة اهلل 
ناً )بكتاب الحمدية( وما توفيقي  يْتُها تبركاً وتيّمُ عل| مَن قال بالصدق: آمين. َوَسّمَ
إال بـــاهلل ومــنــه الــعــنــايــة الــســرمــديــة، وتــوّكــلــُت عـــل| مَـــن بــيــده الــتــوفــيــق، وهـــو واجـــب عــل| 
ـــــمــــــام بــــعــــون الـــحـــمـــد )ابـــــن عـــــمـــــاد الــــحــــنــــفــــي(؛ عـــنـــهـــمـــا عـــفـــي،  كـــــل الــــتــــصــــديــــق، ويـــــرجـــــو اإلتـ
وأخدمتها حضرت الشيخ اإلمام الهمام )مصلح الدين واإلسام(، حافظ كام اهلل 

الملك العالم، الممدوح بين الَْخاّص والعامّ، وأزال َغّمه.

ِــَم قــال: )أمَّــا كلمة( ولم يُقل: أمّــا اسم أو فعل  قوله: )أمَّــا كلمة( فإن قلت: ل
ــــــــــا( دون إطــــــاق الــــحــــرف ال يــنــافــي  أو حـــــــرف؟. قـــلـــت: إطــــــاق لــفــظــة الــكــلــمــة عـــــل| )أمَّ
كونها حرفاً؛ ألن إطاَق اسم الجنس عل| الشيء ال يُخِرُجهُ عن نوِعِه، كما ال يُنافي 
ّرَ في كلذ َخفاءُ حرفيتِها )أمّا( من جنس  كوُن زيد حيواناً؛ كونَهُ إنساناً، ولعّلَ السِّ
ـــــــا( ِمــــن الـــحـــروف كـــك فـــافـــهـــْم. قــال  أنـــهـــا َعـــِمـــلـــْت فـــي الـــحـــروف فـــقـــط، ولـــيـــس غــيــر )أمَّ
ِسيبَويِْه: >أمَّا زيٌد فمنطلٌق<، معناه: مهما يكن من شيء فزيٌد منطلٌق، فلم يُطلق 
اســـم نـــوع الــكــلــمــة كــك عــلــيــهــا، وهـــو الــحــرف واالســــم جنسها وهـــو الــكــلــمــة، أي: لم 
يُقل )أمَّـــا( حــرٌف أو كلمةٌ، فمعناه مهما يكن إلــخ. ليعلم أنها لم تخرج عن اسم 
نوعها، فاحفظه فإنه بحٌث غريٌب. وقيل: إنما لم يُقل الشارُح الفاضل كك لتكون 
ـــــا( كلمة متضمنة، ولـــم يقل:  ِـــَم قـــال: )أمَّ شــامــلــة عـــل| األنــــواع الــثــاثــة، فـــإن قــلــت: ل
)أمَّــا( كلمة موضوعة؟. قلُت: إنما لم يقل اذكه؛ لتكون شاملة )أمَّــا( الُْمفردة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    145 علم النحو   

والُْمرّكبة، وقيل: اختار الشارح؛ قال جــار اهلل العامة: فإن )أمَّــا( عنده ليست بل 
الـــشـــرطـــيـــة، بــــل هــــي مــتــضــمــنــة لـــمـــعـــن| يـــُكـــن أو مـــــت| الـــشـــرطـــيـــة، أمـــــا عـــنـــد ابـــن الـــحـــاجـــب: 
فهي موضوعة للشرط كن ولو؛ فاختار األّول دُوَن الثاني. قوله: )لمعن| الشرط(، 

فلك لزم دخول الفاء في جوابها، وفيه نظر...

آخــره:... قــال: وقد يكون في بعض المواضع ال تتغير المعتات. أقــول: فإن 
ــــــال؟. قـــلـــُت: ألّن مـــا قَـــبْـــل الــــواِو  َــــْم يـــُقـــل: )َعـــــــِوٌر( مـــع وجــــود مُـــْقـــتَـــَض| اإلعـ ِــــَم ل قـــلـــَت: ل
في ُحكم عين )أعور( في السكون، نكل معناهما واحد. فإن قلَت: لَِم لَْم تُقلب 
ياء؛ بنقل حركتها إل| ما قبلها؟. قلُت: ألّن ما قبل الواو ليس ساكناً خالصاً حت| 
تنقَل حركتُها إليه، ثم تُقلُب ألفاً؛ وال متحركاً خالصاً حت| تُقلَب ألفاً، فإْن قلَت: 
لَِم لَْم يُقل: اعتور بالفعل والقلب؟. قلُت: لئّا يلتبَِس بُِمضاعف باب الفعل. فإْن 
ــــــْم يــــُقــــل: اعـــــتـــــور؟. قــــلــــت: ألّن مــــا قـــبـــل الــــــــواو فــــي ُحــــكــــم ألـــــف تـــــجـــــاور. فــــإْن  َـ ـــــَم ل ِــ قــــلــــَت: ل
َـــــْم يـــُقـــل: تـــجـــاور بـــنـــاء عــــل| أن الــســكــون لــيــس بـــجـــار خــبــر حــصــيــن؟. قــلــت:  ِـــــَم ل قـــلـــَت: ل
محمول عل| جاور، وإنما لَْم يُقل: جاور لئّاَ يلتبس بالثاثي بحذف إحد| األلفين 
الجتماع الساكنين. فإن قلت: لَِم لَْم يُقْل: استو| واستسو|، وطو| وشو|، وزيّن 
وقـــــــــّول، وابـــــيـــــّض واســـــــــــودّ؛ وغــــيــــر كلذ؟. قــــلــــُت: لــــئــــّا يــــلــــزم اجـــتـــمـــاع اإلعــــالــــيــــن أو هـــدم 

البناء.

اذه آخــــــــــر مـــــــا أردنــــــــــــــا ِذكـــــــــــــــــره، وقــــــصــــــدنــــــا فـــــــكـــــــره؛ مـــــــع اعـــــــتـــــــرافـــــــي بـــــالـــــعـــــجـــــز والـــــــقـــــــصـــــــور فـــي 
تحقيق الحقائق مع قلة الشعور، ونكل اهلل يَُمّن علّي بإتمام اذه الكتاب؛ ليستفيد 
منه أهل )عينتاب(، وأرجو منهم أن ال ينسوا لي الدعاء... الحمد هلل أوالً وآخراً 
عل| ُحسن توفيِقِه بآياته في ابتداء هذه وانتهائه؛ في أعّز وقٍت وأشرفه وأكرم ِحيٍن 
وألــطــِفــِه، وهــو الــيــوم الحسن السعيد: العاشر مــن ذي الحجة الــحــرام وهــو العيد، من 
شهور سنة مــن خير السنين؛ وهــي: ثمان مئة وأربـــع وتسعين )894 ھ/1489 م(، 
فــــإن كــتــابــي اذه تــحــفــة مـــزجـــاة إل| كـــل إنـــســـان؛ كــتــحــفــة الــنــمــلــة إل| حــضــرة ُســلَــيْــَمــان، 
وفـــي زمـــان تأليفي اذه قــد تــوجــه الــنــاس إل| أعــــوان الــظــلــم، واســتــدبــروا وجــوهــهــم عن 
خـــــــان الـــــِعـــــلـــــم، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن إتـــــيـــــان مــــســــألــــة فـــــي مــــثــــل اذه الـــــــزمـــــــان؟، واســـــتـــــخـــــرج قـــــوالً 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    146

ــد  بــالــفــكــر مـــن أقــــــوال الـــِعـــرفـــان. ثـــم الـــصـــاة عــــل| أفـــضـــل الـــــتُّـــــْرِك والــــعــــرِب والـــعـــَجـــِم؛ مُــَحــّمَ
المبعوث إل| كافَّة األمم، وعل| آله وأصحابه أقمار الليلة الظلماء، وعل| التابعين 
لــهــم إل| يـــوم الــبــقــاء. تَـــــّمَ تــســويــُد شـــرح الــنــســخــة الــشــريــفــة الــمــنــســوبــة إل| )ســـــراج الــديــن 
ِّــــــِفــــــِه الـــفـــقـــيـــر  أبــــي حــــنــــيــــفــــة( رحـــــــمـــــــة اهلل عــــلــــيــــه، وعــــــــــل| مَــــــــن كــــــــان مُــــــِحــــــبــــــاً إلــــــيــــــه، عــــــــل| يــــــد مــــــؤل
الحقير، الراجي رحمة ربّه القدير، أضعف العباد: )أحمد بن عماد(، اللهم اختم 
لــنــا بــالــخــيــر، واجـــعـــل خــاتــمــتــنــا بــالــخــيــر، وارزقــــنــــا اإليــــمــــان، ونــســألــك الـــغـــفـــران، يــا حــنّــان 

يا منّان يا ُسبحان، يا سلطان، يا ديّان. تَّمَت.
مالحظات: آِخُر مخطوطة دار المثنوي مختلف عن آخر مخطوطة مكتبة مراد 
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 2/1687. والــــــتــــــي تــــنــــتــــهــــي بِـــــــ >قــــــولــــــه حــــصــــر جــــعــــلــــي اعـــــلـــــم أن  قْــــــــم ال مـــــــا، الــــــــّرَ
الــحــصــر عــل| ســتــة أقــســام حــصــر جــعــلــي وعــقــلــي ووقــوعــي واســتــقــرائــي وعــرفــي وشــرعــي 
وإنــــــمــــــا تـــــركـــــت ذكــــــــر األمـــــثـــــلـــــة لــــئــــا يـــــطـــــول الـــــكـــــتـــــاب قــــــــال الــــعــــبــــد الــــفــــقــــيــــر أحـــــمـــــد بـــــن الــــعــــمــــاد 
الــــحــــمــــد هلل الـــلـــطـــيـــف بــــالــــعــــبــــاد عــــــل| إتـــــمـــــام كــــتــــاب الــــحــــمــــديــــة... تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: أوائــــــل 
شــهــر صــفــر ســنــة )1093 ھ/1682 م(، وهذه قــريــنــة تــــدّل عـــل| أن لــلــكــتــاب مــبــيّــضــة 

ومسّودة.
وتُــوَجــُد في أول مخطوطة دار المثنوي صفحتان من الفوائد، وفــي آخــره صفحة 
واحدة من الفوائد؛ ومنها: إن الوزير فرهاد پاشا الُعثَْماني أََسَر )حيدر ميرزا بن شاه 
العجم إسماعيل الثاني( الرافضي الباطني الصفوي سنة )998 ھ/1589 م(؛ فأنزل 
بـــالـــعـــجـــم الـــــغـــــّمَ والــــقــــهــــر. الــــنــــاســــخ: بـــخـــط الــــمــــؤلــــف أحــــمــــد بــــن عــــمــــاد الـــــديـــــن، الــعــيــنــتــابــي، 
الحنفي. تاريخ النسخ: العاشر من ذي الحجة الحرام وهو العيد، من شهور سنة من 
خير السنين؛ وهي: )894 ھ/1489 م(. الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح. 
ــــــُطــــــوِر مــــاحــــظــــات وتــــْعــــِلــــيــــَقــــات كــــثــــيــــرة َوتــــْصــــِحــــيــــَحــــات.  َــــــــيْــــــــَن الــــــّسُ وتُــــــــوَجــــــــُد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الــِعــبــاراِت مُــَمــيّـَـَزة  ْــَعــنَــاِويــن وكــلــمــات: قــولــه وقــلــت؛ مَــْكــتُــوب وال
بُِخُطوٍط حمراء أو سوداء اللوِن فَْوقََها، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الواقف: 
د عزت بن َعِلّي الكانقروي )1( سنة )1262 ھ/1846 م(، مع خاتم  الدرويش مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    147 علم النحو   

د عزت بن َعِلّي )1274 ھ/1857 م(،  الوقف؛ وعبارته: )وقف اذه الكتاب مَُحّمَ
وتملّك: سنان جلبي بن حاجي زاده مُْصَطَف|، َوتََملُّك: أحد الفقراء بمبلغ: )7( 
ـــْصـــَطـــَف| مـــع الـــخـــاتـــم، وســنــان بــن  بــــارة ســنــة )1206 ھ/1791 م(، والـــقـــاضـــي الـــحـــاج مُ

الحاج مُْصَطَف|، َوتََملُّك: عمر. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 496� ]921[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح العوامل الجديد في القريب والبعيد )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد عــــــــصــــــــمــــــــت اهلل أفــــــــــــنــــــــــــدي، اآلهط وي، قــــــــــــــوش آهط لــــــــــــــي، كــــســــكــــيــــن 
)ت 1195 ھ/1780 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 31، مقياس الــورقــة: )170 × 110 = 116 × 60(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم، الَْحْمُد هلِل الذي جعل العالمين العاملين فائزين،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــد المبعوث  ـــام عـــل| مُــَحــّمَ ـــاة َوالـــّسَ ووعـــد بــقــبــول أعــمــالــهــم مخلصين لــه الـــديـــن، َوالـــّصَ
إلعراب الحّق المبين، وعل| آله الذين جردوا حبل الجهل المهين، وصحبه الذين 
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َّــــــــَف الــــبــــركــــوي = الـــبـــركـــلـــي؛ كـــتـــاب الـــعـــوامـــل الــجــديــد  َّــــــــَف عـــبـــد الـــقـــاهـــر الـــجـــرجـــانـــي كـــتـــاب الـــعـــوامـــل الـــمـــئـــة، ثــــم أل أل
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/519(، واذه شـــرح لـــه، وقـــد ُطـــبِـــَع أكــثــر مـــن مـــــّرة، وتـــوجـــد منه  قْــــم ال )مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة تــكــلــي أوغـــلـــي: 1/521، 2/618، وســلــيــمــيــة فـــي قـــبـــرص: 2/119، ومــحــمــود الــثــانــي: 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1340. ومــكــتــبــة األزهــــــر؛  ــــــم ال قْ ــــّرَ 1/166، 3/723، 2/997. ومــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1780[ الــ
الرقم: 31129، أرقام الحفظ: )2845 نحو( 37691 الرسالة الرقم: 2. والرقم: 31130، أرقام الحفظ: 
)5968 نحو( 90647 الشوام الرسالة الرقم: 6. والرقم: 31131، أرقام الحفظ: )7354 نحو( 98098 
 ،H 390 :الــــمــــغــــاربــــة الــــرســــالــــة الـــــرقـــــم: 1. ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون مـــجـــمـــوعـــة جـــــاريـــــت؛ الـــــرقـــــم: 464، رمــــــز الــــحــــفــــظ

 �a H 392 :والرقم: 465، رمز الحفظ
انــــظــــر: جـــامـــع الـــــشـــــروح والــــحــــواشــــي لـــعـــبـــد اهلل الـــحـــبـــشـــي: )1444/2، 1454(. ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات الــعــربــيــة 

والمعربة لسركيس: )681/1(� 
 �KUŞADALI ŞEYH AHMED ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 491�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي: الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    148

نـــصـــبـــوا دالئـــــــل الــــِعــــلــــم، ورفـــــعـــــوا آيـــــــات الـــيـــقـــيـــن. وبــــعــــد: فـــيـــقـــول الـــعـــبـــد الـــضـــعـــيـــف الـــشـــيـــخ: 
)أحـــــــــمـــــــــد(، عــــصــــمــــه الــــلــــطــــيــــف الـــــصـــــمـــــد، الـــــســـــاكـــــن بــــمــــديــــنــــة )قـــــــــــوش آهط ســـــــــــي(، صـــانـــهـــا 
الحفيظ عــن الــبــاء الــجــلــي والــخــفــي: لــمــا كـــان كــتــاب الــعــوامــل؛ الــمــعــروف بِـــ )الــعــوامــل 
الــجــديــد(، فــي الــقــريــب والــبــعــيــد، لــمــوالنــا أفــضــل الــمــتــأخــريــن، إمـــام المتقين، الشيخ 
ــد بــن پير علي الشهير بالفاضل الــبــركــوي(، عليه رحــمــة الــعــزيــز الــقــوي، كتاباً  )مُــَحــّمَ
فــــــاخــــــراً، وبــــــحــــــراً زاخــــــــــــراً، وذخـــــــــــراً زاهــــــــــــراً، لـــــه شــــــأن خـــطـــيـــر، ومــــــا لـــــه نـــظـــيـــر، ســـألـــنـــي بــعــض 
أذكــيــاء الطالبين الرغبين أن أشرحه شــرحــاً؛ يحّل ألفاَظه، ويوضح معانيه، ويعرب 
ــــبّــــــق أمــــثــــلــــتــــه عـــــــــل| وجـــــــــه اإليـــــــــجـــــــــاز؛ بـــــــا خــــــــــــال، وال إمــــــــــــــال، فــــأجــــبــــُت  ـــــطــ عـــــــن إعـــــــــرابـــــــــه، ويـ
إل| ســـؤلـــهـــم لـــيـــكـــون ذخــــــر اآلخـــــــــــــرة... وانأه أشــــــــرع ]فــــــي شــــــــرح[ الــــكــــتــــاب، بــــعــــون اهلل 
ْــــــُمــــــَصــــــنّــــــف الـــــنـــــحـــــريـــــر، عــــــامــــــلــــــه اهلل بــــلــــطــــفــــه الـــخـــطـــيـــر  الـــــمـــــلـــــك الـــــــــوهـــــــــاب، فــــــــأقــــــــول: لــــــّمــــــا أراد ال
التأّسي بأسلوب الكتاب، والعمل باإلجماع، واالمتثال بحديثي االبتداء... فقال: 
ِحــــيــــِم(. أي: مــابــســاً ومــتــبــركــاً أو مــســتــعــيــنــاً بـــه أصــــنّــــُف، فــالــبــاء  ِ الــــّرَ َ ْ )بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
للمابسة أو االستعانة، )الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن(. اقتباس، والحمد في اللغة هو 

الوصف بالجميل تعظيماً عل| الجميل االختياري...

آخره:... وقّررنا اذه المقام عل| وفق كلذ المرام. )نحو توكلنا( في أمورنا 
معاشر المؤمنين )عل| من ال يأتي الخير( أي: ال يحصل وال يوجد من جهة أحد 
)إال مــن جهته( الــمــجــازيــة؛ إذ الحقيقة فيه مــحــال؛ ألن الـــُمـــَراد بــالــمــوصــول، هــو اهلل 
الكبير المتعال، وأنــت خبير بــأن فــي ختم الــكــتــاب؛ بــاذه الــكــام المستطاب تفاؤالً 
كاماً با ارتياب، ولذا لم يذكر الشّرَ مع أنّه ال يتأت| إاّل منه، ولرعاية األدب، كما 

في قوله تعال|: }ڱ ڱ{ )1(، والشّر.

الــحــمــد هلل عــــل| الـــتـــمـــام، والـــصـــاة والـــســـام عــــل| ســيــد األنــــــام، وعـــــل| آلــــه الـــكـــرام، 
وعل| أصحابه الفخام، ما َحَمَد األنامُ، الكريَْم الَعّام، آمين يا ذا الجال واإلكرام. 

تَّمَ.

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 26� 
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ــــــبَــــــة  َــــــَهــــــا إَِطــــــــــــــــــاَرات مُــــــَذّهَ ـــــفـــــَحـــــات ل ــــــــبَــــــــة، وجــــمــــيــــع الـــــّصَ مـــــالحـــــظـــــات: الــــصــــفــــحــــة األول| مُــــــــَذّهَ
الناسخ: يحتمل أن يكون بخط المؤلف. الوضع العام: نوع الخط: نسخ واضح. 
ــــَقــــــات َوالـــــــتَّـــــــْصـــــــِحـــــــيـــــــَحـــــــات. والــــمــــتــــن  ــــيــ ــــِلــ ــــْعــ ــــتّـَـ ــــــــُطــــــــوِر بـــــعـــــض الــ َــــــــــيْــــــــــَن الــــــــّسُ وتُــــــــــوَجــــــــــُد عـــــــــل| الــــــــَهــــــــَواِمــــــــش َوب
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مـــغـــلـــف بــــورق  ْـــــَمـــــْشـــــُروح مُــــَمــــيَّــــز بِــــُخــــُطــــوط حــــمــــراء الـــــلـــــوِن فـــــوقَـــــهُ، وال ال
د مُــَراد؛ شيخ َخانَقاه مُــَراد مُّا؛  اإليبرو، وعليه تملك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ

مع خاتم الوقف. وقف عل| خانقاه دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/497� ]922[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح ابن نصوح عل| العوامل المئة في النحو للجرجاني )1(�

الـــــمـــــؤلـــــف: يـــــحـــــي| بـــــن نـــــصـــــوح بـــــن )إســـــــرائـــــــيـــــــل = إســــــرافــــــيــــــل( الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، الــــــادكــــــي، 
اآلمــاســي الــرومــي الــُعــثْــَمــانــي، يــحــي| جــلــبــي، إســرافــيــل زاده، الحنفي )فـــي حـــدود سنة 

950 ھ/1543 م( )2(�

 �ŞERHU’l - AVAMİLİ’l - MİE ›1‹
انظر؛ مكتبة األزهــر؛ الرقم: 30972؛ أرقام الحفظ: )1930 نحو( 10120 الرسالة الرقم: 1. والرقم: 
30973؛ أرقـــــــــــام الــــحــــفــــظ: )1321 نـــــحـــــو( 14411 الـــــرســـــالـــــة الــــــرقــــــم: 2. والـــــــرقـــــــم: 30974، أرقـــــــــــام الـــحـــفـــظ: 
)7243 نـــــحـــــو( 97276 الـــــمـــــغـــــاربـــــة الـــــرســـــالـــــة الـــــــرقـــــــم: 1. والــــــــرقــــــــم: 30975؛ أرقـــــــــــام الـــــحـــــفـــــظ: )8461 نـــحـــو( 
134273 إسكندرية الرسالة الرقم: 2. والرقم: 32496، أرقام الحفظ: )4325 نحو( 66497 األَْحنَاف. 
ومكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة جــاريــت؛ الــرقــم: 315، رمـــز الــحــفــظ: H 300، والـــرقـــم: 316، رمـــز الحفظ: 
b H( 301(، ومكتبة بــرنــســتــون؛ مجموعة يــهــوذا؛ الــرقــم: 3465، رمــز الــحــفــظ: 5901، ومكتبة جامعة 

قْم الَْقِديُم: 482�  قْم الَْقِديُم: 441. والّرَ إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �YAHYA b. ŞEYH NASUH b. ALİ، et - TOSYEVİ ›2‹

نحوي منطقي ُعثَْماني، شقيق المؤلف عبد المجيد، وهما من بلدة )الديق( التابعة لوالية آماسيا التركية، 
ومـــــن مــصــنــفــاتــه: شـــــرح الـــعـــوامـــل الـــجـــديـــدة لـــلـــبـــركـــوي، وشــــــرح الـــعـــوامـــل الـــمـــئـــة لـــلـــجـــرجـــانـــي، وشــــــرح لـــغـــت فــرشــتــه 
أوغل|، وحاشية عل| شرح حسام الدين الكاتي عل| مختصر إيساغوجي في المنطق لأبهري. ومختصر 
فــي علم الــكــام )ضمن مجموع(، مخطوط فــي مركز الملك فيصل فــي الــريــاض، رقــم الحفظ: 04626� 
ِـــَحـــاجـــي َخــِلــيــَفــة: )207/1(، )1179/2(، وعــثــمــانــلــي  ْـــُفـــنُـــون ل ـــنُـــون َعــــن أَســــاِمــــي الـــُكـــتُـــب وال انـــظـــر: َكـــْشـــف الـــّظُ
مــؤلــفــلــري: )354/1(، وبــروكــلــمــان: )205/3(. ومــعــجــم الــمــخــطــوطــات الــمــوجــودة فــي مكتبات إِْســتَــانــبُــول 

وآناطولي: )1659/3، الرقم: 5707(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 3369(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    150

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 26/آ، مقياس الورقة: )203 × 150 = 135 × 
85(، عدد األسطر: )20(�

ِحــــــيــــــِم. تـــوجـــهـــنـــا إل| جــــنــــابــــك، وقــــصــــدنــــا نـــحـــو بـــابـــك،  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
يـــــــا غـــــــافـــــــر الــــــــــــذنــــــــــــوب، ويــــــــا ســــــــاتــــــــر الــــــــعــــــــيــــــــوب، واعــــــتــــــصــــــمــــــنــــــا بـــــــحـــــــولـــــــك، وتـــــمـــــســـــكـــــنـــــا بــــحــــبــــلــــك، 
يـــا فـــايـــض الــــجــــود، ويــــا واجــــب الــــوجــــود، وصــلــيــنــا عــــل| نــبــيــك، وســلــمــنــا عــــل| صــفــيــك، 
يـــــا مُـــــبـــــدئ الـــــمـــــوجـــــود، ويــــا مُــــعــــطــــي الــــمــــقــــصــــود، وعــــــــل| آل حـــبـــيـــبـــك، وأصــــــحــــــاب لــبــيــبــك، 

يا مُقلِّب القلوب، ويا مُنجي المكروب.

َــــْعــــد؛ فــيــقــول الــعــبــد الــذلــيــل، يــحــي| بــن نــصــوح بــن إســرائــيــل غــفــر لـــهـــم اهلل الــعــزيــز  َوب
الجليل، باللسان الكليل، والجنان العليل: إن الُْعلُوم عل| تشعب فنونها، وتكثر 
ــــنــــــحــــــو مـــن  ـــــتــــــهــــــا، وعـــــــلـــــــم الــ ـــــاهـ ــــبـ ـــــتــــــهــــــا، ونــ شــــــجــــــونــــــهــــــا، ال يــــخــــتــــفــــي فـــــخـــــامـــــتـــــهـــــا، واليــــــنــــــكــــــر جــــــالـ
بــيــنــهــا أحــســنــهــا شــــأنــــاً، وأســـنـــاهـــا ســـنـــامـــاً؛ إذ بـــه يــفــهــم لــطــائــف مــعــانــي كــــــام اهلل تـــعـــال|، 
ودقـــــائـــــقـــــهـــــا، ويــــتــــوقــــف عـــلـــيـــه اســـــتـــــخـــــراج األحــــــكــــــام مـــــن مــــشــــارقــــهــــا، ويــــتــــضــــح بـــــه الــــخــــطــــأ مــن 

الصواب، وتَمييز الشراب من السراب.

نكل )مختصر العوامل( مخزن أسرار المتقدمين، وحاصل أفكار المتأخرين، 
مع توفّر رغبات المحصلين عل| تعلُِّم اذه المختصر وتحصيله، وامتداد أعناقهم 
بَِحلِِّه وتفصيله. فأردت أن أشرح له شرحاً كافياً لذوي األلباب، وشافياً للمبتدئين 
ُــغــنــي المستضيئ  مـــن الـــطـــاب، ولــعــمــري إنــــه فـــي كــشــف عــويــصــات الـــفـــّن كــالــمــفــتــاح، ي
ّر  ـــْفــــتُــــهُ مـــن اذه الــــــّدُ َّـ بــضــوئــه عـــن الــكــافــيــة والـــمـــصـــبـــاح، وإل| اهلل أتـــضـــرع أْن يــجــعــَل مـــا أل
الــنــظــيــم خـــاصـــاً لــوجــهــه الـــكـــريـــم، مـــقـــربـــاً مـــن رحــمــتــه فـــي دار الــنــعــيــم }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ِــــــَمــــــن َســـــــِمـــــــَع اذه، وقـــــــــــال: آمــــيــــن.  ڦ ݲ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ )1(، ورحـــــــــــــم اهلل ل

يا عليم.

ْضـــــــــــــَوان - ُســــــلــــــوكــــــاً عـــــل|  قـــــــــال الـــــشـــــيـــــخ، فــــــاضــــــل الـــــــــزمـــــــــان؛ - تـــــــــغـــــــــّمـــــــــَدهُ اهللُ بـــــالـــــرحـــــمـــــة والـــــــــــــرِّ
طريق المتقدمين، واقتداءً بالكتاب المبين، وعماً بُسنّة رسوله األمين: )بِْسِم اهلِل 

›1‹ سورة الشعراء، اآلية: 89� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    151 علم النحو   

ِحيِم(. الباء لاستعانة، متعلق بمحذوف تقديره: بِاْسِم اهلِل أقرأ، ألّن  ِ الّرَ َ ْ انمحرّلَ
الذي يتلوه مقروءٌ، وكك يُضَمُر كّل فاعٍل...

آخره:... أمّا عند صاحب الكتاب؛ العاِمُل في الصفِة هو العامُل في الموصوِف 
)فهذه( المذكورات مما سبق )مئة عامٍل(، وإذا كانت هذه المذكورات مئة عامل 
ْــــــُعــــــلُــــــوم؛ )فـــــــا يـــســـتـــغـــنـــي الـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر  ُــــــــّد مـــــن مــــعــــرفــــتِــــهــــا، واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي ال الــــتــــي ال ب
والــــــوضــــــيــــــع( أي: الـــــــدنـــــــيء )والــــــرفــــــيــــــع عــــــن مـــعـــرفـــتـــهـــا واســــتــــعــــمــــالــــهــــا( إْذ بــــهــــا يـــحـــصـــل لــهــم 
ْـــُعـــلُـــوم ُكــلّــهــا، أمّــــا بــعــد؛ فـــإن الــمــســؤول مـــن فـــضـــل اهلل تـــعـــال| أْن يــجــعــَل ما  بــصــيــرة فـــي ال
جمعته خــالــصــاً لــحــضــرتــه الــمــوصــوف بــالــكــرم، ويــعــفــو عــمــا طـــغ| فــيــه الــقــلــم، أو زّلَ به 
القدم، وسه| القلُب وقت الكتابة والّرقم، والمرجو ِمّمن طالع في اذه المختصر، 
ورأ| فــي الــنــقــِل خــلــاً، وفـــي الــمــعــن| زلــــاً، وفـــي الــلــفــظ خــطــأً وخــطــاً، وفـــي اإلعـــراب 
ُـــْصـــِلـــَحـــهُ َكـــرمـــاً وفـــضـــاً، َعــــَصــــَمــــهُ اهللُ تـــعـــال| بِــِعــْصــَمــتِــه الـــقـــديـــُم أبــــداً  فـــســـاداً أو حـــــوالً؛ أْن ي

وأزالً. تَّمَت بعون اهلل تعال|.

مـــــالحـــــظـــــات: تُـــــــوَجـــــــُد فــــــي أولــــــــه صــــفــــحــــتــــان مــــــن الــــــفــــــوائــــــد. تُـــــــوَجـــــــُد فــــــي آخـــــــــــِرِه صــــفــــحــــةٌ 
ْــَفــوائِــِد فــي )بــيــان حــال االســتــثــنــاء والــمــســتــثــن| والــمــســتــثــن| مــنــه فــي كــونــه حــقــيــقــةً  مــن ال
ــــــازاً(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: نــــــوع الـــــخـــــط: تــــعــــلــــيــــق. والــــصــــفــــح األول| والــــثــــانــــيــــة لـــهـــمـــا  أو مـــــــجـ
ــُطــوِر تــصــحــيــحــات وتــعــلــيــقــات  َــيْــَن الــّسُ إطــاران حــمــراوان. وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش ومــا ب
ــــيَّـــــز عـــن  ــــَمـ ــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، والــــمــــتــــن مُـ َـــــة بِــــــالــــــلَّ ــــْكـــــتُـــــوب ــــنَــــــاِويــــــن الــــمــــواضــــيــــع مَـ وشــــــــروح كــــثــــيــــرة. وَعــ
الشرح بــخــطــوط حمراء اللون فوقه، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مــغــلــف بورق اإليبرو، 
بــــــالــــــهــــــبــــــة فــــــــي 35 ربـــــــيـــــــع اآلخــــــــــــر ســــــنــــــة )1139 ھ/1726 م(،  وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: صـــــــالـــــــح 
ـــــلُّــــــك: عــــلــــي بــــن عـــــبـــــد اهلل الــــنــــجــــدّي الــــحــــنــــبــــلــــّي تــــمــــلّــــك: عــــبــــد اهلل بــــن هــــّمــــت أفــــنــــدي  ـــَمـ ــ َوتَـ
ـــــتــــــي فــــــــي مــــــديــــــنــــــة قــــــــــــارص فــــــــي واليــــــــــــة أرضــــــــــــروم  ـــــفـ ـــــمـ فــــــــي أولــــــــــــه وآخــــــــــــــــره، َوتَــــــــــَمــــــــــلُّــــــــــك: عــــــلــــــي الـ
الـــتـــركـــيـــة مــــع الــــخــــاتــــم، وتــــمــــلـّـــك: كــــاتــــب زاده، َوتَــــَمــــلُّــــك: مُــــْصــــَطــــَف| بـــالـــخـــاتـــم، وعـــلـــيـــه 
وقـــــفـــــيـــــة تـــــمـــــلّـــــك: مــــحــــمــــد بــــن حــــبــــيــــب ســـــنـــــة )1169 ھ/1756 م(. وتـــــمـــــلّـــــك: الـــــواقـــــف 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف. وقف: دار  السيد الحافظ مَُحّمَ

الــمــثــنــوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    152

قْم الَْحِميِدّي: 2/497� ]923[ الّرَ

عنوان المخطوط: اللمع في علم الحساب )1(�
ـــــد بـــــن عـــــمـــــاد الـــــديـــــن بـــــن َعـــــــِلـــــــّي الـــــمـــــقـــــدســـــي، ابـــــن الـــــهـــــائـــــم،  الـــــمـــــؤلـــــف: أحـــــمـــــد بـــــن مُـــــَحـــــّمَ
ــــــــــــــافِــــــــــــــِعــــــــــــــّي، الـــــــــفـــــــــرضـــــــــي )ت 815 ھ/  الــــــــــمــــــــــنــــــــــصــــــــــوري، شــــــــــهــــــــــاب الــــــــــــــديــــــــــــــن، أبـــــــــــو الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاس، الــــــــــــــّشَ

1412 م( )2(�

 = 150 ــــــة: )203 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  27/ب - 35/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
135 × 85(، عدد األسطر: )23(�

ِحــــــيــــــِم. الــــحــــمــــد هلل حــــــّق حـــــمـــــده، وســـــامـــــه عــــــل| خـــاتـــم  ِ الــــــّرَ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
د وآله وصحبه. َوبَْعد؛ فهذهِ لُمٌع يسيرةٌ في علِم الحساِب؛ يضطّر إل|  النبيين مَُحّمَ
معرفتها مَــن يــريــد الــشــروَع فــي الــفــرائــض، نافعةٌ إْن شـــاء اهلل تــعــال|. اعــلــم أّنَ األعـــدادَ 
األصـــلـــيـــة ثــــاثــــةُ أنــــــــــواٍع: آحــــــاد وعـــــشـــــرات ومـــــئـــــات. فـــــاآلحـــــاد مــــن واحــــــد إل| تــســعــة بـــزيـــادة 

 �el - LEM’A fi İLMİ’l - HİSAB ›1‹
ُــــوالق َســنَــةَ )1242 ھ/1826 م(، وشــرحــهــا ســبــط الــمــارديــنــي الــمــولــود عــام  الــلــمــع فــي الــحــســاب )طــبــعــت فــي ب

)826 ھ/1423 م(. 
انظر؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: )269/1، 270(. والمعجم الشامل للتراث العربي 

المطبوع: )145/3 - 146، 285/5(� 
 �AHMED b. MUHAMMED b. ALİ، el - MAKDİSİ ›2‹

ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 2/569، واألنــــــــــس الـــجـــلـــيـــل لـــلـــحـــنـــبـــلـــي: )455/2 -  قْــــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــب پـــــاشـــــا؛ ]721[ الــــــــّرَ
456(، وَشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )109/7( والبدر الطالع للشوكاني: 
ـــــنُـــــون َعــــــن أَســــــاِمــــــي الـــُكـــتُـــب  )117/1 - 118(، والــــــضــــــوء الـــــامـــــع لــــلــــســــخــــاوي: )157/2 - 158(، َكـــــْشـــــف الـــــّظُ
َخـــِلـــيـــَفـــة: )124/1، و: 1125/2، 1265، 1562، 1655، 1743، 1769، 1809،  ِـــَحـــاجـــي  ل ــــُفـــــنُـــــون  ْـ وال
1942، 2010(، وإيــــضــــاح الـــمـــكـــنـــون: )10/1، 165، 223، 233، 282، 580، 643، 2: 111(، 
َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )120/1(. الفهرس الشامل األردني؛ الفقه وأصوله: )1: 270( 82، )1: 
 )9 :5( ،22 )13 :4( ،679 )550 :2( ،399 )417 :2( ،1992 )621 :1( ،1755 )560
 :6( ،358 )297 :6( ،59 )155 :6( ،879 )346 :5( ،355 )132 :5( ،89 )59 :5( ،18
 )469 :8( ،257 )343 :8( ،159 )49 :8( ،1290 )581 :7( ،1098 )441 :7( ،37 )385
412، )10: 365( 583، )11: 93( 192، )11: 543( 233، )12: 67( 2. واألعــام للزركلي: 

الَة: )137/2(�  ِِّفين لَِكّحَ )226/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    153 علم النحو   

واحـــــٍد واحـــــٍد، والـــعـــشـــرات مـــن عــشــرة إل| تــســعــيــن؛ بـــزيـــادة عــشــرة عـــشـــرة، والــمــئــات من 
مئة إل| تسع مئة؛ بزيادة مئة مئة...

آخــره:... باب في قِسمة ما في الكسر: إذا كان في المقسوم أو المقسوم عليه 
فـــقـــط، فـــاضـــرب كـــل واحـــــد مـــن الــمــقــســوم؛ والــمــقــســوم عــلــيــه فـــي مـــخـــرج الــكــســر، واقــســم 
الــحــاصــل الــمــقــســوم عـــل| حــاصــل الــمــقــســوم عــلــيــه... فــلــو قــيــل: اقــســْم ثــاثــة وثــلــثــاً عــل| 
اثنين وُربع، فاضرب بسط المقسوم وهو: عشرة في أربعة، وبسط اآلخر وهو: تسعة؛ 
في مخرج الثلث، واقسم الحاصل األول وهو: أربعون عل| الحاصل الثاني، وهو: 
سبعة وعــشــرون، فالجواب: واحــٌد وأربــعــةُ أتــســاٍع وثُــلــُث تُــســٍع، ولــو قيل: اقسم ثاثة 
َـــْســـَط نـــصـــِف الــمــقــســوم فـــي ســـتـــة، وبـــســـط الــمــقــســوم  وثــلــثــاً عــــل| نـــصـــٍف وثـــلـــث. فـــاضـــرْب ب
عليه في ثاثة، واقسْم الحاصل األول؛ وهــو: ستون؛ عل| الحاصل الثاني، وهو: 

خمسة عشر. فالجواب: أربعة، ولو ُعِكَس؛ فالجواُب: ُربٌْع. وعل| اذه القياس.

ِــــِه  ــــٍد َوَعــــــــلَ| آل ــــَحــــّمَ واهلل أعـــلـــم. والـــحـــمـــد هلل أوالً وآخــــــــراً. الــلــهــم صـــل َعــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُ
َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسِليماً كثيراً.

ّــــــه الـــعـــلـــي: عــلــي بــن  فـــــرغ مــــن تــعــلــيــق هذه الــنــســخــة الـــمـــبـــاركـــة، الــفــقــيــر إل| رحـــمـــة رب
ــــــــد بــــــــن مــــــــبــــــــارك بــــــــن مــــــــديــــــــرس بــــــــن عـــــبـــــد الـــــمـــــحـــــســـــن بـــــن ســـــعـــــيـــــد بـــــن أحـــــمـــــد  عــــــــبــــــــد اهلل بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ
ــــــهـــــــم ولـــــمـــــشـــــايـــــخـــــه وإلخـــــــــــوانـــــــــــه، ولـــــجـــــمـــــيـــــع الـــمـــســـلـــمـــيـــن  ـــبـــــلـــــي. غــــــــفــــــــر اهلل لــــــــه ولـ ـــنــ الــــــنــــــجــــــدي الـــــحــ
والمسلمات، ولمن دعا له بالمغفرة. وكلذ يوم السبت المبارك، ثالث صفر الخير 
مــن شــهــور سنة )1084 ھ(، أربـــع وثمانين وألـــف مــن الــهــجــرة النبوية عــل| صاحبها 

أفضل الصاة والسام. آمين.

ــــبــــــــارك بــــــــن مــــــديــــــرس بــــــن  ــ ــــــــد بــــــــن مــ ـــــــد اهلل بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ ـــبـ ــ مـــــــالحـــــــظـــــــات: الـــــــنـــــــاســـــــخ: عــــــلــــــي بــــــن عـــ
عــــبــــد الــــمــــحــــســــن بــــن ســــعــــيــــد بــــن أحـــــمـــــد الـــــنـــــجـــــدي الــــحــــنــــبــــلــــي. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: يــــــــوم الـــســـبـــت 
المبارك، ثالث صفر الخير من شهور سنة )1084 ھ/1673 م(. الوضع العام: نوع 
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  الخط: تعليق، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
قْـــــم  َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحـــــــَمـــــــر، وبـــــاقـــــي مــــواصــــفــــاتــــه مـــثـــل الـــــّرَ ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وبــــعــــض الـــكـــلـــمـــات مَــــْكــــتُــــوب وال

الَْحِميِدّي: 1/497. وقف: دار المثنوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    154

قْم الَْحِميِدّي: 498. مطبوع ]924[ الّرَ

عنوان المطبوع: تحفة اإلخوان في شرح العوامل المئة )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن إبراهيم )الَغِليبُولي الكليبوليلي الكاليبوليلي( الُعثَْماني، 
وفِّي النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1176 ھ/1763 م( )2(� الرومي، الحنفي، الّصُ

 �TUHFETÜ’l - İHVAN ›1‹
طــبــع فــي إِْســتَــانــبُــول ســنــة )1224 ھ/1809 م(، )1226 ھ/1811 م(. )1234 ھ/1818(، )1243 ھ/ 
1827 م(، )1256 ھ/1840 م(، )1267 ھ/1851 م(، )1281 ھ/1871 م(، )1301 ھ/1883 م(، 
ُــــوالق َســنَــةَ )1243 ھ/  )1307 ھ/1889 م(، )1324 ھ/1906 م(، )1237 ھ/1821 م(، وُطـــبِـــَع فِـــي ب
1827 م(، )1268 ھ/1852 م(، وطـــبـــع فـــي الــهــنــد ســنــة )1298 ھ/1881 م(، وتُــــوَجــــُد مــنــه مــخــطــوطــات 
عديدة. انظر؛ مكتبة األزهر؛ الرقم: 29771، أرقام الحفظ: )1696 نحو( 33717 حليم الرسالة الرقم: 
قْم  1. والرقم: 29772؛ أرقام الحفظ: )8549 نحو( 134361 إسكندرية. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول، الّرَ

الَْقِديُم: 443� 
 �MUSTAFA b. İBRAHİM en - NAKŞEBENDİ، el - GELİBOLİ ›2‹

الــَغــِلــيــبُــولــي = الكليبوليلي = الكاليبوليلي =: أديـــب مــن مُتقني الــلــغــات الــثــاث العربية والــتــركــيــة والــفــارســيــة. 
 )Gallipoli( )مـــســـلـــم ُســـــنِّـــــي حـــنـــفـــي صــــوفــــي نـــقـــشـــبـــنـــدي تــــركــــي ُعــــثْــــَمــــانــــي. نـــســـبـــتـــه إل| شـــبـــه جـــــزيـــــرة )غـــلـــيـــبـــولـــي

الواقعة عل| ساحل بحر إيجة ومضيق الدردنيل )مضيق جنق قلعة(، في تركيا. 
من تصانيفه: تحفة اإلخوان في شرح العوامل، وزبدة األمثال لوقوعها عمدة األقوال في األخاق واألدب = 
ّــــفــــه ســـنـــة )1145 ھ/1732 م( ورتَّــــــبَــــــهُ عـــل|  زبــــــدة األمـــــثـــــال وعــــمــــدة األقـــــــــوال بـــمـــا يــلــيــق لـــإلنـــســـان فــــي األحــــــــــوال. أل
عــشــريــن بـــابـــاً؛ مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة آيــاصــوفــيــا: 4025، 4026، وأســـعـــد أفـــنـــدي: 4/3808، ونــــور ُعــثْــَمــانــيــة: 
3932، وبرنستون المجموعة الجديدة؛ الرقم: 1610، رمز الحفظ: 304، ومكتبة برنستون؛ مجموعة 
يهوذا؛ الرقم: 4313، رمز الحفظ: 4651، والرقم: 4313، رمز الحفظ: 2335، ومكتبة األزهر؛ الرقم: 
قْم الَْحِميِدّي: 8/1828. وشرح  35564، أرقام الحفظ: )432 أدب( 7028 أباظة. ومكتبة مَُراد مُّا؛ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 2/49. و)زبدة الشروح =  د عارف؛ الّرَ د البهائي؛ مخطوط في مكتبة مَُحّمَ أوراد الشيخ مَُحّمَ
ـــيـــــرلـــــي: 1/1145، وشــــــــرح األَْوَراد الـــبـــهـــائـــيـــة؛ مــخــطــوط  شــــــرح أيــــهــــا الـــــولـــــد لــــلــــغــــزالــــي(؛ مـــخـــطـــوط فـــــي مـــكـــتـــبـــة إزمــ
ـــلَـــيْـــَمـــانِـــيَّـــة:  ـــيـــــة؛ مـــخـــطـــوط فــــي مــكــتــبــة اللـــــه لــــي فــــي الـــّسُ ْـــــبِـــــّر فــــي األدعــ فــــي مــكــتــبــة آمـــاســـيـــة: 1706، وشــــــرح ِحـــــــْزب ال
1/1564، وشرح ِحْزب البحر في األدعية؛ مخطوط في مكتبة قيصري راشد أفندي: 1316، ومكتبة الله 

لي: 2/1564، وشرح ِحْزب النصر في األدعية؛ مخطوط في مكتبة قيصري راشد أفندي: 1324� 
انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )433/2؛ 451(، وإيضاح المكنون 
َـــة: )236/12 -  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل فـــي الـــذيـــل عـــل| كــشــف الــظــنــون؛ لــلــبــغــدادي، )239/1، 609(. َومُـــْعـــَجـــم ال
=237(، واألعـــــام لــلــزركــلــي: )228/7(. والــكــشــاف ألســعــد طــلــس: )160(، وقـــد ورد بــاســم مصطف| بن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    155 علم النحو   

عدد الصفحات: 128�
ِحيِم. الحمد هلل الذي أفهم الُْعلُوم للطالبين، وجعل  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
أفعالهم بين العباد نافعين، وصيرهم بعلومهم عل| الناس غالبين، وأعل| مراتبهم 
ّـــــــــح أعـــمـــالـــهـــم  ــــيْــــــُر الــــنــــاصــــريــــن، ورب بـــأعـــمـــالـــهـــم عــــــل| الـــجـــاهـــلـــيـــن، ونــــصــــرهــــم فـــــي الــــــداريــــــن َخــ
بعلومهم رّبُ العالمين... وبعد فيقول العبد الضعيف الفقير إل| ربه القدير، الشيخ 
مُـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن إبـــــراهـــــيـــــم، رزقـــــهـــــمـــــا اهلل بــــجــــنــــات وحــــــريــــــر، وغـــــفـــــر لـــهـــمـــا الــــــذنــــــوب الـــكـــثـــيـــرة، 
وسّهل عليهما األمور العسيرة... ولما رأيت كتاباً مسّم| )بعوامل الجديد النحوي( 
للشيخ الفاضل الكامل المعروف بالبركوي؛ رحمة اهلل عليه، مختصراً ينطوي عل| 
مــبــاحــث شــريــفــة، ويــحــتــوي عــــل| قـــواعـــد لــطــيــفــة، ومـــرغـــوبـــاً بــيــن الــمــحــصــلــيــن... أردُت 
أن أشـــــــرح لـــــه شـــــرحـــــاً يــــزيــــل عـــــن ألــــفــــاظــــه صــــعــــابــــه، ويـــكـــشـــف عـــــن وجـــــــوه الـــمـــعـــانـــي نِـــقـــابـــه، 
يْتُه: )بتُحفة اإلخوان(، سائاً أن يكون لنا زخراً  ويظهر مكنون مُشكاته... َوَسّمَ
ــنــاً، واقـــتـــداءً  كــاً وتــيــّمُ ِحـــيـــِم( تــبــّرُ ِ الـــّرَ َ ْ يـــوم يــقــوم الـــحـــســـاب... فــقــال: )بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
بــأســلــوب الــكــتــاب المجيد، وعــمــاً بما شـــاع، بــل وقــع عليه اإلجــمــاع، وامــتــثــاالً لفعل 

رسول اهلل َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم...
آخـــــــــــــره:... و)إاّل(: حــــــرف اســــتــــثــــاء مـــبـــنـــي عــــــل| الــــســــكــــون ال مـــحـــل لــــــه. و)مــــــــن(: 
حرف جّر متعلّق بِا يأتي والجهة مجرورة به لفظاً؛ ومنصوب محاً مفعول به غير 

صريح له، و)الضمير( المجرور مضاف إليه للجهة.
اذه آخــــــــــر مــــــــا أوردنــــــــــــــــــــاه مــــــــن اإلعـــــــــــــــــراب عــــــــــل| عــــــــوامــــــــل الـــــشـــــيـــــخ الـــــــكـــــــامـــــــل، الــــــمــــــرشــــــد إل| 
ـــــر اإلتــــــــمــــــــام، بـــــــعـــــــون اهلل الــــمــــلــــك الـــــعـــــام،  الــــــــصــــــــواب، إعـــــــانـــــــةً لـــلـــطـــلـــبـــة الــــــــــكــــــــــرام... قــــــد تـــــيـــــّسَ
فـــــي أواخـــــــــر الــــربــــيــــع اآلخــــــــر مـــــن حـــجـــة أربــــــــع وأربــــعــــيــــن ومــــئــــة وألــــــــف مـــــن هــــجــــرة مَــــــن لـــــه الـــعـــّز 

والشرف... آمين.
مالحظات: تاريخ التأليف: سنة )1144 ھ/1732 م(، وقد طبع طباعة حجرية 
د أمين الرئيس بدار الطباعة العامرة. تاريخ الطباعة: في أواخر  بمعرفة حافظ مَُحّمَ

إبراهيم أفندي من سنجق )بيغا(؛ توفي شهيداً سنة )1207 ھ/1792 م(، ودفن في محلّة )جاندير( في 
قرية )قوطلو اوبه( في قضاء )بايراميج(. انظر؛ ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )32/2(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    156

ـــــمــــــاد| األول| ســــنــــة )1226 ھ/1811 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: الــــــغــــــاف جــــلــــد ُعــــثْــــَمــــانــــي  جـ
مــــغــــلــــف بـــــــــــورق اإليـــــــــبـــــــــرو، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــــــمــــــا مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف| إمـــــــــــام قـــــــــــومـــــــــــارداش، َوتَـــــــَمـــــــلُّـــــــك: 
ــــَراد مُـــّا؛ مــع خــاتــم الــوقــف، سنة  ــد مُــــَراد؛ شيخ َخــانــَقــاه مُ الــواقــف السيد الــحــافــظ مُــَحــّمَ

)1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 499. مفقود ]925[ الّرَ
عنوان المخطوط: تحفة اإلخوان في شرح العوامل المئة )1(�

ــــــــــــْصــــــــــــَطــــــــــــَف| بــــــــــــن إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم )الــــــــــَغــــــــــِلــــــــــيــــــــــبُــــــــــولــــــــــي الــــــكــــــلــــــيــــــبــــــولــــــيــــــلــــــي الــــــكــــــالــــــيــــــبــــــولــــــيــــــلــــــي(  الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُ
)ت 1176 ھ/1763 م( )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 498� مالحظات: انظر؛ مكتبة دار المثنوي. الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 500� ]926[ الّرَ
عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوان الـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوط: الـــــــــــــــفـــــــــــــــوائـــــــــــــــد الــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــة: شـــــــــــــــــــــــرح >الــــــــــــــكــــــــــــــافــــــــــــــيــــــــــــــة< البــــــــــــن الــــــــــــحــــــــــــاجــــــــــــب 

)646 ھ( )3(�

 �TUHFETÜ’l - İHVAN ›1‹
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 498. وقــــــــــد ورد ِذكـــــــــــــــره فــــــــي الــــــدفــــــتــــــر الـــــحـــــمـــــيـــــدي الـــــمـــــطـــــبـــــوع؛  قْــــــــــــم ال انــــــــظــــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة دار الــــــمــــــثــــــنــــــوي؛ الــــــــــــّرَ

)ص: 73(، العدد العمومي: )499(� 
 �MUSTAFA b. İBRAHİM en - NAKŞEBENDİ، el - GELİBOLİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 498�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - FEVAİDÜ’z - ZIYAİYYE ›3‹

فـــــــي )308( صــــــفــــــحــــــات. وطــــــبــــــع ســـــنـــــة )1254 ھ/  ـــــامـــــــرة ســـــنـــــة )1235 ھ/1819 م(.  ــــــعــ الـ الــــمــــطــــبــــعــــة  فـــــــي  طـــــبـــــع 
1838 م(، )1257 ھ/1841 م(، )1261 ھ/1845 م(، )1264 ھ/1848 م(، )1271 ھ/1855(، 
)1276 ھ/1859(، )1279 ھ/1862 م(، )1281 ھ/1871 م(، )1302 ھ/1884 م(، وفي لكهنئو 
ســـنـــة  بــــــومــــــبــــــي  وفـــــــــــي  )1315 ھ/1897 م(،  )1307 ھ/1889 م(،  )1282 ھ/1856 م(،  ســــــنــــــة  بـــــالـــــهـــــنـــــد 
)1287 ھ/1861 م(، )1234 ھ/1906 م(، )1327 ھ/1909 م(، والهور سنة )1355 ھ/1936 م(، 
وفـــي قــــازان تــتــارســتــان )1308 ھ/1890 م(، وفـــي بـــوالق بمصر ســنــة )1294 ھ/1877 م(. وفـــي مــصــر مع 
أساس التقديس للرازي سنة )1328 ھ/1910 م(، )1354 ھ/1935 م(، ونيويورك مع ترجمة إنكليزية 

=سنة )1399 ھ/1979 م(. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    157 علم النحو   

الــمــؤلــف: عــبــد انمحرل بــن أحــمــد نـــور الــديــن الــجــامــي؛ مــا جــامــي )ت 898 ھ/ 
1492 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 171، مقياس الورقة: )170 × 100 = 145 × 50(، 
عدد األسطر: )23(�

ــاةُ َعــلَ| نَــبـِـيِّــِه، وعــل| آله  ِــيِّــِه، َوالــّصَ ِــَول ِحــيــِم، الَحْمُد ل ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
وأصحابه المتأدبين بآدابه، َوبَْعد؛ فهذه فوائد وافية، بحل مشكات )الكافية(، 
ـــــمــــــشــــــارق والـــــــمـــــــغـــــــارب؛ الــــشــــيــــخ )ابـــــــن الـــــــحـــــــاجـــــــب(، تـــــغـــــّمـــــده اهلل  لــــلــــعــــامــــة الــــمــــشــــتــــهــــر فــــــي الـ
ــــُغـــــفـــــرانـــــه، وأســــكــــنــــه بـــحـــبـــوحـــة جــــنــــانــــه. نـــظـــمـــتُـــهـــا فــــــي ســــلــــك الــــتــــقــــريــــر، وســـــمـــــط الـــتـــحـــريـــر؛  بـ
ـــِف  ُـــــــوُســـــــف(، حــــفــــظــــه اهلل ســـبـــحـــانـــه عـــــن مــــوجــــبــــات الـــتـــلـــّهُ لـــلـــولـــد الــــعــــزيــــز )ضـــــيـــــاء الـــــديـــــن؛ ي
ــــيْــــتُــــهــــا: بِـــــ )الــــفــــوائــــد الـــضـــيـــائـــيـــة(، ألنـــــه لــــاذه الـــجـــمـــع والـــتـــألـــيـــف كـــالـــِعـــلَّـــِة  ـــــِف. َوَســــّمَ والـــــتـــــأّسُ
الـــغـــائـــيـــِة، نَــــَفــــَعــــهُ اهلل بِـــهـــا، وســـائـــر الــمــبــتــدئــيــن مـــن أصـــحـــاب الــتــحــصــيــل، ومــــا تــوفــيــقــي إال 

باهلل، وهو حسبي ونِعم الوكيل.
اعلم أن الشيخ َرِحَمهُ اهللُ تعال| لم يصّدر رسالته - هذه - بحمد اهلل سبحانه، 
بأن جعله جزءاً منها؛ هْضماً لِنَْفِسِه بتخيُّل أّن كتابَهُ - اذه - من حيث أنه ِكتاب ليس 
ُــصــّدر بــه عــل| ُسننها... وبــدأ بتعريف  ــلـَـِف - َرحــمــهــم اهلل تــعــال| - حــت| ي َكــُكــتُــِب الــّسَ
الكلمة والكام ألنه يبحث في اذه الكتاب عن أحوالهما... فقال: الكلمة؛ قيل: 

هي والكام مشتقان من الكلم...
آخره:... وقلت: اغزوا؛ واغزي، بخاف التنوين، فإنه ال يرد ما ُحِذَف ألجِلِه؛ 
ألن الـــتـــنـــويـــن الزم فــــي الــــوصــــل، والــمــخــفــفــة لــيــســت بــــازمــــة، فــجــعــل الـــــــازم مـــزيـــة بــإبــقــاء 
أثره عل| ماليس بازم، )و( المخّففة )المفتوح ما قبلها تُقلب ألفاً( كقولك في 

انـــظـــر؛ جـــامـــع الـــشـــروح والـــحـــواشـــي لــعــبــد اهلل الــحــبــشــي: )1663/2(. ومــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة والــمــعــربــة 
لسركيس: )671/1(. والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )40/2(. ومعجم المطبوعات العربية 
قْم الَْحِميِدّي:  في شبه القارة الهندية الباكستانية، )ص: 98 - 100(. ومكتبة راغب پاشا؛ ]1549[ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 176�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    158

اضــربــن: اضــربــا تشبيهاً لــهــا بــالــتــنــويــن، فـــإن الــتــنــويــن إذا انــفــتــح مــا قبلها؛ تقلب ألــفــا، 
وإذا انضّمَ؛ أو تكسر بحذف، نحو: أصبُت خيراً؛ وأصابني خيٌر، وختم لي بخير.

اللهم اجعل خاتمة أمورنا خيراً، وال تُلحق بنا من سعة سرورنا ضيراً، واجعل 
نـــونـــات نــقــايــضــنــا خــفــيــفــة أو ثــقــيــلــة فـــي مـــواقـــف الـــنـــدامـــة؛ مــنــقــلــبــة بـــألـــف آداب عــبــوديــتــك 
عـــــــــل| نـــــهـــــج االســــــتــــــقــــــامــــــة، وصــــــــــــلِّ عـــــــــل| مَـــــــــن كــــلــــمــــتــــه شــــفــــاعــــتــــه فـــــــي مَــــــــْحــــــــِو أرقــــــــــــــام الــــــضــــــاالت 
كافية، وعن مضّرة أسقام الجهاالت شافية، وعل| آله وأصحابه، وعل| مَن تبعهم 

من زمرة أحبابه.

قد استراح ِمن كمد االنتهاِض؛ لِنْقِل اذه الشرح ِمن السواِد إل| البياض، العبُد 
الفقير: عبد انمحرل الجامي؛ وفّقه اهلل سبحانه في وظائف عبوديته لإلعراض عن 
مطالبته األعواض واإلعراض؛ ضحوة السبت الحادي عشر من رمضان، المنتظم في 

سلك شهور سنة سبع وتسعين وثمان مئة. آمين. يا رّب العالمين.

مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي أولــــــه صــفــحــة واحـــــــدة مــــن الــــفــــوائــــد، وِمـــــّمـــــا فــيــهــا قـــــول الــشــيــخ 
ــافِــِعــيّــة  زيــــن الـــديـــن عــمــر بــن عــبــد الــوهــاب الـــُعـــرضـــي )ت 1024 ھ/1615 م( مــفــتــي الــّشَ

في حلب )1(:

َســــــــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــْت طــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــا  إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم  دَّرُ  ــــــــــــــــامــــــــــــــــيهلِلِ  ِــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ِعــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــه الــــــــــــــــّسَ ــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــال أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواُر أفْ
كـــــأنـــــهـــــا الـــــخـــــمـــــُر تُـــــــــْســـــــــَق| مـــــــن َصـــــــَفـــــــا الـــــجـــــاِمـــــيألـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاُظـــــــــــــــــــــه أْســــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْت أْســــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاَعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا َطــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــاً

د بن  د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ ›1‹ شيخ اإلسام: عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمود بن َعِلّي بن مَُحّمَ
وفِّي، القادري، المحدث الفقيه الكبير، مفتي حلب. ألف تآليف  افِِعّي، الّصُ الحسين الُعرضي الحلبي الّشَ
كــثــيــرة؛ ومــنــهــا: )شــــرُح شــــرِح الــجــامــي( ابــتــدأ فــيــه مــن عــنــد قــولــه: فــالــمــفــرد الــمــنــصــرف إل| الــمــنــصــوبــات، ولــم 

تساعده األيام عل| إتمامه، وكان شديد االعتناء بالجامي، حريصاً عل| مطالعته وإقرائه. 
ِـــَحـــاجـــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )1370/2 - 1376(، وخـــاصـــة األثـــر  انـــظـــر؛ كــشــف الـــظـــنـــون عـــن أســـامـــي الــكــتــب والـــفـــنـــون ل
ـــُمـــــَراِدّي: )88/2(، وريـــحـــانـــة األلـــبّـــا  ِـــــلْــ فـــي أعـــيـــان الـــقـــرن الــــحــــادي عــشــر لــلــمــحــبــي: )215/3(، وســـلـــك الــــــدرر ل
وزهـــــرة الــحــيــاة الــدنــيــا لــلــشــهــاب الــخــفــاجــي: )161/1 - 162(، وتـــراجـــم األعـــيـــان مـــن أبـــنـــاء الـــزمـــان لــلــبــوريــنــي: 
ُــــطــــف الـــســـمـــر وقـــطـــف الـــثـــمـــر لــلــغــزي:  )367/2(، وإعـــــــام الـــنـــبـــاء فــــي تــــاريــــخ حـــلـــب الـــشـــهـــبـــاء: )191/6(، ول
ِِّفين  )587/2(، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )796/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل

الَة: )296/7(، واألعام للزركلي: )54/5(�  لَِكّحَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    159 علم النحو   

د ابن الحنبلي؛ شيخ العرضي: وقول الشيخ رضي الدين مَُحّمَ

ــــــــــــــــــــــــــٌح ِـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــِة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌح مُــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــّقَ َذلــــــــــــــــوُل الـــــمـــــعـــــانـــــي ُذو انْـــــــتـــــــســـــــاٍب إل| الـــــــَجـــــــاِمل

هــي الخمر يبدو ضــوءُهــا مــن َصــَفــا الجاِممــــــــــــــــعــــــــــــــــانِــــــــــــــــيــــــــــــــــِه تُـــــــــــــــــــــــــــْجـــــــــــــــــــــــــــلَ| حــــــــــــــيــــــــــــــن تُـــــــــــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــــــــــلَ| كـــــــــأنـــــــــمـــــــــا

وكاتب األبيات هو تلميذ الشيخ زين الدين عمر بن عبد الوهاب الُعرضي.

ـــــمــــــا بــــخــــط الـــمـــؤلـــف  ّـ ــــنـــــاســـــخ: رب وتُــــــــوَجــــــــُد آخـــــــــره فــــــوائــــــد مـــتـــنـــوعـــة فــــــي ســــبــــع صــــفــــحــــات، الـ
ـــــوة الـــــســـــبـــــت الـــــــــحـــــــــادي عـــــشـــــر مــــــــن رمـــــضـــــان  ـــــحــ عــــــــبــــــــد انمحرل الـــــــجـــــــامـــــــي. تـــــــاريـــــــخ الــــــنــــــســــــخ: ضــ
الــمــعــظــم قــــــدره ســـنـــة )897 ھ/1492 م(. الــــوضــــع الــــعــــام: نـــــوع الــــخــــط: نـــســـخ واضـــــح. 
ـــــاقــــــي جـــمـــيـــع الــــصــــفــــحــــات لــــهــــا إطـــــــــارات  ـــــــبَـــــــان، وبـ ولـــلـــصـــفـــحـــة األول| والــــثــــانــــيــــة إطـــــــــــــاران مُـــــــذّهَ
مزدوجة حمراء وسوداء اللون، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات وشروح 
ْــــَمــــْشــــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حــمــراء  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، والــمــتــن ال كــثــيــرة. والـــَعـــنَـــاِويـــن مَـــْكـــتُـــوب
اللوِن فوقَهُ. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الفقير أحمد مع الخاتم المثّمن 
الــشــكــل، َوتَـــَمـــلُّـــك: الــحــافــظ حــســيــن الـــمـــأذون بــالــعــشــرة الــشــهــيــر بــســراج زاده فــي ســيــواس 
مـــع الــخــاتــم الـــمـــقـــروء مــنــه عـــبـــارة: إيهل يــا خــالــق الـــكـــونـــيـــن... عــبــدك حــســيــن، وخــاتــم 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه  تملّك بيضوي غير مقروء. وتملّك: الواقف السيد الحافظ مَُحّمَ

مَُراد مُّا. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 501. مطبوع ]927[ الّرَ

عنوان المطبوع: إمعان األنظار شرح المقصود في التصريف )1(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )2(�

 �İMANÜ’l - ENZAR ›1‹
ُطبع في اآلستانة سنة )1293 ھ/1276 م(، )1275 ھ/1858 م(، )1311 ھ/1893 م(. 

انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ لسركيس: )304/1، 610/2(� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›2‹

ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    160

عدد األوراق وقياساتها: 131�

ِحـــــــــــيـــــــــــِم. الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الــــــــــواهــــــــــب لـــكـــل  ِ الـــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــــه: إمـــــــــعـــــــــان األنـــــــــــظـــــــــــار. بِــــــــــــــْســــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
د المودود،  موهوب؛ من المرصود والمقصود والمطلوب، والصاة عل| حبيبه مَُحّمَ
أفضل الرسل وأشرف الموجود، وعل| آله اآلمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر 
الـــمـــصـــروف، الــلــهــم اغــفــر ذنــوبــنــا الــمــاضــيــة فـــي الـــحـــال واالســـتـــقـــبـــال، وارزقــــنــــا صحيحات 

النيات في أبواب الخيرات، واحفظنا عن االعتال في يوم العرصات.

قوله: )الحمد هلل الوهاب للمؤمنين سبيل الصواب(. الحمد معن| لغوي: هو 
ُـــْشـــِعـــُر  الــــوصــــف بــالــجــمــيــل الــــــُمــــــَراد بــــه الــتــعــظــيــم بــــــــإزاء فـــعـــل اخــــتــــيــــاري، وعـــــرفـــــي: هــــو فـــعـــل ي
ْـــُمـــنْـــِعـــِم والــــُمــــَراد بـــه ســبــب كــونــه مُــنــِعــمــاً، وكــــذا لــلــشــكــر مــعــن| لـــغـــوي: هـــو فعل  بــتــعــظــيــِم ال

ينبئ عن تعظيم المنعم الُمَراد بسبب كون إنعامه إل| الشاكر...

ـــتَـــــــَض| الـــــقـــــيـــــاس الـــمـــعـــلـــوم  ــ ـــْقــ ــ ــ آخــــــــــــــــره:... كــــمــــا فــــــي يـــــرمـــــي )فـــــافـــــعـــــل( كــــــــــّاً مــــنــــهــــا عــــــــل| مُ
مـــــن بــــــاب الـــمـــعـــتـــات )وإاّل( أي: وإْن لـــــم يـــقـــتَـــض الــــقــــيــــاس شـــيـــئـــاً مـــنـــهـــا )صــــــــرف الــفــعــل 
غير الصحيح كالصحيح( نحو: )خــشــي(، فإنه ال موجب لتغير يــائــه، وكــذا واو: 
)يوجل(، فصرفهما تصريف علم يعلم في مّطِردَاتِِهَما، )وقد يكون( اسمه ضمير 
الـــشـــأن الـــمـــحـــذوف )فــــي بــعــض الـــمـــواضـــع( أي: الــكــلــمــات؛ الـــظـــرف مــتــعــلــق بــقــولــه )ال 
تــتــغــيــر الــــمــــعــــتــــات(، الـــجـــمـــلـــة خـــبـــر كـــــان )فــــيــــه( أي فــــي كلذ )مـــــع وجـــــــود الــــُمــــْقــــتَــــَض|( 
الــظــاهــر لـــإلعـــال؛ )نـــحـــو عــــور واعـــتـــور واســـتـــو| ونـــحـــو كلذ(؛ نــحــو مـــقـــول اســــم آلـــة، 
و)ما أقوله( فعل تعّجب، ونحو الفيضان والميان، وباب جواد، )فبعضها( أي: 
ــــِلــــَب واوه ألــفــاً  بــعــض تــلــك الــكــلــمــات )ال تــتــغــيــر لــصــّحــة الـــبـــنـــاء( نــحــو اســــتــــو|؛ إْذ لـــو قُ
الجتمع ساكنان، فيُحذف أحُدهما وال يُعلم أنه افتعل واستفعل )وبعضها( ال تتغير 
)لعلٍّة أُخر|( كالمحافظة عل| الوزن والداللة عل| اضطراب معناه وااللتباس، وقد 

نَبَّْهت عل| تفصيل مواضع اإلعال في أول الباب، َولْيَُكن اذه آخر الكتاب.

مــــــالحــــــظــــــات: ُطـــــــبـــــــَع بـــــــــــدار الـــــطـــــبـــــاعـــــة الــــــعــــــامــــــرة فـــــــي بــــــلــــــدة إســــــامــــــبــــــول الـــــــفـــــــاخـــــــرة، بـــمـــعـــرفـــة 
ــــد أســـعـــد شــــيــــخــــزاده. تــــاريــــخ الـــطـــبـــاعـــة: فــــي أواخـــــــر ربـــيـــع اآلخــــــر ســنــة  ــــَحــــّمَ نـــاظـــرهـــا الـــســـيـــد مُ

)1253 ھ/1837 م(، الوضع العام: الغاف جلد ُعثَْماني. وقف: دار المثنوي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    161 علم النحو   

قْم الَْحِميِدّي: 502. فارسي ]928[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح الكافية )1(�
د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها: 119، مقياس الورقة: )240 × 180 = 160 × 100(، 
عدد األسطر: )19(�

ـــيــــــِم. )الــــكــــلــــمــــةُ( مــــعــــن| كـــلـــمـــة در: اصــــــل لـــغـــت يــك  ــ ِحـ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
ســنــخــنــســت، ومـــعـــن| وي در: اصـــطـــاح نــحــاة لــفــظــيــســت كـــه نــهــا ده شـــده پــاشــد از بـــراي 
معين| كه مفردست، والــف الم دركلمه از بــراي جنس اســت، يعني: جنس كلمة، 
وما هية أو پيش نحويان آنست كه مذكور شد )لفٌظ( معن| لفظ در: أصل لغة رمي 

است، يُقال: لََفَظِت الّرح| الدقيَق، أي: رمت، وبعدازان مُستعمل...

آخـــــــــره:... )وتــــقــــول فـــي الــتــثــنــيــة وجـــمـــع الـــتـــأنـــيـــث: اضــــربــــان واضــــربــــنــــان( ودر تثنية 
وجـــــمـــــع مـــــؤنـــــث قــــبــــل از نــــــــون تــــأكــــيــــف ألــــــــف پــــــا شــــــد يــــــا ألــــــف فــــــاصــــــلــــــة... )فــــــــا تـــدخـــلـــهـــمـــا 
الــخــفــيــفــة ِخــــافــــاً لـــيـــونُـــس( ودريـــــــن دو مــــوضــــع، يـــعـــنـــي: تــنــبــيــه وجـــمـــع مـــؤنـــث نـــــون تــأكــيــد 
مخففة در... )وبدانك( جون نون تأكيد متصل شود بفعل مضارع معرب آن فعل 
مـــبـــنـــي... وبـــدانـــك جــــون نــــون تــأكــيــد مــتــصــل شــــود بــفــعــل مـــضـــارع مُـــعـــرب آن فــعــل مبني 
كرد، وحركة اعراب| ونون اعراب| از وساقط شود جون مثل: )يضربن( كه مبن| شد 
بر فتح، و)هل تضربن؟ وهل تضربان كه نون إعراب ازين ألفاظ ساقطه شده است 
وسبب بنا انــســت كــه نــون اكــرجــه كلمهء ديــكــرســت أمــا از جهت شـــّدة اتِّــصــال بمنزلهء 
جزو شدة است بس عامة إعراب پيش از وبنا شد زيراكه الزم آيدكه اعراب در وسط 
كلمه باشد، وبعد أز ونشايذ زيراكه الزم ايذكه إعراب فعل جاري شود پر حرف كه 

كلمهء ديگر ست حقيقتاً. واهلل ولي الرشاد، وبيده أعنة التحقيق والسداد.

 �ŞERHU’l - KAFİYE ›1‹
ُطبع في اآلستانة سنة )1311 ھ/1893 م(. 

 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    162

ـــلـْــَطـــان األعـــظـــم،  وافـــــق الــــفــــراغ مـــن تــحــريــر هذه الــنــســخــة الـــشـــريـــفـــة؛ بـــرســـم خـــزانـــة الـــّسُ
د بن مُـــَراد خان،  لَْطان مَُحّمَ شاهنشاه المعظم، أعــدل ساطين العرب والعجم، الّسُ
خـــــلّـــــد اهلل مُـــلـــكـــه وســـلـــطـــانـــه عــــــل| يــــــدي الـــعـــبـــد الـــفـــقـــيـــر الـــمـــحـــتـــاج إل| رحــــمــــة ربــــــه الـــقـــديـــر؛ 

عبد اللطيف الّشرفي، في شهور سنة اثنتين وستين وثمان مئة هجرية.

ـــَطـــــان األعــــظــــم،  ـــــلـْـ مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة خـــزائـــنـــيـــة نـــفـــيـــســـة مـــكـــتـــوبـــة بــــرســــم خـــــزانـــــة الـــــّسُ
ـــــــد الــــفــــاتــــح بــــن  ـــــَحـــــــّمَ ـــــَطـــــــان مُــ ـــلـْـ ــ ــ ــــّسُ ــ ــــــعـــــــرب والــــــعــــــجــــــم، الـ شـــــاهـــــنـــــشـــــاه الـــــمـــــعـــــظـــــم، أعـــــــــــدل ســـــاطـــــيـــــن الـ
ــــــلْــــــَطــــــان مُـــــــــــــَراد خــــــــان الـــــثـــــانـــــي. الـــــنـــــاســـــخ: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــــشـــــرفـــــي. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســنــة  الــــــّسُ
)862 ھ/1458 م(. الــوضــع الـــعـــام: نـــوع الــخــط: الــنــســخ الــنــفــيــس الـــواضـــح المضبوط 
ضبطاً كاماً بالحركات. وتُوَجُد تصحيحات عل| الَهَواِمش. والمتن مكتوب باللون 
ـــد أمـــيـــن حــفــيــد شــريــف  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الــســيــد مُـــَحـــّمَ األحـــمـــر، وال
زاده مـــع الـــخـــاتـــم، َوتَــــَمــــلُّــــك: أحـــمـــد ذكـــي بـــن عــبــد الــغــنــي بــن مُـــْصـــَطـــَف| بـــن الـــحـــاج علي 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم  بالشراء الشرعي، وقف السيد الحافظ مَُحّمَ

الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 503� ]929[ الّرَ

عــــــــــــنــــــــــــوان الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط: الـــــــــــوافـــــــــــيـــــــــــة فــــــــــــي شــــــــــــــــرح الــــــــكــــــــافــــــــيــــــــة البــــــــــن الــــــــــحــــــــــاجــــــــــب )ت 646 ھ/ 
1249 م( )1(�

د بن الحسن األسترابادي، السمناني، النجفي، الباطني، رضي  المؤلف: مَُحّمَ
الدين )ت 688 ھ/1289 م( )2(�

 �ŞERHU’l - KAFİYE ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 9/479. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]1793[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْـــــم ال ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1352، و]1795[ الـــــّرَ قْـــــم ال 1351؛ بـــخـــط عـــبـــد الـــقـــادر الــــبــــغــــدادي، و]1794[ الـــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1355، ومكتبة األزهر؛ الرقم:  قْم الَْحِميِدّي: 1354، و]1797[ الّرَ 1353، و]1796[ الّرَ
31425، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )1176 نـــحـــو( 12320، حــــت| الــــرقــــم: 31428، أرقــــــام الـــحـــفـــظ: )7112 نــحــو( 

97145 المغاربة. 
 �RÜKNÜDDİN HASAN b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - ESTERABADİ ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    163 علم النحو   

عدد األوراق وقياساتها: 452، مقياس الورقة: )160 × 110 = 110 × 70(، 
عدد األسطر: )23(�

ِحـــــــيـــــــِم، الــــحــــمــــد هلل الــــــــذي جــــلّــــت آالؤه عـــــن أن تُــــحــــاط  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
بَِعدٍّ، وتعالْت كبرياؤه عن أن تُْشتََمَل بحدٍّ، تاهت في موامي معرفتِه سابلةُ األفهام، 
وغــــــرقــــــْت فـــــي بــــحــــار ِعــــــّزتــــــه ســــابــــحــــةُ األوهـــــــــــــام، كـــــل مـــــا يـــخـــطـــر بــــبــــال ذوي األفــــــكــــــار فـــبـــمـــعـــزٍل 
عـــــن حـــقـــيـــقـــة مـــلـــكـــوتـــه، وجـــمـــيـــع مـــــا تُـــعـــقـــد عـــلـــيـــه ضــــمــــائــــُر أولـــــــي األبـــــصـــــار فــــعــــل| ِخـــــــاف مــا 
ذاته المقّدسة عليه من نُعوت جبروته، وصلواته عل| خاتم أنبيائه، ومُبَلِّغ أنبائه، 
ر بِِه قَبَْل مياِده، وعل| السادة األطهار من ِعترتِِه وأوالِده.  د بن عبد اهلل، الُمبَّشَ مَُحّمَ
أمّا بعد؛ فقد طلب ِمنّي بعُض مَن أعتن| بصاح حاله، وأُْسِعفه بما تََسُعهُ قدرتي من 
مَــة ابــن الــحــاجــب( عند  مــقــتــرحــات آمــالــه، تعليَق مــا يــجــري مــجــر| )الــشــرح عـــل| مُــَقــدِّ
، والسالك  ، فانتدبُت له مع َعَوِز ما يحتاج إليه الغائُِص في اذه اللّجِّ قراءتها علّيَ
ِـــــــِه، وتـــحـــقـــيـــقـــاً  ِـــــــُســـــــؤل َــــــــــــْذالً ل لـــمـــثـــل اذه الــــــفــــــّج، مــــــن الــــِفــــطــــنــــة الـــــــــوقّـــــــــادة، والــــبــــصــــيــــرة الــــــنــــــّفــــــادة، ب
لَمأمولِِه، ثم اقتض| الحاُل بعد الشروع، التجاوز عن األصول إل| الفروع، فإْن جاء 
فِـــه التّــفــاقــه  مـــرضـــيّـــاً؛ فـــبـــبـــركـــاِت الـــجـــنـــاب الـــمـــقـــّدس الـــــــَغـــــــَروي )1(، صـــــلـــــواُت اهلل عــــل| مُـــشـــرِّ

ُــغــيَــة الــُوَعــاة فــي َطــبَــَقــات اللَغويين والــنُّــحــاة  ْــَحــِمــيــِدّي: 1351، وب قْــم ال انــظــر؛ مكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]1793[ الــّرَ
َهـــــب فـــي أَخــــبــــار مَـــــْن َذَهــــــب البـــن الـــِعـــَمـــاد الــَحــنــبــلــّي: )395/5(، َوَكـــْشـــف  لـــلـــّســـيّـــْوِطـــّي: )248(، وَشـــــــــَذَرات الـــــّذَ
الَة:  ِِّفين لَِكّحَ نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )1370/2(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )134/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل الّظُ

)183/9(. وأعيان الشيعة للعاملي الباطني: )12/44 - 16(� 
ْــــــــــَغــــــــــِرّي؛ مــــعــــنــــاه: بــــنــــاء الـــمـــشـــهـــد فــي  ›1‹ هــــنــــا ال بـــــــّد مـــــن الــــتــــنــــويــــه إل| أّن الــــــــــَغــــــــــَرِوّيَ هـــــو الــــمــــنــــســــوب إل| الـــــــَغـــــــِري. وال
: المكان القريب من قبر  العراق. ويريد رضي الدين األسترابادي النجفي الباطني بالجناب المقدس الَغَرِويِّ
اإِلمَــــــام عــلــي بــن أَبِـــي طـــالـــب - رضـــــي اهلل عــنــه - بــالــنــجــف، ألن الــشــيــعــة الــرافــضــة يــطــلــقــون كــلــمــة >الــــَغــــِرّي< عــل| 
مــا يــّدعــون أنــه قبر علي رضـــي اهلل عــنــه. ونــظــراً لــشــذوذ األســتــرابــادي الــعــقــائــدي؛ فيجب االنــتــبــاه إل| مــا أورده 
ــعــر، والـــعـــبـــارات المنحولة  مــن الــشــواهــد المقتبسة مـــن: الـــقـــرآن الــكــريــم، وبــعــض األحـــاديـــث الــنــبــويــة، ومـــن الــشِّ
مما تضّمنه كتاُب )نهج الباغة( المنسوب زوراً إل| اإِلمَــام علي بن أَبِي طالب رضي اهلل عنه، وقد دأب 
مرازبةُ الباطنيين عل| نشر نَِحِلهم وأهوائهم الفاسدة من خال ُكتُِب اللغة واألدب مُستغلين غفلة القّراء، 
ُــبــرز أهـــواءَه  قهم بــدراســة العقائد. وقــد حــرص مؤلف اذه الكتاب فــي تمثيله لبعض القواعد أْن ي وعـــَدمَ تعّمُ
م المفعول عل| الفاعل عند قِيام القرينة بقوله: >استخلف المرتض| المصطف|  الفاسدة، حيث مثَّل لتقّدُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    164

فيه، وإاّل فَِمن قصوِر مؤلّفِه فيما ينتحيه، واهلل تعال| المؤمّل إلرشاد السبيل، وهو 
حــســبــنــا ونِــــعــــَم الـــوكـــيـــل. قــــولــــه: )الـــكـــلـــمـــة لـــفـــظ ُوِضـــــــع لـــمـــعـــن| مــــفــــرد(. اعـــلـــم أّن الــكــلــَمــة 
مُـــفـــرد الـــَكـــِلـــم، مــثــل تـــمـــرٍة وتَـــــْمـــــٍر، ولـــيـــس الـــمـــجـــرد ِمــــن الـــتـــاء ِمــــن اذه الـــنـــوع جــمــعــاً لــذي 
ــهُ أْن يــقــَع عـــل| القليِل  الــتــاء، كــمــا يــجــيء تحقيقه فــي بـــاب الــجــمــع، بــل هــو جــنــٌس حــّقُ

والكثير، كالَعَسِل والماِء...
آخره:... وعل| أي قِسم شئت من أقسام الكام؛ بخاف ألف النُّدبة، كما مّرَ 
ُـــّد فــي حـــال الــوقــف مــن هـــاء الــســكــت انهاه. وأمـــا حـــرف التذكير؛  فــي الــمــنــاد|، وال ب
فــلــيــس فــــي كـــــام فـــصـــيـــح، وإنــــمــــا يـــكـــون كلذ إذا نـــطـــق مَـــــن يـــتـــذّكـــر بـــكـــلـــمـــٍة وال يـــريـــد أْن 
يـــــقـــــَف، ويــــقــــطــــَع كــــــامَــــــه، فــــيَــــِصــــل آخـــــــر تــــلــــك الـــكـــلـــمـــة بــــــمــــــّدٍة تــــجــــانِــــس حــــركــــتــــهــــا، إْن كــــان 
كــــاً، كـــمـــا تــــقــــول فــــــي: قـــــــال، ويـــــــقـــــــول،... وال يـــخـــتـــلـــف مـــــــّدة أُخــــــــــر|، ويـــــجـــــوز أن  مــــتــــحــــرِّ
يــــــقــــــال: إنــــــــك تـــجـــتـــلـــبـــهـــا وتــــــحــــــذف األول|، كــــمــــا قِـــــيـــــل فــــــي مــــــــــّدة اإلنــــــــكــــــــار، وال يــــلــــي هذه 
الزيادة هاء السكت، بخاف زيادة اإلنكار، ألن هذه إنما تزاد إذا لم يقصد الوقف.
ْــــَمــــِلــــِك  ْــــــــَمــــــــآب، تَـــــــــّمَ الـــــِكـــــتَـــــاب بِـــــــــَعـــــــــْوِن اهلِل ال ْــــــَمــــــْرِجــــــُع وال َـــــــيْـــــــِه ال ـــــــَواب، وإل واهللُ أَْعـــــــلَـــــــُم بِـــــــالـــــــّصَ
ٍد  الَْوّهَاب، بَِمنِِّه وَكَرِمِه ولُطِفِه. آِمين؛ يا رّب الَعالَِمين، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

اِهِرين. يِّبِين الّطَ وآلِِه أجمعين؛ الّطَ
مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة قديمة مضبوطة ومــقــروءة عــل| النحويين، 
وبسملتها مكتوبة بالخط الكوفي الــمــزخــرف الــمــفــّرغ، وتُــوَجــُد فــي أولــهــا فــوائــد لغوية 
وأدبية متنوعة في أربــع صفحات. ومكتوب في آخرها: >قُــِرئ وصّحَح في مجلِس 
قُطِب الــزمــان، وعــامــِة الـــدوران، وحيد دهــره، وفريد عصره؛ الشيخ: عبد انمحرل 
ــــْحــــَفــــِل فَــــْخــــِر األعـــــيـــــان، ونُـــــــور اإلنــــســــان،  الـــجـــامـــي )ت 898 ھ/1492 م( )1(، ثــــم فــــي مَ

َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم< وهذه من أكاذيب رافضة الشيعة. كما مثل في باب المرّكبات بقوله: >كما تقول: 
الــحــســيــن رضــــي اهلل عــنــه ثــالــث االثــنــي عــشــر<، وهذه عـــبـــارات نــاطــقــة بــتــدلــيــس دُعــــاة الــتــشــيــع الــقــبــيــح. فــاقــتــض| 

التنويه. 
بيدي: )مادة: غرو، 154/39 - 158(�  انظر؛ تاج العروس من جواهر القاموس للّزَ
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قْم الَْحِميِدّي: 176�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ِعـــصـــام الـــديـــن )ت 951 ھ/1544 م( )1(، ثـــم فـــي مــجــلــس شــيــخ اإلســــــام بــســمــرقــنــد، 
ـــد بـــن أحــمــد  ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ مـــوالنـــا صــــدر الــشــهــيــد الــشــهــيــر بـــاهـــيـــجـــي )2(. وأنـــــا الــفــقــيــر مُـــَحـــّمَ
الــحــســنــي بــن أبــي عــنــبــة حــضــرة خـــواجـــه بــهــاء الـــديـــن )...(، وتـــوجـــد فـــي آخــــره قصيدة 

البن الحاجب المالكي؛ ومطلعها:
بــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض جـــــــــــــــنـــــــــــــــانـــــــــــــــينــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء لــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــل وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

َسالَة الوضعية )3( للعضد في صفحة واحدة: تليها صفحة تتضمن ثاثة أرباع الرِّ
َـــــة أفــــادهــــا الــــمــــول| األعــــظــــم، يــنــبــوع  ِحـــــيـــــِم، هذه ِرَســـــال ِ الـــــّرَ َ ْ ــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ ُــــــهــــــا: بِــ ل أّوَ
الــــحــــكــــم، أفــــضــــل الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن والــــمــــتــــأخــــريــــن، عـــضـــد الـــمـــلـــة والــــــديــــــن، طـــــيـــــب اهلل مــــرقــــده. 
مَـــــــة وتــــنــــبــــيــــه وتــــقــــســــيــــم وخـــــــاتـــــــمـــــــة... تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: قــبــل  هذه فــــــائــــــدة تـــشـــتـــمـــل عــــــــل| مُـــــــَقـــــــدِّ
وفـــــــــــــاة عــــــــبــــــــد انمحرل الــــــجــــــامــــــي ســـــنـــــة )898 ھ/1492 م(؛ بــــــــل ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون مــــــــن الـــــقـــــرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميادي، وما كلذ ببعيد. الوضع العام: نوع الخط: 
ُطوِر بعض  َــيْــَن الّسُ نسخ واضــح مضبوط بالحركات أحياناً، وتُــوَجــُد عــل| الَهَواِمش َوب
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــَمــــــر،  ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن وبــــعــــض الـــكـــلـــمـــات مَــــْكــــتُــــوب الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وال
وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، والمتن مكتوب باللون األحمر، 
والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مذّهب تذهيباً بسيطاً، وعليه تملك: عبد القادر الُحَسيْنِّي، 
ــــْصــــَطــــَف| أرســــــان زاده، ثـــم تـــمـــلّـــك: عــبــد الــبــاقــي أرســــــان زاده. وفــــي آخـــره  َوتَــــَمــــلُّــــك: مُ
ــــمـــــر؛ مــــع الــــخــــاتــــم، وعــــبــــارتــــه: )الــفــقــيــر  ــــد ِمـــــــيـــــــَرك )4( مـــكـــتـــوب بـــالـــلـــون األحـ تـــمـــلّـــك: مُــــَحــــّمَ

 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ الهيجان )و النسب: الاهجي، أو الاهيجي، أو الاهجاني أو الاهيجاني( هي مدينة إيرانية تقع 
فــي مــحــافــظــة: كــيــان؛ أو جــيــان. وهـــي تــقــع عـــل| ســاحــل بــحــر قـــزويـــن. وتـــســـّم| أيــضــاً )الِهـــــِج( بكسر الــهــاء 
والــــجــــيــــم، يـــجـــلـــب مـــنـــهـــا اإلبــــريــــســــم الــــّاهــــجــــي. وهــــــي بــــلــــدة مــــنــــحــــازة عــــن بـــقـــيـــة بــــلــــدان جــــيــــان، يـــقـــطـــع بــيــنــهــا نــهــر، 

وأهلها روافض زيدية وشيعة صفوية. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: )9/5(. ومراصد االطاع عل| أسماء األمكنة والبقاع؛ لعبد المؤمن 

البغدادي: )1195/3(. وبالفارسية: شاردن، سفرنامه: )904/2(� 
قْم الَْحِميِدّي: 8/436�  قْم الَْحِميِدّي: 1/309. والّرَ ›3‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �BUHARİ SEMERKANDİ ŞEMSEDDİN MUHAMMED b. MUBAREK ŞAH ›4‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    166

د مَُراد؛  د ميرك سعد وقاصي(. وتملّك الواقف: السيد الحافظ مَُحّمَ العاصي مَُحّمَ
شـــيـــخ َخــــانــــَقــــاه مُــــــــَراد مُـــــــّا؛ مــــع خـــاتـــم الــــوقــــف، ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. وقــــــف: دار 

المثنوي. رقم الميكروفيلم في األرشيف: )3562(�

قْم الَْحِميِدّي: 504� ]930[ الّرَ

عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: الـــــمـــــعـــــافـــــيـــــة فـــــــــي شـــــــــــرح الـــــــكـــــــافـــــــيـــــــة = شـــــــــــرح الـــــــهـــــــنـــــــدي عـــــــــــل| الـــــكـــــافـــــيـــــة 
البن الحاجب )1(�

يــــــن بــــــن عــــمــــر الـــــــدوالـــــــي الـــــــدولـــــــت آبـــــــــــــادي، الــــهــــنــــدي،  الـــــمـــــؤلـــــف: أحـــــمـــــد بـــــن َشــــــْمــــــس الــــــدِّ
الــّزوالــي، أبو المفاخر، شهاب الدين بن َشْمس الدِّين، ملك الُعلََماء )ت 849 ھ/ 

1445 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 220، مقياس الورقة: )170 × 110 = 100 × 50(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــيـــِم، وبـــه نــســتــعــيــن. نــحــمــد اهلل نــحــو آالئــــه الــوافــيــة،  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
ــــد الــــرافــــع مــنــاصــب  ــــَحــــّمَ ونـــشـــكـــره لــــنــــوال نــعــمــائــه الـــكـــافـــيـــة، ونـــصـــلـــي عـــــل| نــبــيــه الــــرضــــي؛ مُ
ــــاهــــــرة، وعـــــــــل| آلـــــــه وأصـــــحـــــابـــــه الـــمـــعـــلِّـــلـــيـــن بـــشـــهـــاب  ـــبــ الــــــهــــــدايــــــة، ألربـــــــــــاب الـــــلـــــبـــــاب بـــكـــلـــمـــتـــه الـــ

ـــد مـــيـــرك بـــن مـــبـــارك شــــاه )مـــبـــاركـــشـــاه(، شــمــس الــــديــــن، الـــــبُـــــَخـــــاِرّي، مـــيـــرك الـــطـــاشـــكـــنـــدي، الــشــاشــي،  لــعــلّــه مُـــَحـــّمَ
الفركندي )ت 980 ھ/1572 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1/835�  انظر؛ فهرس مكتبة راغب پاشا؛ ]1079[ الّرَ
 �ŞERHU’l - KAFİYE ›1‹

يــقــال: إنــهــا طــبــعــت. انــظــر؛ جــامــع الــشــروح والــحــواشــي لــعــبــد اهلل الــحــبــشــي: 1661/2، ومكتبة راغـــب پــاشــا؛ 
قْم الَْحِميِدّي: 1349�  ]1791[ الّرَ

 �ŞİHABÜDDİN AHMED b. ÖMER، el - HİNDİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1349. وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول لحاجي  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1791[ الّرَ
ِــَحــاجــي َخــِلــيــَفــة: )68/1، 375، 1371/2،  ْــُفــنُــون ل ــنُــون َعــن أَســاِمــي الــُكــتُــب وال خليفة: 189/1. َكــْشــف الــّظُ
لــــــلــــــبــــــغــــــدادّي: )1،  الـــــعـــــارفـــــيـــــن  هــــــديــــــة   ،)561/2 ،172 ،170 ،166 الـــــمـــــكـــــنـــــون: )1:  1725(، وإيــــــــضــــــــاح 
َـــة: )127/1، 245، 30/2(. ومعجم  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل 127(، وأعـــــام الـــزركـــلـــي: )187/1(، َومُـــْعـــَجـــم ال

المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية، ص: )235(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    167 علم النحو   

ُصـــحـــبـــتـــه الـــــفـــــاخـــــرة، والـــحـــاجـــبـــيـــن عـــــاديـــــة أعـــــــــــــداِء اهلل بـــــبـــــوارق الــــســــيــــوف الـــمـــهـــنـــدة الـــقـــاطـــعـــة. 
َـــــْعـــــد؛ فـــقـــد َصـــــنَّـــــَف طـــبـــقـــاُت األدبــــــــاء والــــُكــــتّــــاب؛ تـــصـــانـــيـــَف فــــي ِعـــلـــم اإلعـــــــــراب؛ بــحــســب  َوب
قــّوتِــهــم فــي الــبــيــان، وُسهمتهم مــن بــاغــة الــخــاطــر والــبــنــان، نكل الشيخ اإلمــــام، قــدوة 
ُـــــــــــــْرَهـــــــــــــان الــــمــــحــــقــــقــــيــــن[،  األنـــــــــــــــــام، وحــــــيــــــد الــــــعــــــصــــــر، فــــــريــــــد الـــــــــدهـــــــــر، أفــــــضــــــل الـــــمـــــدقـــــقـــــيـــــن، ]وب
أبا المفاخر: )شهاب الدين بن َشْمس الدِّين بن عمر الدوالي؛ الدولت آبــادي؛ ثم 
َــة المشهورة  َســال الــهــنــدي(، أكــــرم اهلل مــآبــه، وأجـــزل ثــوابــه، قــد عمل حــواشــي عــل| الــرِّ
في اإلعراب لشيخ الصناعة، قدوة األئمة المشتهر في المشارق والمغارب، العّامة 
)ابــــــــن الــــــــحــــــــاجــــــــب(، أســــــكــــــنــــــه اهلل الــــــــفــــــــراديــــــــس، وأنـــــــــــــال روحـــــــــــه الـــــتـــــقـــــديـــــس؛ قـــــــد جـــــــــــازت مـــع 
غر َسِميّها، وقد جاوزت في الفضل جميعها من حيث نشأْت نبعتُها، وتفّرعْت  الصِّ
دوحــتُــهــا، مــوشــاةً بخير األلــفــاظ الــســاحــرة... وكــانــت كــافــيــةً شــافــيــةً، ومــن وراء اإلقــنــاع 
واإلشــــــــبــــــــاع آبـــــــيـــــــةً، أردت أن أمـــــــتّـــــــَع الـــمـــحـــّصـــلـــيـــن بـــهـــا بـــنـــظـــم مــــنــــثــــورهــــا، وجـــــمـــــع مـــــأثـــــورهـــــا؛ 
لـــيـــتـــخـــذوهـــا ســــمــــيــــراً عــــــل| الــــســــهــــر، وأنــــيــــســــاً فــــي الــــمــــقــــام والــــســــفــــر، وعــــــــــل| اهلل الــــتــــكــــان فــي 

اآلمال، وإليه المرجع والمآل.

فــــأقــــول نــــاقــــاً لـــكـــامـــه، وبــــــاهلل الـــتـــوفـــيـــق إلتـــمـــامـــه، وإنــــمــــا لــــم يـــبـــدأ الـــشـــيـــخ رحـــمـــه اهلل 
َسالَة بحمد اهلل هضماً للنفس بتخيُّل أن كتابه اذه من حيُث أنه كتابه  في هذه الرِّ
ليس َكُكتُِب السلف حــت| يبتدأَ عــل| َسنَنِها، وليس ذا بــاٍل حــت| يكون بترك الحمد 
أقطع، وبدأ بِذكر الكلمة والكام لكونهما موضوعي ِعلم النحو؛ حيُث يُبحث فيه 

عن أحوالِِهما من حيُث اإلعراب والبناء، وما يتعلّق بهما...

آخـــــره:... )والــمــفــتــوح مــا قبلها تُــقــلــُب ألــفــاً( لــلــوقــف، نــحــو: اضــربــن. يــقــال في 
الـــوقـــف عــلــيــه: اضـــربـــا؛ قــيــاســاً عـــل| الــتــنــويــن فـــي نــحــو زيــــد، أو قـــولـــه: )ألـــفـــاً( تــمــيــيــزاً، 
ْــــَجــــْعــــِل؛ ذكـــــر الـــتـــنـــويـــن، ونــــونــــي الـــتـــأكـــيـــد الـــمـــخـــتـــّص بــــاآلخــــر فــي  ومـــفـــعـــول ثـــــان بــتــضــمــيــن ال
آخــــر الــكــتــابــة، ثـــم أّخــــر الـــنـــون الــمــخــتــّص بــآخــر الــفــعــل عـــن الــتــنــويــن؛ إذ الــفــعــل يستحّق 
َـــــْحـــــَث الـــــنـــــون بـــانـــقـــابـــهـــا ألـــــفـــــاً فـــــي الـــــوقـــــف، واذه - كـــمـــا  الـــتـــأخـــيـــر عـــــن االســـــــــم، ثـــــم خـــتـــم ب

تر| - من باِب ُحْسِن المختتم.

نِـــــيـــــط بـــــيـــــدي إتـــــمـــــام جــــمــــع هذه الـــــفـــــوائـــــد، ونـــــظـــــم هذه الـــــفـــــرائـــــد الــــكــــاشــــفــــة الــــســــتــــور 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    168

عـــن وجـــه الـــمـــشـــكـــات، والـــمـــبـــعـــدة الـــقـــيـــود عـــن رقـــاب الـــمـــعـــضـــات، الـــمـــحـــتـــويـــة عـــل| 
ُـــبـــاب آراء الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن، الـــمـــنـــطـــويـــة عـــل| دقـــائـــق نـــتـــائـــج أفـــكـــار الـــمـــتـــأخـــريـــن،  حـــقـــائـــق ل
الــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــحــــــــــــة لــــــــــــــغــــــــــــــوامــــــــــــــض الــــــــــــــــكــــــــــــــــتــــــــــــــــاب، ومُــــــــــــــعــــــــــــــضــــــــــــــلــــــــــــــه، والــــــــــــــمــــــــــــــقــــــــــــــربــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــل| فـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــد مــــــــجــــــــمــــــــلــــــــه 
ع الــبــال، وتـــشـــتُّـــت األحــوال، وفــرط الــمــال، نكل جـــلّـــت  ]ومـــفـــصـــلـــه[، وحـــيـــن تــوّزُ
 ِحكمته قد وفقني لإلتمام، وحّفني الفوُز باذه المرام. تَّمَت الحواشي بحمد اهلل

وُحـــســـن تـــوفـــيـــقـــه.

وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في اليوم الثالث من شهر ربيع اآلخر، 
وفي وقت بين الصاتين، عل| يد العبد الضعيف الحقير، المذنب المحتاج الفقير 
إل| رحمة اهلل تعال|: محمد بن المقصود، الراجي غفران المعبود. اغفر لصاحبه، 
وارحــــم لــكــاتــبــه، وبــــارك يــا ربــنــا لــقــارئــه... تــاريــخ ســنــة ســبــع وعــشــريــن وألــــف؛ فــي أيــام 
د خان، أبّد اهلل دولته، وخلّد  سلطان ُعثَْمان بن سلطان أحمد خان بن سلطان مَُحّمَ

ملكه. آمين. تم.

مالحظات: تُوَجُد في أوله صفحة من الفوائد، وفهرس تفصيلي في صفحتين. 
ـــد بـــن الــمــقــصــود. تـــاريـــخ الــنــســخ: ُكــــتِــــَب فـــي 3 ربـــيـــع اآلخــــــر، وفــــي وقــت  الـــنـــاســـخ: مُـــَحـــّمَ
الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن؛ وخـــــلـــــيـــــفـــــة  أمـــــــــيـــــــــر  عــــــــهــــــــد  فـــــــــــي  ـــــــة )1027 ھ/1618 م(.  ــــــنـ ـــــــيــــــــن ســ ـــــــصــــــــاتـ الـ ـــيــــــــن  ــ ــ بـ
لَْطان كنج ُعثَْمان الثاني )1027 ھ/1618 م - 1031 ھ/1622 م(،  المسلمين؛ الّسُ
د  لَْطان مَُحّمَ لَْطان أحمد األول )1012 - 1026 ھ/1603 - 1617 م( ابن الّسُ ابن الّسُ
ـــلْـــَطـــان مـــــراد الـــثـــالـــث )982 -  الـــثـــالـــث )1003 - 1012 ھ/1595 - 1603 م( ابـــن الـــّسُ
ــلـْـَطــان سليم الثاني )974 - 1003 ھ/1566 -  1003 ھ/1574 - 1595 م( ابــن الــّسُ
لَْطان ُسلَيَْمان القانوني )926 - 974 ھ/1520 - 1566 م( ابن أمير  1574 م( ابن الّسُ
ـــلْـــَطـــان  ـــلْـــَطـــان ســلــيــم األول )926 ھ/918 ھ/1512 - 1520 م( ابـــن الـــّسُ الــمــؤمــنــيــن الـــّسُ
د الفاتح الثاني  لَْطان مَُحّمَ أبا يزيد الثاني )886 - 918 ھ/1481 - 1512 م( ابن الّسُ
)855 - 886 ھ/1451 - 1481 م(، الــوضــع الــعــام: جميع الصفحات لها إطـــارات 
حمراء اللون. خّط النسخ والرقعة الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، وتُوَجُد بَيَْن 
ُطوِر وعل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات كثيرة. وَعنَاِوين المواضيع، مَْكتُوبَة  الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    169 علم النحو   

ْــِغــاف ِجلْد ُعثَْمانّي،  بِــالــلـَّـْوِن األَْحــَمــر، والمتن مَُميَّز بخطوٍط حمراء اللون فوقه، وال
وعليه تملك: إسماعيل بسيم، ورضا حبشي زاده، وتملّك: الواقف السيد الحافظ 
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 505. تركي ]931[ الّرَ
عنوان المخطوط: ترجمة وشرح الكافية في النحو البن الحاجب )1(�

ـــــــــــوفِـــــــــــّي )ت 1005 ھ/  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: ســـــــــــــــودي )ســــــــيــــــــفــــــــدي( أفـــــــــــنـــــــــــدي، الــــــــبــــــــوســــــــنــــــــوي، الـــــــــــّصُ
1596 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 238، مقياس الورقة: )200 × 140 = 135 × 78(، 
عدد األسطر: )23(�

ِــــيِّــــِه، والــــصــــاة عــــل| نَــــبـِـــيِّــــِه، وعــــل|  ِــــَول ِحــــيــــِم. الـــحـــمـــد ل ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
َــــــــــــــْعــــــــــــــد؛ بــــــــــو مـــــــســـــــطـــــــرك مــــــــنــــــــقــــــــش|، وبـــــــــــــو مـــــــحـــــــررك  آلـــــــــــــه وأصـــــــــحـــــــــابـــــــــه الـــــــمـــــــهـــــــتـــــــديـــــــن بــــــــهــــــــدايــــــــتــــــــه. َوب
مـــــرقـــــش|، ضـــعـــيـــف ونــــحــــيــــف وقــــاصــــر مــــقــــصــــر: )ســـــــودي( ُكــــنــــاهــــكــــار حــــقــــيــــر، جــــعــــل اهلل 
ذنـــبـــه مـــغـــفـــوراً، وعـــيـــبـــه مـــســـتـــوراً، ايـــدركـــه بـــركـــون اشــــرف اوقــــاتــــده، واســـعـــد ســـاعـــاتـــده، 
ســــــــــــرآمــــــــــــد، وســــــــــــــر افـــــــــــــــــــراز اغــــــــــــايــــــــــــان اوالن وجــــــــــــــــود شـــــــــريـــــــــفـــــــــك، وعــــــــنــــــــصــــــــر لـــــــطـــــــيـــــــفـــــــك، مـــــجـــــلـــــس 
شــريــفــيــلــه مــشــرف ومــســتــعــد اولــمــق مُــيــّســر أولد|، الــكــامُ يــجــّر الــكــام، ويــنــســاُق إل| 
الـــــمـــــرام؛ حـــســـبـــنـــجـــه فـــــّن نــــحــــوده )كــــافــــيــــة( كــــه طـــالـــبـــيـــنـــه، )وافـــــيـــــة( ودردلـــــريـــــنـــــه شـــافـــيـــهء 
كــــافــــيــــة در تـــــذكـــــر اولــــــنــــــد| ايـــــتـــــد| كـــــه نـــــه اولــــــنــــــد| كـــــم بـــــو مــــــخــــــدرهء صـــــاحـــــب جــــمــــالــــك، 
ــــــور عـــــــــروس... نـــــامـــــدار وســــــــردار اغـــــايـــــان كـــــه آغــــــا )يــــكــــچــــره بـــــانـــــدر حــــســــن آغــــــا نـــــام(  ونـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    170

هــــمــــايــــونــــيــــلــــه مــــــطــــــرز ومـــــعـــــنـــــون قــــــلــــــدم؛ الزال أذيــــــــــال آخــــــــر الـــــــزمـــــــان مــــــطــــــرزة بــــــطــــــراز آرائـــــــــه، 
َـــــــْعـــــــد؛  ـــبــــــرق الــــــغــــــمــــــام، ويـــــــطـــــــّوق الــــــحــــــمــــــام. َوب ــ ورقـــــــــــاب الـــــعـــــبـــــاد مـــــطـــــّوقـــــة بــــــطــــــوق آالئـــــــــــه؛ مــــــا يـ
مـــــــعـــــــلـــــــوم اولــــــــــــــه كـــــــــه )جــــــــــــــال الـــــــــديـــــــــن عـــــــــبـــــــــد انمحرل ســــــــيــــــــوطــــــــي( ألـــــــفـــــــيـــــــه ســـــــنـــــــك شـــــــرحـــــــنـــــــده؛ 
عـــلـــوم عـــربـــيـــة نـــك شــــرف فـــضـــلـــنـــده، وتـــعـــلّـــم وتـــحـــصـــيـــلـــنـــده او لـــقـــدر أحـــاديـــث مـــرفـــوعـــة، 
وآثــــار مـــوقـــوفـــة ومـــقـــطـــوعـــة إيــــراد ايـــلـــمـــشـــدركـــه دالئــــل وبـــراهـــيـــنـــلـــه وأســـانـــيـــد وعـــنـــعـــنـــه لـــرلـــه 

جــمــيــعــن| ِذكــر ايــلــســك بــر خــبــر| مــقــدار|...

آخــــــــــــره:... چــــــون نــــــون تـــأكـــيـــد فـــعـــل مـــعـــربـــه مـــتّـــصـــل اولـــــــه فـــعـــل مـــبـــنـــي اولــــــــور وحـــركـــت 
؟ گب| كه مبن| اولور؛ فتح اوزرينه،  إعرابي آندن ساقط أولور، نحو: هل تضِربَّنَ
؟ وهل تضِربان؟ كه، نون اعراب بو ألفاظدن ساقط اولد|، سبب بنا  وهل تضربُّنَ
اولــدركــه نــون اكرچه پر غير كلمة در، امّــا شــّدة اتصال سببيله جــزء كلمة منزلنده در 
پـــس عـــامـــت اعـــــــراب| آنـــــدن اّول اولـــمـــق جـــائـــز دكــــلــــدر؛ تـــاكـــم وســــط كــلــمــة ده اولـــــه آنـــدن 
صـــــكـــــره اولــــــمــــــقــــــده جـــــائـــــز دكـــــــلـــــــدر، زيــــــــــرا اعــــــــــــراب فــــعــــل اوزره جــــــــــار| اولــــــمــــــق الزم كــــلــــوركــــه 

حقيقتاً پر غير كلمة در.

ــــاِب مــن يـــدي الــفــقــيــر: عــبــد الــبــاقــي؛ أبــقــاه الحي  ْــــَوّهَ ْـــَمـــِلـــِك ال تــم الــكــتــاب بِــــَعــــْوِن اهلل ال
الباقي، الشهير برمضان زاده الكوملجنه وي، المول| خافة بمدينة بجو|، في سنة 

ثمان وستين وألف هجرية.

مــالحــظــات: تُـــوَجـــُد فــي أولــــه ثـــاث صــفــحــات مــن الــفــوائــد، وأربــــع صــفــحــات فــوائــد 
في آخره؛ ومنها قاعدة منطقية:

بـــــــكـــــــاٍف )ُكـــــــــلِّـــــــــيَّـــــــــات(؛ ثـــــــم قـــــــافـــــــات ثـــــــــاث )قـــــــــــول شـــــــــــــارح، وقــــــضــــــايــــــا، وقـــــــــيـــــــــاس(، وبـــــــاء 
ُــــــــْرَهــــــــان( ثـــــم جـــيـــم )جـــــــــدل( ثـــــم خــــــاء )خــــطــــابــــة( وشــــيــــن )شـــــعـــــر( ثـــــم مـــيـــم )مـــغـــالـــطـــة(  )ب

نحن جئنا بباب الفّن يا مَن في الرجاء.

بـــــــلـــــــدة  إل|  الــــــــــمــــــــــنــــــــــســــــــــوب  الــــــــكــــــــومــــــــلــــــــجــــــــنــــــــه وي،  زاده  رمــــــــــــــضــــــــــــــان  عــــــــــبــــــــــد الــــــــــبــــــــــاقــــــــــي  الـــــــــــــنـــــــــــــاســـــــــــــخ: 
كـــــومـــــلـــــجـــــنـــــة )Gümülcine( الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لــــــــــواليــــــــــة أدرنــــــــــــــــــــــة. تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــنـــــــســـــــخ: ســــنــــة 
)1068 ھ/1657 م(. الــوضــع الــعــام: جميع الصفحات لها إطــــارات حــمــراء الــلــون، 
نـــــــــــوع الـــــــــخـــــــــط: تـــــعـــــلـــــيـــــق واضـــــــــــــــح مــــــضــــــبــــــوط بـــــــالـــــــحـــــــركـــــــات أحـــــــــيـــــــــانـــــــــاً، وتُـــــــــــــوَجـــــــــــــُد عــــــــــــل| الـــــــــَهـــــــــَواِمـــــــــش 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    171 علم النحو   

تصحيحات وتعليقات كثيرة. وَعنَاِوين المواضيع، مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن 
مَُميَّز بخطوٍط حمراء اللون فوقه، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه 
تملك: مُْصَطَف| بن َعِلّي؛ الشهير بمورالي زاده، مع الخاتم، وعبارته: )خادم الشرع 
ــــْصــــَطــــَف|(، َوتَــــَمــــلـُّـــك: مـــوس| بـــن رمـــضـــان، وتــمــلّــك الــــواقــــف: الــســيــد الــحــافــظ  الــمــطــهــر مُ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 506� ]932[ الّرَ

عنوان المخطوط: الغني في شرِح الُْمغني في النحو للجاربردي )1(�

ْــُحــســيــن، الـــُعـــَمـــِرّي، الــمــيــانــي،  ــد بــن ال حــيــم بــن مُــَحــّمَ ــد بــن عــبــد الــّرَ الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
بدر الدِّين، كان حياً سنة )801 ھ/1399 م( )2(�

 = 142 الـــــــــورقـــــــــة: )205 ×  مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 166/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
125 × 78(، عدد األسطر: )11(�

ِحيِم، وبه نستعين، الحمد هلل الفاطر الحكيم، القادر  ِ الّرَ َ ْ أوله: بْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــام عل| رسوله  ــاة َوالــّسَ العليم، منشئ العالي العظيم، محيي البالي الرميم، َوالــّصَ
د المشّرف ُعُموماً بإنعامه العميم، وخصوصاً بنحو  الكريم، الرؤوف الرحيم، مَُحّمَ
ْضَوان عل| آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه  ، والرِّ

قوله تعال|: }ڱ ڱ ڱ ں{ )3(
إل| }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ݲ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ )4(�

 �ŞERHU’l - MUĞNİ fi’l NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 955. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم:  لَيَْمانِيَّة: ]1357[ الّرَ انظر: مكتبة الّسُ
ِـــــَحـــــاِجـــــي َخـــِلـــيـــَفـــة:  ـــــنُـــــون ل 443، رمــــــز الــــحــــفــــظ: H 364، والــــــرقــــــم: 444، رمــــــز الــــحــــفــــظ: H 365، َوَكــــــْشــــــف الـــــّظُ

)1751/2(، وبروكلمان: )166/7(� 
 �BEDRUDDİN MUHAMMED b. ABDURRAHİM el - ÖMERİ، el - MEYLANİ ›2‹
الَة: )158/10(�  ِِّفين لَِكّحَ قْم الَْحِميِدّي: 955. َومُْعَجم الُْمَؤل لَيَْمانِيَّة: ]1357[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ

›3‹ سورة القلم، اآلية: 4� 
›4‹ سورة الشعراء، اآليتان: 88 - 89� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم النحو    172

د بن  أما بعد، فيقول العبد الضعيف، المحتاج إل| عفو الملك اللطيف؛ )مَُحّمَ
| )بالُْمغني(  د الُعَمِرّي المياني(: لما لم يُكن للكتاب الُمَسّمَ عبد الرحيم بن مَُحّمَ
الــذي في ِعلم النحِو َشـــْرٌح، وهــو من مَُصنّفات أستاذي العامة، فريد دهــره، وحيد 
عصره، العالم باألصول والفروع، الجامع بين المعقول والمنقول والمشروع، عمان 
الـــمـــعـــانـــي، نُـــعـــمـــان الـــثـــانـــي، قُــــــدوة األئـــمـــة الــســالــكــيــن، فــخــر الــمــلــة والــــديــــن: )أحــمــد بــن 
حسن الچارپردي(، تغّمده اهلل بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه. قد خطر ببالي أن 
أشـــرح لــه شــرحــاً كــاشــفــاً لكنوز معانيه الصحيحة، وواضــحــاً لــرمــوز ألــفــاظــه الفصيحة، 
فـــاســـتـــعـــنـــُت بــــــاهلل، واشـــتـــغـــلـــُت بــــك راجـــــيـــــاً أن يـــوفـــقـــنـــي بـــمـــا أردتــــــــه عـــــل| َوْجـــــــــِه الـــتَّـــتْـــمـــيـــم، 
وسائاً عنه أن يعصمني من العقاب األليم، ويدخلني بفضله جنة النعيم، إنه غفور 

رحيم.

ُــــــّدَ ِمــــن تــعــريــفــه، فــنــقــول:  ثــــّم اعـــلـــم أّن اذه الـــِعـــلـــم الـــــذي شــــرع فـــي ِعــــلـْـــِم الـــنـــحـــِو فـــا ب
ِـــــَك ِســـــــــــْرُت إل|  ــــنَّــــــْحــــــُو - فـــــي الــــلــــغــــة - جـــــــاء عـــــــل| مــــــعــــــاٍن؛ مــــنــــهــــا: بــــمــــعــــن| الـــــجـــــانـــــب؛ كـــــقـــــول الــ
نحِو داِر فُــاٍن. أي: جانبها. ومنها: معن| القصد؛ كقولِك: نحوُت نحوَك، أي: 
قــــــصــــــدُت قـــــــصـــــــَدَك. ومــــنــــهــــا: مـــــعـــــن| الــــــنــــــوع؛ كــــقــــولــــك: عـــــنـــــدي ثـــــاثـــــة أنــــــحــــــاٍء مــــــن الــــطــــعــــام، 
أي: أنــــــــواع مــــنــــه. ومـــنـــهـــا: مــــعــــن| الــــمــــقــــدار، كـــقـــولـــك: جــــــاء الـــجـــيـــش، وهــــــم نـــحـــو ألــــف، 
أي: مــــــقــــــدار ألــــــــــف، ومـــــنـــــهـــــا: مـــــعـــــن| الــــشــــبــــه والــــــــشــــــــّك، كـــــقـــــولـــــك: مــــــــــــررُت بـــــــرُجـــــــٍل نــــحــــوك، 
أي: شبهك. ومنها: معن| الــصــرف، كقولك: نحوت بصري إلــيــك. ومنها: معن| 
ـــــولــــــك: نــــــظــــــرت إل| نــــحــــو بــــنــــي تـــــمـــــيـــــم، أي: إل| قــــبــــيــــلــــة بــــنــــي تـــــمـــــيـــــم. وفـــــي  ـــــقـ الــــقــــبــــيــــلــــة، كـ
االصـــــطـــــاح: ِعــــلــــٌم بـــــأصـــــوٍل تُــــعــــرف بـــهـــا أحـــــــــواُل أواخـــــــــِر الـــكـــلـــِم مــــن جـــهـــِة اإلعــــــــــراِب والـــبـــنـــاء 

بِِخاف الصرف..

آخره:... )كما في قول ُرْؤبَةَ(. أي: التنوين الغالي، )كما في قول ُرْؤبَةَ( )1(�

›1‹ قائله رؤبــة بــن العجاج، واالستشهاد فيه: أن الــنــون الساكنة فــي قوله >المخترقن< هــي التنوين الغالي 
والغرض من إلحاقها الداللة عل| الوقف. 

ـــنـــــاظـــــم؛ ص: )5(، وابــــن عــــقــــيــــل: )7/1(، واألشــــــمــــــونــــــي: )12/1(، ومـــغـــنـــي  انـــــظـــــر؛ شـــــــرح األلــــفــــيــــة البـــــن الــ
اللبيب البن هشام: )35/2(. والمفصل البن يعيش: )118/2(، وهمع الهوامع للسيوطي: )80/2(، 

وخزانة األدب للبغدادي؛ الشاهد الخامس: )301/2(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    173 علم النحو   

ـــــــــــــــــــــــاتِـــــــــــــــــــــــِم األَْعــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــاِق َخــــــــــــــــــــــــــــــــاِوي الــــــــــــُمــــــــــــْخــــــــــــتَــــــــــــَرقْــــــــــــْن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع الــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــْنَوقَ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ـــــــــــــــــــــْشـــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــِه األَْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاِم ل مُ

الـــــــــــــــــــواو فــــــــيــــــــه: واو ُرّب، قـــــــــــــال الـــــــــجـــــــــوهـــــــــري فــــــــــي الـــــــــصـــــــــحـــــــــاح: الــــــــقــــــــتــــــــام والـــــــــقـــــــــتـــــــــم: الــــــــُغــــــــبــــــــار، 
والـــــقـــــتـــــمـــــة: لـــــــــون فـــــــي غــــــبــــــرة وُحـــــــــمـــــــــرة، وأســــــــــــــــودٌ قــــــــاتِــــــــم، ومـــــــكـــــــان قــــــاتــــــم األعـــــــــمـــــــــاق: أي مـــغـــبـــر 
النواحي، واألعماق: جمع الُعمق... فالتنوين الذي في قوله: )الُمْختََرقْْن(؛ هو 
الــتــنــويــن الــغــالــي؛ ألنـــه تــنــويــن لــحــق قــافــيــةً مــقــيّــدة لترجيع الــصــوت، فــــإّنَ حـــرَف الــــروّي، 
ـــــتــــــحــــــه؛ كـــــمـــــا فـــــــي قـــــولـــــه:  وهـــــــــــو: الــــــــقــــــــاف؛ فـــــيـــــه ســـــــاكـــــــن، ويـــــــجـــــــوز كـــــســـــر مـــــــا قـــــبـــــل الـــــتـــــنـــــويـــــن وفـ
)الُمْختََرقْْن(؛ بكسر القاف وفتحها، أما الكسر: فإما اللتقاء الساكنين، وإمــا ألن 
الــــقــــاف فـــيـــه تــســتــحــّق الـــكـــســـر فــــي األصـــــــل، وأمــــــا الــفــتــحــة فـــلـــلـــخـــّف. قـــــال الـــســـيـــُد فــــي شـــرح 

الكبير للكافية: وهو قليل. أي: التنوين الغالي في كام الفصحاء قليل.

ْــــــــــَمــــــــــآب. م م م، والــــــحــــــمــــــد هلل وهــــــــاب،  ْــــــــَمــــــــْرِجــــــــُع وال َـــــــــيْـــــــــِه ال ـــــــــَواب، وإل واهللُ أَْعـــــــــلَـــــــــُم بِـــــــــالـــــــــّصَ
د وآله وأصحاب. ام عل| مَُحّمَ اة َوالّسَ َوالّصَ

مـــــالحـــــظـــــات: مـــخـــطـــوطـــة مــــمــــيــــزة بــــكــــثــــرة الــــــشــــــروح عـــــــل| الــــــهــــــوامــــــش، وتُــــــــوَجــــــــُد فــــــي أولــــــه 
صفحة مــن الــفــوائــد، وفــي آخــر ثــاث صفحات مــن الــفــوائــد. تــاريــخ الــنــســخ: مكتوب 
في الورقة: )163/ب( سنة )1123 ھ/1711 م(. الوضع العام: نوع الخط: نسخ 
ُطوِر وعل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات  مضبوط بالحركات أحياناً، وتُوَجُد بَيَْن الّسُ
كـــثـــيـــرة مـــــن الـــــورقـــــة األول| حــــــت| الــــــورقــــــة: )158/ب(. والــــمــــتــــن مُـــــَمـــــيَّـــــز بــــخــــطــــوٍط ســــــوداء 
اللون أو حمراء فوقه، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: محمد حسن بالخاتم 
ـــــد عـــــزت بـــــن َعـــــِلـــــّي الـــــكـــــانـــــقـــــروي )1(،  فـــــي الــــــورقــــــة: )142/آ(، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك: درويـــــــــش مُـــــَحـــــّمَ
الـــســـاكـــن فــــي دار الـــمـــثـــنـــوي؛ قـــــرب جــهــارشــنــبــه بـــــــــازاري، مــــع الـــخـــاتـــم الـــوقـــفـــي، وعـــبـــارتـــه: 
ــد عــزت بــن َعـــِلـــّي، وقـــد اشـــتـــراه ســنــة )1261 ھ/1845 م(،  وقـــف اذه الــكــتــاب مُــَحــّمَ

ووقفه عل| دار المثنوي. سنة )1274 ھ/1857 م(.

ݳ

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    174

قْم الَْحِميِدّي: 1/507� ]933[ الّرَ

عنوان المخطوط: اإلعراب عن قواعد اإلعراب )1(�

المؤلف: عبد اهلل بن يُوُسف جمال الدين ابن هشام )ت 761 ھ/1360 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 16/، مقياس الورقة: )213 × 140 = 156 × 
67(، عدد األسطر: )23(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/479� أوله وآخره: مثل الّرَ

ــاِب وحسن توفيقه، َوَصــــلّ| اهللُ عــل| رسوله  ْــَوّهَ ْــَمــِلــِك ال ــت الكتاب بِــَعــْوِن اهلل ال تَــّمَ
د وآله أجمعين سنة )1136 ھ(. مَُحّمَ

ـــلْـــَطـــان مــحــمــد خــــان الـــفـــاتـــح فـــي مـــدرســـة آنــــاق.  كــتــب اذه الـــكـــتـــاب فـــي مـــدرســـة الـــّسُ
تم.

مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي أولـــه صفحة مــن الــفــوائــد. وجميع الصفحات لها إطـــارات 
لَْطان محمد  حمراء اللون. تاريخ النسخ: سنة )1136 ھ/1723 م(، في مدرسة الّسُ
خان الفاتح في مدرسة آنــاق. الوضع العام: نوع الخط: نسخ واضــح، وتُوَجُد بَيَْن 
ـــُطـــوِر وعـــل| الـــَهـــَواِمـــش تصحيحات وتعليقات وشــــروح كــثــيــرة. وَعـــنَـــاِويـــن المواضيع  الـــّسُ
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مغلف بــورق اإليــبــرو، وعليه تملك  َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر، وال مَــْكــتُــوب
ـــــد مُـــــــــــــَراد؛ شــــيــــخ َخـــــانـــــَقـــــاه مُــــــــــــَراد مُــــــــــّا؛ مـــــع خــــاتــــم الــــوقــــف.  ــــــواقـــــــف: الــــســــيــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ الـ

وقف: دار المثنوي.

 �el - İ’RAB en - KAVAİDİ’l - İ’RAB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �CEMALÜDDİN ABDULLAH b. YUSUF el - MISRİ، İBN HİŞAM en - NAHVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 437�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    175 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 2/507� ]934[ الّرَ

عنوان المخطوط: توضيح اإلعراب في شرح قواعد اإلعراب )1(�

المؤلف: محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل بن خضر بن يُوُسف بن 
نور الدين الَخيْر بَيْتي )ت 910 ھ/1505 م( )2(�

 �TAVZİHU’l - İ’RAB fi ŞERHİ KAVAİDİ’l - İ’RAB ›1‹
تُـــوَجـــُد منها مــخــطــوطــة فــي مــركــز الــمــلــك فيصل فــي الـــريـــاض؛ رقـــم الــحــفــظ: )10007 - 2(، ورقـــم الحفظ: 
ـــــتــــــب الــــــمــــــصــــــريــــــة؛ رقـــــــــــم الـــــــحـــــــفـــــــظ: 90/2  ــــكـ )4148 - فــــــــــــــب(، ورقــــــــــــــم الـــــــحـــــــفـــــــظ: )4149 - 1 - فــــــــــــــب(، ودار الــ
)342، 449(، ومكتبة الدولة في برلين؛ رقم الحفظ: )6715(، ومكتبة الدوحة في قطر؛ رقم الحفظ 

التسلسل: )4(، ومكتبة يحي| أفندي في إِْستَانبُول: )5/374(� 
ُــــوُســــف، الــشــهــيــر:  ــــد: عـــبـــد اهلل بـــن ي ــــَحــــّمَ قــــال حـــاجـــي خــلــيــفــة: >اإلعــــــــراب عـــن قـــواعـــد اإلعــــــــراب؛ لــلــشــيــخ، أَبِــــي مُ
بابن هشام النحوي. المتوف|: سنة اثنتين وستين وسبع مئة، وهو مختصر مشهور بقواعد اإلعراب. عل| 
أربــــعــــة أبــــــــــــواب... ولــــــه شـــــــــــروح... والــــشــــيــــخ: مـــحـــمـــود بـــن إســـمـــاعـــيـــل بـــن عــــبــــد اهلل الـــخـــرتـــبـــرتـــي )ت 910 ھ(. 
د كلمة اإلسام... إلخ(. وهو شرح ممزوج؛ مُسّم|: )بتوضيح  أوله: )الحمد هلل الذي رفع بدولة مَُحّمَ

اإلعراب(...<. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )124/1(� 

 �MAHMUD b. ABDULLAH ›2‹
اســــــــــم الــــــمــــــؤلــــــف الـــــــــــــذي اعــــــتــــــمــــــدنــــــاه هــــــــو مــــــــا نُـــــــــِقـــــــــَل ِمــــــــّمــــــــا كــــتــــبــــه بــــنــــفــــســــه فــــــــي أواخـــــــــــــــر شـــــهـــــر ربـــــــيـــــــع الــــــثــــــانــــــي مــــــــن شـــــــهـــــــور ســـنـــة 
)857 ھ( الــــهــــجــــريــــة الــــهــــالــــيــــة )1453 م(، والــــــكــــــام مـــــوجـــــود فـــــي آخـــــــر مـــخـــطـــوطـــة كــــتــــابــــه: )الـــــــــــدرة الــــــغــــــراء فــي 
نــصــيــحــة الـــســـاطـــيـــن والــــقــــضــــاة واألمــــــــــــراء(؛ الـــمـــنـــقـــولـــة مــــن نــســخــتــه، والـــمـــحـــفـــوظـــة فــــي مــكــتــبــة جـــامـــعـــة إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ 

قْم الَْقِديُم: )638(�  الّرَ
إن الــنــّص المنقول مــن خــط المؤلف يــدحــض بــاقــي الــروايــات الــتــي تباينت فــي الــمــصــادر والــمــراجــع بــشــأن اذه 
الــرجــل، ونــّوعــْت كنيته عــل| النحو التالي )الَخيْر بَيْتي، الخيرميتي، الخرتبرتي، الخرباوي، الخرباري، 
ـــتـــــرع مـــنـــه عـــمـــر رضـــــا كـــحـــالـــة شـــخـــصـــيـــن، أحـــدهـــمـــا رافـــــضـــــي، وثــانــيــهــمــا  الــــجــــيــــزي، الــــجــــيــــزري، الــــجــــزيــــرتــــي(، واخــ

نّة والجماعة، ونّوع تاريخ الوفيات إمعاناً بالتضليل:  مسلم من أهل الّسُ
ــــــل الـــــــخـــــــيـــــــرمـــــــيـــــــتـــــــي )كـــــــــــــــــــان حــــــيــــــاً  ـــيـ ـــــكـــــــائــــ ـــيــ األول: >مـــــــــحـــــــــمـــــــــود الـــــــخـــــــيـــــــرمـــــــيـــــــتـــــــي مــــــــحــــــــمــــــــود بــــــــن إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مــــ

845 ھ/1441 م(، فاضل. من آثاره: الدرة الغراء في نصيحة الساطين والقضاة واألمراء<. 
وذكر كحالة: أن كنيته في كشف الظنون؛ َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )الجيزي( وأحال أيضاً عل|: آغا 
ِــــَحــــاِجــــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )741/1(،  ــــنُــــون ل بــــــزرك الـــطـــهـــرانـــي الـــشـــيـــعـــي؛ نـــقـــاً عــــن حــســيــن عـــلـــي مـــحـــفـــوظ، َوَكـــــْشـــــف الــــّظُ

وبروكلمان: )134/2، 665(� 
=انظر؛ معجم المؤلفين لَِكّحالَة: )152/12(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    176
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67(، عدد األسطر: )23(�

ِحــيــِم. أمــا بعد فيقول المفتقر إل| اهلل الغني الجليل  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
ـــــمــــــا كـــــــــان كــــتــــاب  مـــــحـــــمـــــود بـــــن شـــــيـــــخ إســـــمـــــاعـــــيـــــل بـــــن عـــــــبـــــــد اهلل )بـــــــــن يـــــوســـــف بـــــن هـــــــشـــــــام( ]لـ
ُــــــوُســــــف بــــــن  ــــــــد عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن ي ــــنــــــحــــــو الـــــــــــــذي صـــــنـــــفـــــه اإلمــــــــــــــــام الــــــهــــــمــــــام أبــــــــو مُــــــــَحــــــــّمَ الـــــــقـــــــواعـــــــد فــــــــي الــ
هــشــام، ســــق| اهلل ثــــراه، وجــعــل الــجــنــة مـــثـــواه، مستجمعاً لــفــوائــد شــريــعــة مــحــتــويــاً عــل| 
زوائــــد لطيفة تـــدل عـــل| تحقيق مــؤلــفــه[ ودقــــة نــظــر مــؤلــفــه، لــمــا كـــان فــي بــعــض ألــفــاظــه 
انـــعـــقـــاد يـــحـــتـــاج إل| تــحــلــيــل، ويــفــتــقــر إل| تــعــلــيــل، أردت أن أكـــتـــب شــــرحــــاً عـــــل| وفـــق 
ترتيبه، وحل تركيبه، بعد التماس طائفة مني، وكنت أرغب عنه نظراً إل| بضاعتي 
يْتُه )بتوضيح اإلعراب في  المزجاة، وكانوا يرغبون فيه بأنه مُتِّمٌ للفوز والنجاة، َوَسّمَ
شرح قواعد األعراب(... )قال الشيخ اإلمام( أي: المقتد| به، )العالم العامل( 
الــعــامــة؛ تـــاؤه للمبالغة، )حــجــة الــعــرب( أطــلــق الحجة بنفسها؛ فهي الــبُــْرَهــان عل| 
ِكِه بِِه )جمال  مَن قامْت به الحجة مبالغةً؛ كما يوصف الرجل بأنه عْدل لشدة تمّسُ
الـــــــديـــــــن( لــــقــــبــــه: أبـــــو مـــــحـــــمـــــد، كــــنــــيــــتــــه: أبـــــو مـــــحـــــمـــــد، عــــلــــمــــه عــــطــــف بــــــيــــــان، )ابــــــن هــــــشــــــام، 

ــد( بــن إســمــاعــيــل بــن عــبــد اهلل الــخــرتــبــرتــي نــحــوي )ت 915 ھ/1504 م(،  والــثــانــي: مــحــمــود )وقـــيـــل: مُــَحــّمَ
ـــنُـــون َعـــن أَســـاِمـــي الــُكــتُــب  لـــه شـــرح اإلعــــــراب عـــن قـــواعـــد اإلعــــــراب البـــن هـــشـــام. وأحـــــال كــحــالــة عــــل|: َكـــْشـــف الـــّظُ

والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )124/1(�
انظر؛ معجم المؤلفين لَِكّحالَة: )153/12(� 

وقـــال الــزركــلــي: )ت بــعــد 843 ھ/1440 م(، وذكـــر أنـــه بــاحــٌث، وكـــان عـــل| اتــصــال بالملك الــظــاهــر جقمق 
العائي، ملك مصر. وألف له كتاباً سماه: )الدرة الغراء في نصيحة الساطين والقضاة واألمراء( مخطوط 
بـــخـــط الــــمــــؤلــــف، فـــــي دار الـــكـــتـــب الــــمــــصــــريــــة: )23292 ب(، وقــــــد فــــــرغ مـــــن تـــألـــيـــفـــه فـــــي غــــــرة ذي الـــحـــجـــة ســنــة 
ْـــــَقـــــِديـــــُم: )638(، مـــنـــقـــولـــة مــــن خــــط الـــمـــؤلـــف  قْــــــم ال )843 ھ/1440 م(، وفـــــي مــكــتــبــة جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الــــــّرَ
فـــي أواســــــط جـــمـــاد| الـــثـــانـــي ســنــة )958 ھ( ومــخــطــوطــة فـــي مـــركـــز الــمــلــك فــيــصــل فـــي الــــريــــاض؛ رقــــم الــحــفــظ: 
)02889(، وفي مكتبة جامعة ليبزغ في ألمانيا؛ رقم الحفظ: )856(، وفي المكتبة الظاهرية بدمشق؛ 

رقم الحفظ: )37(. وقد نشرتها مكتبة الباز في الرياض سنة )1417 ھ/1996 م(. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )124/1، 741(، وهدية العارفين أسماء  انظر؛ َكْشف الّظُ

المؤلفين وآثار المصنفين: )411/2(، واألعام للزركلي: )166/7(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    177 مجاميع متنوعة   

ْــُمــَصــنّــف بالحمد؛ كما هــو دأب  َـــْم يــبــدأ ال ِـــَم ل نــفــع اهلل المسلمين ببركته( فــإن قِــيــل: ل
المتقدمين؟ قلنا: ال نسلِّم أنه لم يبدأ )باسم اهلل(...

آخره:... وهو المبهم، فلما بطلت الوجوه الثاثة ُعلَم عل| أنها للخطاب، ال 
مــوضــع لــهــا مـــن اإلعـــــــراب، والـــكـــتـــاب: بـــدل مـــن ذا أو عــطــف بـــيـــان، أو خــبــر كلذ. وإل| 
أن االســــــم الــــــذي بـــعـــده فــــي نــحــو قــــولــــك: جــــاءنــــي اذه الــــرجــــل نــعــت أو عــطــف بـــيـــان عــل| 
ُّــــهــــا... أحــدهــمــا: أن ما  ْـــُمـــعـــّرف بــــأل؛ الـــواقـــع بــعــد اســـم اإلشـــــــارة، وبــعــد أي الـــخـــاف فـــي ال
االستفهامية إذا خفضت وجـــب حـــذف ألــفــهــا؛ نــحــو: }ٱ ٻ{ )1( والــثــانــي: أّن 
خفض رحمٍة ِحينَئٍِذ يُْشِكل ألنــه ال يكون باإلضافة، إذ ليس في أسماء االستفهام ما 
يـــضـــاف، أي: عــنــد الــجــمــيــع، وكـــــم - عــنــد الــــزجــــاج - وال بـــــاإلبـــــدال ِمـــــن مـــــا، ألّنَ الـــمـــبـــّدَل 
ِمــــــن اســـــــِم االســـتـــفـــهـــام ال بــــد أْن يـــقـــتـــرَن بـــهـــمـــزِة االســــتــــفــــهــــام، نــــحــــو: كـــيـــف أنـــــــت؟ أََصـــحـــيـــح 
أمْ سقيم؟. وال صفة ألّن ما ال توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية، وال بياناً ألّن ما 
ال يوصف، ال يُعطف عليه عطف بياٍن، كالمضمرات، وكثير من المتقدمين يَُسموَن 

الزائَد ِصلَةً، وبعضهم يسّميه: مؤكداً، وفي اذه القدر كفاية لمن تأمََّل. تَّمَت.

مـــــالحـــــظـــــات: الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الـــــنـــــســـــخ، والـــــمـــــتـــــن مُــــــَمــــــيَّــــــز بـــــخـــــطـــــوٍط حــــــمــــــراء الــــلــــون 
قْم الَْحِميِدّي: 1/507� فوقه، وباقي مواصفاته مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 508� ]935[ الّرَ

عنوان المخطوط: كاشف القناع والنقاب بإزالة الّشبَه َعن َوجه قََواِعد اإلعراب )2(�

›1‹ سورة النبأ، اآلية: 1� 
 �ŞERHU KAVAİDİ’l - İ’RAB ›2‹

ــــلْــــَطــــان الــــُعــــثْــــَمــــانــــي: ُســــلـَـــيْــــَمــــان الـــقـــانـــونـــي  قــــــّدم الـــمـــؤلـــف اذه الـــكـــتـــاب إل| أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن وخـــلـــيـــفـــة الــمــســلــمــيــن الــــّسُ
د الثاني الفاتح.  لَْطان مَُحّمَ لَْطان با يزيد الثاني ابن الّسُ ابن الخليفة الُعثَْماني األول سليم الثاني ابن الّسُ

طبع في اآلستانة سنة )1328 ھ/1910 م(، وتُوَجُد منه مخطوطات في مكتبة األزهر؛ الرقم: 32373، 
ــــــرقـــــــم: 32374، أرقــــــــــام الــــحــــفــــظ: )544 نــــحــــو( 3469، والـــــرقـــــم:  أرقــــــــــام الــــحــــفــــظ: )258 نــــحــــو( 1682، والـ
ـــــفــــــظ: )6001 نــــــحــــــو( 90680 الــــــــشــــــــوام الــــــرســــــالــــــة الــــــــرقــــــــم: 3. ومـــــــركـــــــز الـــــمـــــلـــــك فــــيــــصــــل فـــي  32375، أرقــــــــــــــام الــــــحـ

الرياض، رقم الحفظ: 08747 - 1، ورقم الحفظ، 14016، ورقم الحفظ، 14104� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    178

وِمــي،  ــاب البركلي، الــبــركــوي، الــّرُ ْــَوّهَ د بن عبد الَْكِريم بن عــبــد ال المؤلف: مَُحّمَ
ــــيــــــالــــــي، ُزلـــــــــــف نـــــــكـــــــار = ُزلـــــفـــــنـــــكـــــار )ت 975 ھ/  ـــبـــــد الـــــكـــــريـــــم زاده، خــ ـــيـــــخ عــ ْـــــــَحـــــــنَـــــــِفـــــــّي، شــ ال

1567 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 105، مقياس الورقة: )194 × 110 = 138 × 55(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. اعلم أن الشيخ لم يصّدر رسالته بالحمد كما  ِ الّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
فـــعـــلـــه غـــــيـــــره؛ إمّــــــــا اكــــتــــفــــاء بـــالـــبـــســـمـــلـــة بـــنـــاء عـــــــل| أّن الـــــــُمـــــــَراد بـــالـــحـــمـــد الــــــواقــــــع فـــــي الـــحـــديـــث 
هـــــــو الـــــــوصـــــــف بــــالــــجــــمــــيــــل عـــــــــل| جـــــهـــــة الــــتــــعــــظــــيــــم والـــــتـــــبـــــجـــــيـــــل، ال الـــــحـــــمـــــدلـــــة؛ عـــــــــل| مـــــــا نـــــّص 
ــــــــا هـــضـــمـــاً لـــنـــْفـــِســـِه؛ بــــــأّن كـــتـــابـــه اذه لـــيـــس َكــــُكــــتُــــِب الــســلــِف  عــلــيــه )شـــــــارح الـــمـــســـلـــم(، وإمَّ
حـــــت| يـــســـلـــك ُســـنـــنـــهـــم، وال يــــلــــزم مـــنـــه عـــــدم االبـــــتـــــداء بـــالـــحـــمـــد مـــطـــلـــقـــاً حـــــت| يــــكــــون بــتــركــه 
 ِ َ ْ أقطع لجواز إتيانه من غير أن يجعله جزءاً من الكتاب، فقال: )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــــتــــعــــلِّــــقــــة بـــــمـــــحـــــذوٍف تــــــقــــــديــــــُره: بِـــــــــــاْســـــــــــِم اهلِل أبـــــــــــــدأُ، فـــــعـــــل| األول: يـــكـــون  ِحــــــــيــــــــِم( الـــــــبـــــــاء: مُ الــــــــّرَ
ــــُمــــوِّ عــنــَد  الــــبــــاء لـــاســـتـــعـــانـــة، وعــــــل| الـــثـــانـــي: يـــكـــون لــلــمــصــاحــبــة، واالســـــــم مــشــتــق مــــن الــــّسُ
ُـــــنِـــــَي عـــــل| األّول عـــل|  |، فـــــُحـــــِذَف اآلخـــــــر، وب ِــــلْــــُمــــَســــّمَ ــــَعـــــةً وِشـــــعـــــاراً ل الـــبـــصـــريـــيـــن؛ لـــكـــونـــه ِرفـ

السكون، فزيدْت عليه همزةُ الوصل...

آخـــــره:... )وبــعــُضــهــم( أي: بــعــُض نُــحــاِة المتقّدمين، وهــو األظــهــر، ويــجــوز أن 
يــــكــــون الـــضـــمـــيـــر كــــنــــايــــةً عـــــن الــــنــــحــــاة مُــــطــــلــــقــــاً. قـــــــال الـــــجـــــوهـــــري: بــــعــــُض الـــــشـــــيء واحــــــــــــد )2(؛ 
ُـــعـــارضـــه؛ وقـــــال شـــــارح األلـــفـــيـــة: والـــبـــعـــُض - عــنــد الــبــصــريــيــن - يــقــع عــــل| أكـــثـــِر الـــشـــيء،  ي

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. MUSLİHİDDİN MUSTAFA ›1‹
َهـــــب فــــي أَخــــبــــار مَــــــْن َذَهـــــب  ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 2/1344. وَشـــــــــــَذَرات الـــــّذَ قْـــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغــــــب پــــاشــــا؛ ]1786[ الـــــّرَ
نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )124/1، 348(، وإيضاح المكنون:  البن الِعَماد الَحنبلّي: )436/8(، َوَكْشف الّظُ
َـــة: )189/10 - 190(�  ـــال ِـــَكـــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل ِــــلـْـــبَــــْغــــَداِدّي: )245/2(. َومُـــْعـــَجـــم ال ّــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل )365/2(، َوَهــــِدي

وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )357/1(� 
أَهُ )فَتَبَّعََض(. َو)الْبَُعوُض(  َضهُ تَبِْعيضاً( أَْي َجّزَ ْيِء َواِحُد )أَبَْعاِضِه( َوقَْد )بَّعَ ›2‹ ب ع ض: )بَْعُض( الّشَ
َـــُعـــوَضـــةٌ(. مــخــتــار الــصــحــاح: )ص: 37(. ولــقــد تــســاهــل بــعــض الــنــحــويــيــن، ومَـــنَـــَع الــلــغــويــون  ْـــــَواِحـــــَدةُ )ب ْـــبَـــّقُ ال ال

( ألّن المعّرف باإلضافة ال يُعّرَف بأل التعريف.  تعريَف )بعُض وُكّلُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    179 مجاميع متنوعة   

وعــل| نِصِفِه، وعــل| أَقــلِّــِه. وعــن الِكسائي وهشام: بَْعُض الشيء ال يقع إاّل عــل| ما 
ُدوَن نِصفِه. انته|. وما ُذِكر في بعِض شروح المتن: أّنَ إطاق المؤّكد ضعيٌف يدّل 
عــلــيــه لـــفـــُظ الــــبــــعــــِض؛ فــلــيــس بـــــشـــــيٍء؛ ألنـــــه عـــــل| تـــقـــديـــر تــســلــيــم إطــــــاق الـــبـــعـــِض عـــــل| مــا 
دون النصف يْمنَُع استلزامَ قلّة القائل ضعف المقول. )يسّميه مؤّكداً( إلفادته تأكيد 
ـــــلـــــه(، والــــــــُمــــــــَرادُ مـــــن اذه الـــكـــام  ِـــــَمـــــْن تـــــأمّ اإليــــــصــــــاِل الــــثــــابــــت، )وفــــــــي اذه الـــــقـــــدر كـــفـــايـــة ل

تأكيد؛ ودليل لقوله: )وينبغي أن يَْجتَنَِب الُمْعِرُب )1( بقول المتقدِّمين(. تم.

َــــة الــشــريــفــة الــمــبــاركــة فـــي أوائــــــل ذي الــحــجــة  َســــال قـــد وقــــع الــــفــــراغ مـــن تــســويــد هذه الــــرِّ
د كرمياني غفر اهلل ]له[ ولوالديه،  الشريفة عن يد الضعيف ومجرم األسيف: مَُحّمَ

َوأَْحَسَن إِلَيِْهَما َوإِلَيِْه؛ سنة سّت وثمانين وألف.

مَـــــــــة الـــــــتـــــــي وردْت فـــــــــي مــــخــــطــــوطــــة  ـــــمــــــخــــــطــــــوطــــــة خــــــالــــــيــــــة مـــــــــن الـــــــــُمـــــــــَقـــــــــدِّ مــــــــالحــــــــظــــــــات: هذه الـ
َّــِذي  قْم الَْحِميِدّي: 2/1344. وهي: )الَْحْمُد هلِل ال مكتبة راغب پاشا؛ ]1786[ الّرَ
جـــعـــل الـــنـــحـــو أهـــــــــّمَ الــــوســــائــــل إل| تـــحـــصـــيـــل عـــلـــم الـــشـــريـــعـــة والـــــــقـــــــرآن، وأتـــــــــّم الــــــذرائــــــع إل| 
تجميل الكام العربي عل| وجه البديع والبيان، وأّسسه عل| قواعد اإلعراب والبناء 
د ابن الشيخ المسّم|  لتمهيد األصول واألركان... أما بعد: فيقول العبد...: مَُحّمَ
ـــيْـــتُـــه: >بــكــاشــف الــقــنــاع والـــنـــقـــاب بـــإزالـــة الــشــبــهــة عـــن وجــــه قــواعــد  بــعــبــد الــكــريــم... َوَســـّمَ
اإلعـــــراب<... إل| خدمة مَــن هــو مـــداُر الــعــزِّ والتمكين، ومُــعــّزُ الــدولــة والــديــن، ملجأ 
ـــنـــــي بـــــــه: آصــــف  الـــــفـــــقـــــراء والــــمــــســــاكــــيــــن، ومـــــــــاذ الـــــُعـــــلَـــــَمـــــاء مــــــن أهـــــــل الــــــحــــــّق والـــــيـــــقـــــيـــــن... أعــ
ــــــــــــــــــــِم، مــــــــــــول| مــــــلــــــوك الـــــعـــــرب  ِــــــــك ِرقَــــــــــــــــــاِب األُمَ ـــــــلْـــــــَطـــــــان األعــــــــظــــــــم، والـــــــخـــــــاقـــــــان الـــــمـــــعـــــّظـــــم، مَــــــــال الـــــــّسُ
والعجم، ملك البرين والبحرين، ناظر الَْحَرمَيِْن الشريفين، سلطان الروم والعراقين، 
ِظــــّل اهلل تــعــال| فــي األرضــيــن، قــاتــل الــكــفــرة والــمــشــركــيــن، معين أهــل الــشــرع والــديــن، 
ـــلـْــَطـــان ُســلَــيْــَمــان  ـــلْـــَطـــان: الـــّسُ ـــلـْــَطـــان ابـــن الـــّسُ ـــلـْــَطـــان ابـــن الـــّسُ مــطــيــع أوامــــــر الـــحـــق الــمــبــيــن. الـــّسُ

›1‹ >قال في آخر رسالته: وينبغي أن يَْجتَنَِب الُمْعِرُب أن يقول في كتاب اهلل تعال| أنها زائدة، ألنّه يسبق 
إل| بعض األذهان أّن الزائد هو الذي ال معن| له، وكام اهلل - سبحانه وتعال| - منّزه عن كلذ<. 

انــــظــــر؛ شـــــرح )قــــواعــــد اإلعــــــــراب البــــن هــــشــــام( لـــلـــمـــؤلـــف: مــحــمــد بــن مـــصـــطـــف| الــــُقــــوَجــــوي، شـــيـــخ زاده: )ص: 
 �)63 - 62



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    180

خان ابن سليم خان ابن بايزيد خان حفظه اهلل تعال| من انطفاء سراج دولته بهبوب 
 ِ َ ْ عــواصــف الـــزمـــان، وانــكــســاف شــمــس سعادته بنحوسة الــــــدوران... بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
ــد  ِحــــيــــِم؛ الـــبـــاء: مــتــعــلــقــة بــمــحــذوف تـــقـــديـــره: بـــاســـم اهلل أبـــــتـــــدأ...(. الــنــاســخ: مُــَحــّمَ الــــّرَ
كـــــرمـــــيـــــانـــــي، وعـــــــبـــــــارة خــــاتــــمــــه فــــــي أول الــــمــــخــــطــــوطــــة: >كــــــفــــــاك الـــــــمـــــــوُت ِعــــــظــــــةً يــــا مــــحــــمــــد<. 
تاريخ النسخ: سنة )1086 ھ/1675 م(. الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح، 
والصفحة األول| والثانية لهما إطاران مذهبان، وبعض الصفحات لها إطارات حمراء 
ُطوِر تصحيحات وتعليقات كثيرة. وَعنَاِوين  اللون، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ْــــَمــــْشــــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الــلــوِن  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــــَمــــر، والــمــتــن ال الــمــواضــيــع، مَـــْكـــتُـــوب
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف بــــــورق اإليـــــبـــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــســـيـــد الــحــافــظ  فـــــوقَـــــهُ. وال
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(.  مَُحّمَ

وقف: دار المثنوي.
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عنوان المطبوع: الكافية في النَّحو = كافية ذوي األرب في معرفة كام العرب )1(�

 �el - KAFİYE ›1‹
اسمها الكامل: )كافية ذوي األرب في معرفة كام العرب(، وهي مقدمة شاملة في علم النحو، تتضّمن 
أصــــول مـــوضـــوعـــات عــلــم الــنــحــو الـــعـــربـــّي مـــن غــيــر تــفــاصــيــل فـــي الـــفـــروع والـــخـــافـــات. ونـــظـــراً لــكــثــرة فـــوائـــدهـــا فقد 
اهــــتــــّم بـــهـــا الـــُعـــلـــمـــاء الــــعــــرب والــــعــــجــــم الــمــهــتــمــيــن بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، فـــكـــتـــبـــوا عــلــيــهــا حــــوالــــي )200( كــــتــــابــــاً ورســــالــــةً 
تضّمنت المختصرات والمنظومات والــشــروح والــحــواشــي والتعليقات واإلعــــراب، باللغات الــثــاث: العربية 

والتركية والفارسية، وغير كلذ من لغات المسلمين المهتمين بلُغة القرآن الكريم. 
وشهرة الكافية جعلت الشروح عليها تكثر كثرة عظيمة، وقد أحص| الدكتور طارق نجم عبد اهلل مئة واثنين 
وأربعين مــن هذه المؤلّفات باللغة العربية، اذه عــدا الــّشــروح التركيّة والــفــارســيّــة، فضاً عــن المختصرات 

والمنظومات، والمصنّفات في إعراب الكافية. 
طبعت الكافية في رومــا سنة )1001 ھ/1592 م(، وفــي كانبور )1306 ھ/1888 م(، وفــي )1309 ھ/ 
1891 م(، وفي قازان سنة )1307 ھ/1889 م(، وفي طاشقند سنة )1311 ھ/1893 م(، )1312 ھ/ 
)1279 ھ/1862 م(،  )1262 ھ/1846 م(،  )1241 ھ/1826 م(؛  َســـــــــنَـــــــــةَ  ُـــــــــــــــوالق  ب وفــــــــــي  1894 م(، 

وُطبَِعْت َطبَْعةً حجرية في الهند سنة )1291 ھ/1874 م(؛ )1319 ھ/1901 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/1389�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1836[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    181 مجاميع متنوعة   

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )1(�

عدد الصفحات: 40�

ِحـــيـــِم، الــكــلــمــة: لــفــٌظ ُوِضــــع لــمــعــن| مــفــرٍد، وهـــي اســٌم  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
وفـــعـــٌل وحـــــــرٌف، ألنـــهـــا إمّـــــا أْن تـــــدّل عــــل| مـــعـــن| فـــي نــفــســهــا، أْو ال. الـــثـــانـــي: الـــحـــرف، 
واألول: إمّا أن يقتِرن بأحِد األزمنة الثاثة؛ أْو ال، الثاني: االسم، واألول: الِفعل، 

وقد ُعِلَم بك َحّدُ كلِّ واحٍد منها.

)الــــــــكــــــــام(: مــــــا تـــضـــمـــن كـــلـــمـــتـــيـــن بــــــاإلســــــنــــــاد، وال يـــــــتـــــــأتّ| كلذ إال فــــــي اســـــمـــــيـــــن، أو 
اســم؛ وفعل. االســم: ما دل عــل| معن| في نْفِسِه غير مُقترٍن بأحِد األزمــنــِة الثاثِة، 
ـــــِه: دخـــــــوُل الـــــــاِم والــــجــــرِّ والــــتــــنــــويــــِن، واإلســـــنـــــاد إلـــيـــه واإلضـــــافـــــة، وهـــــو مُـــعـــرٌب  ومـــــن خـــــواصِّ
. فَالُْمعَرب: المرّكَب الّذي لم يُشبه مَبنّي األصل. وُحْكُمهُ: أْن يختلَف آخُرهُ  ومبنِّيٌ
باختاِف العواِمِل لَفظاً؛ أْو تَقديراً. اإلعراب: ما اختلََف آخُرهُ بِِه لِيدّلَ عل| المعاني 

الُْمْعتَِوَرِة عليه. وأنواعه: رفع، ونصب، وجّر...

ــــَعـــــْرض،  ـــَمــــنِّــــي، والـ آخــــــــــره:... فـــــي: األَمْــــــــــِر، والــــنَّــــْهــــي، َواالْســـــتِـــــْفـــــَهـــــاِم، والــــنَّــــْفــــي، والــــتَّـ
والَقَسِم، وقلَّْت في النفي، ولِزمْت في مثُبت الَْقَسِم، وَكــثُــَرت في مثل: إمَّــا تفعلّنَ 
وما قبلها مع ضمير المذّكرين مضموم ومع المخاطبة مكسور، وفيما عداه مفتوح، 
وتـــــقـــــول فـــــي الـــتـــثـــنـــيـــة، وجــــمــــع الــــمــــؤنــــث: اضــــــربــــــاّن واضــــــربــــــنــــــاّن، وال تـــدخـــلـــهـــمـــا الـــخـــفـــيـــفـــة، 
ِخـــــــافـــــــاً لــــــيُــــــونُــــــس، وهـــــمـــــا فــــــي غــــيــــرهــــمــــا مــــــع الــــضــــمــــيــــر الـــــــبـــــــارز كــــالــــمــــنــــفــــصــــل، فــــــــــإْن لــــــم يــــُكــــن، 
، وتََرُون، وتََريَْن، واغُزوّن، واغزّن، واغزن(  ة قِيَل: )هل تََريَّنَ فكالُْمتَِّصِل. وِمن ثَّمَ
يا هند، والمخففة تحذف للساكن وفي الوقف، فيُردُّ ما ُحذف، والمفتوح ماقبلها 

تُقلَُب ألِفاً. تَّمَ بعوِن اهلل.

لَْطانية  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش حواش، طبع بمطبعة مكتب الحربية الّسُ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    182

ــــــاريـــــــخ الـــــطـــــبـــــاعـــــة: أوائـــــــــــــل مــــــحــــــرم الــــــــحــــــــرام ســـــنـــــة )1253 ھ/  ْــــــُعــــــثْــــــَمــــــانــــــيَّــــــة فـــــــي إســــــتــــــانــــــبــــــول، تـ ال
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــواقـــف عــــل| دار  1837 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: ال

المثنوي: إبراهيم سروت أفندي؛ مع الخاتم وعبارته: )السيد إبراهيم سروت(.

قْم الَْحِميِدّي: 2/509. مطبوع ]937[ الّرَ

عنوان المطبوع: شرح العوامل الجديد في القريب والبعيد )1(�
الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحـــــــــمـــــــــد عــــــــصــــــــمــــــــت اهلل أفــــــــــــنــــــــــــدي، اآلهط وي، قــــــــــــــوش آهط لــــــــــــــي، كــــســــكــــيــــن 

)ت 1195 ھ/1780 م( )2(�

عدد الصفحات: 40�
قْم الَْحِميِدّي: 496� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/509� مالحظات: مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 510� ]938[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )3(�
الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 

)ت 646 ھ/1249 م( )4(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 49، مقياس الــورقــة: )176 × 120 = 120 × 70(، 
عدد األسطر: )9(�

 �ŞERHU’l - AVAMİLİ’l - CEDİD ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 496�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KUŞADALI ŞEYH AHMED ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 491�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي: الّرَ

 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 509� أوله: مثل الّرَ
آخره:... التَّنِْويُن: نُوٌن َساِكنَةٌ تَتبُع َحْرَكةَ اآلِخِر الُْمْستَْقبَل غير األلف، )تختّص 
بــالــفــعــل؛ ســاكــنــة ومُـــشـــّددَة مــفــتــوحــة( مــع إل|، عــلــم نـــون الــتــأكــيــد )مـــن الــِعــلــم مــوصــوفــاً 
ر والِعوِض. الفعل: هو  ِن والتنّكُ بابن مُضاف(، والمقابلة والتََّرنُّم، ويحذف للتََّمّكُ
)فــي: األَمْــِر، والنَّْهي، َواالْستِْفَهاِم، والنَّْفي، والتََّمنِّي، والــَعــْرض، والَقَسِم، وقلَّْت 
ـــــــا تـــفـــعـــلـــّنَ ومـــــا قــبــلــهــا مــع  ـــَقـــــَســـــِم، وَكــــــثُــــــَرت فــــي مـــثـــل: إمَّ ْــ فــــي الـــنـــفـــي، ولـــــِزمـــــْت فــــي مـــثُـــبـــت ال
ضــمــيــر الـــمـــذّكـــريـــن مــضــمــوم ومــــع الــمــخــاطــبــة مـــكـــســـور، وفــيــمــا عـــــداه مـــفـــتـــوح، وتـــقـــول في 
التثنية، وجمع المؤنث: اضرباّن واضربناّن، وال تدخلهما الخفيفة، ِخافاً ليُونُس، 
ْـــُمـــتَّـــِصـــِل. وِمـــن  وهـــمـــا فـــي غــيــرهــمــا مـــع الــضــمــيــر الـــبـــارز كــالــمــنــفــصــل، فـــــإْن لـــم يـــُكـــن، فـــكـــال
، وتََرون، وتََريَْن، واغُزوّن، واغزّن، واغزن( يا هند، والمخففة  ة قِيَل: هل تََريَّنَ ثَّمَ
ـــــفــــــاً. تَــــــّمَ  ِـ ــــيُــــــردُّ مــــا ُحــــــــذف، والـــمـــفـــتـــوح مـــاقـــبـــلـــهـــا تُــــقــــلـَـــُب أل تــــحــــذف لـــلـــســـاكـــن وفــــــي الـــــوقـــــف، فــ

بعوِن اهلل.

تم في يوم االثنين من شهر آخر الربيعين من شهور سنة )932 ھ(.

مالحظات: تُوَجُد في أوله فوائد في صفحتين، وفي آخره فوائد في صفحة واحدة. 
تاريخ النسخ: تم في يوم االثنين من شهر آخر الربيعين سنة )932 ھ/1526 م(. 
الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح مضبوط بالحركات. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش 
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن  ـــُطـــوِر بــعــض الــتّـَـْعــِلــيــَقــات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات. وَعـــنَـــاِويـــن الــمــواضــيــع مَــْكــتُــوب َـــيْـــَن الـــّسُ َوب
ْــــــــــــــِغــــــــــــــاف ِجـــــــــلْـــــــــد ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــانـــــــــّي مـــــغـــــلـــــف بـــــــــــــــورق اإليــــــــــــبــــــــــــرو، وعــــــلــــــيــــــه تــــــمــــــلــــــك: الــــشــــيــــخ  األَْحـــــــــــــــَمـــــــــــــــر، وال
د مُــَراد؛  عبد الحليم بن يوسف، والد الشيخ محمد مــراد؛ والد السيد الحافظ مَُحّمَ

شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا؛ مع خاتم الوقف. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 511� ]939[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )1(�

 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    184

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 49، مقياس الــورقــة: )176 × 120 = 120 × 70(، 
عدد األسطر: )9(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ
مالحظات: تُوَجُد في أوله ثاث صفحات من الفوائد المتنوعة؛ وفي آخره ثمان 
صفحات من الفوائد. الوضع العام: نوع الخط: تعليق واضح مضبوط بالحركات. 
ُطوِر تصحيحات وتعليقات وشروح كثيرة. وَعنَاِوين  وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي وبطانته من ورق اإليبرو، 
ــد أمـــيـــن(، َوتَـــَمـــلُّـــك:  وعــلــيــه تــمــلــك: بــالــخــاتــم وعــبــارتــه: )ربـــنـــا اهلل الــمــعــيــن عــبــده مُــَحــّمَ
د(.  بالخاتم المكّرر الواضح؛ وعبارته: )الواثق بالملك اهلإل أحمد بن حاجي مَُحّمَ
ــــــد مُـــــــــــــــَراد؛ شــــيــــخ َخــــــانــــــَقــــــاه مُـــــــــــــَراد مُـــــــــــّا؛ مــــــع خـــاتـــم  وتــــمــــلــــك الـــــــواقـــــــف: الــــســــيــــد الـــــحـــــافـــــظ مُــــــَحــــــّمَ

الوقف، سنة )1248 ھ/1832 م(. وقف: دار المثنوي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� ]940[ الّرَ

ــــنــــــوان الــــمــــخــــطــــوط: الــــــــــــــــواردات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــأوائـــــــل الــــكــــافــــيــــة = الــــــــــــــــواردات اةيهلإل فــي  عــ
األمور الكليّة = ِرَسالَة في حقيقة الكلمة والكام )2(�

ــــــــوفِــــــــّي، ابـــــن الـــــعـــــمـــــاد،  الـــــمـــــؤلـــــف: عـــــصـــــام الـــــديـــــن بـــــن عـــــمـــــاد الــــــديــــــن الـــــســـــمـــــرقـــــنـــــدي، الــــــــّصُ
أبو الصفا )3(�

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �RİSALE fi HAKİKATİ’l - KELİME ve’l - KELAM ›2‹
تُــــــــوَجــــــــُد مــــنــــه مــــخــــطــــوطــــة فــــــي الــــمــــكــــتــــبــــة الـــــظـــــاهـــــريـــــة بــــدمــــشــــق فــــــي مـــــجـــــمـــــوع: )198(، وفــــــــي مـــــركـــــز جــــمــــعــــة الــــمــــاجــــد: 

 �)238970(
انظر؛ جامع الشروح والحواشي لعبد اهلل الحبشي: )1673/2(� 

 �İBNÜ’l - İMAD - EBÜ’s - SAFA İSAM b. İMAD es - SEMERKANDİ ›3‹



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    185 مجاميع متنوعة   

عدد األوراق وقياساتها: ا/ب - 34/ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 110 × 
40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. يا مَن ال يُعبد بالكلم الطيب إال إياه، ولم يُقصد  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ة عّما ِســواه؛ صّل عل| خير مَن دعاك بأسمائك الحسن|،  نحوه إاّل مَن صرف الهّمَ
ــد الــمــفــِصــح بــالــكــام الــبــالــغ من  وجــــّرد أفــعــالــه عــن الـــحـــروف فــيــمــا تُــحــّب وتـــــرض|، مُــَحــّمَ
الباغة الدرجة الُقصو|، وآلــه الطيبين أهل المغفرة ِمــن اهلل، وأهــل التقو|، يقول 
ــوفِــّي الــســمــرقــنــدّي(، جعله اهلل  العبد الفقير: )أبــو الــصــفــا عــصــام بــن عــمــاد الــديــن الــّصُ
َـــــــــــة كــــاشــــفــــةً  تــــــــعــــــــال| مــــــــن عــــــــبــــــــاده الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــن: أمــــــــرنــــــــي بــــــعــــــُض أصــــــحــــــابــــــي أْن أُنــــــــشــــــــئ لــــــــه ِرَســـــــــــال
عـــّمـــا جــــر| مـــن حــقــيــقــة الــكــلــمــة والــــكــــام، وأقــســامــهــمــا عــــل| اإلقـــــــدام، مــبــنــيــاً فـــي األقـــــوال 
الــمــوصــولــة إلــيــهــا مــحــاســن األفــــهــــام، ومــتــنــاهــي اإلقــــــدام بــالــبــيــان األقــــــوم، والــــبُــــْرَهــــان الــتــام، 
فــاســتــأذنــُت الــقــيّــومَ المهيمن، وامتثلُت أمـــره بالقلب الــمــوقــن أّنَ ِمــن واجــبــات المغفرة 
نــــــيــــــا الـــشـــهـــيـــر:  إدخــــــــــــال الـــــــســـــــرور فــــــي قــــلــــب الــــعــــبــــد الـــــمـــــؤمـــــن. فــــــابــــــتــــــدأُت بــــمــــا قـــــالـــــه عـــــــّامـــــــةُ الــــــّدُ
بـ )ابن الحاجب(، رّوح اهلل روَحه، وزاد فتوحه، في مقدِّمته، وهو: )الكلمة لفٌظ 
ُوِضـــــــع لـــمـــعـــن| مــــفــــرٍد، وهـــــي اســـــم وفـــعـــل وحــــــرف فــــاالســــم: مــــا دّل عـــــل| مـــعـــن| فــــي نــفــســه 
غير مقترٍن بأحِد األزمــنــِة الثاثة؛ والِفعل: ما دَّلَ عــل| مَعن| في نَفِسِه مُــقــتَــِرٍن بأَحِد 
األَْزِمنَِة الثَّاثَِة، والحرف: ما دّل عل| معن| في غيره، والكام: ما تضّمن كلمتين 
بــاإلســنــاد، وال يــتــأتّ| كلذ إاّل فــي اســمــيــن، أو فــي فــعــلــيــن(، ورتّــبْــتُــهُ عـــل|: الــــواردات 
ْكِر الجميل، وحسبي اهلل ونِعم  اةيهلإل في األمور الكليّة، عس| اهلل أْن ينفعني بالذِّ

الوكيل.

الوارد األّول: في إيراد الام في الكلمة. أقول: إيرادُ الام فيها ليس كما ينبغي؛ 
ألنه إمّا لاستغراق، أو للجنس، أو للعهد وكل منها لم يُصْب مجزه )1(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/512�  قْم الَْحِميِدّي: 301. والّرَ ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
يــقــال: أَْجــــَزأُت عنك مَــْجــَزأَ فــان: أي أَْغــنَــيْــُت عنك مَــغــنــاه. ويــقــال: أَْجـــزأ عنه مَــْجــزأَه، ومُــْجــَزأتــه، ومُــْجــَزأه، 

ومُْجَزأته. 
انـــظـــر؛ لـــســـان الـــعـــرب )جــــــزأ(، وشـــمـــس الــعــلــوم ودواء كــــام الـــعـــرب مـــن الـــكـــلـــوم، لــنــشــوان بــن ســعــيــد الــحــمــيــري 

=اليمني: )1091/2(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    186

أما األول: فأنه بمعن| ُكّل فرٍد وال شيء في ُكلِّ فرٍد بصادٍق عل| فرٍد، فا شيء 
في الكلمة بصادٍق عل| فرٍد، وتعريفه صادق عل| فرٍد؛ فيبطُل المساواة بينهما.

وأما الثاني: فأنه إذ ذاك؛ إمّا لتعيُّن الماهية في ِذهن المتكلم، وقد ضاع ألنه 
حاصل فيه، أو لتعيينها في ِذهن السامع، وإْذ ذاك: إمّا أن تكون حاصلة فيه - وقد 
مّرَ فسادُهُ - أو ال تكون، وِحينَئٍِذ يتعيّن في ِذهنه ما ال حصول له فيه، وهو مُحاٌل. ال 
يُقال: لَِم ال يجوز أْن يكوَن هو المحّصل والمعين؟. ألنا نقول: ما ال يكون حاصاً 
في ِذهن السامِع ال يحصل بدخول الام؛ وهو بَيٌِّن، وألنه يبطل تعريُفه لِصدقه عل| 

غير المعروف؛ ألّن كّلَ فرٍد مُغايٍر للجنس من حيُث هو.

وأمّا الثالث: فأنّه اإلشــارة إل| فرٍد ِذهنّي أو خارجّي وال يجوز أن يكون المراد 
مــــــن الــــكــــلــــمــــة الــــــفــــــرد - كــــمــــا ســــيــــأتــــي - وإن ذهـــــبـــــت إل| الــــمــــعــــهــــود نــــفــــس الـــــمـــــاهـــــيّـــــة رجـــعـــك 

قهقر| ما ذكرناه.

انتقاء الجواب: إنّا نختار أنّه للجنس، قوله: إمّا أن يتعيّن. قلنا: المُ الجنِس 
- عــــنــــدنــــا - داّلٌ عــــــل| تـــعـــيـــيـــن الــــمــــاهــــيــــة الــــحــــاصــــلــــة فـــــي ِذهـــــــن الـــمـــتـــكـــلـــم مُــــطــــابــــقــــة، والـــلـــفـــظ 
الـــــــــداّلُ عـــــل| الـــمـــاهـــيـــة إْن دّلَ عـــــل| كلذ دّلَ بــــااللــــتــــزام - وســــيــــجــــيء لــــه زيـــــــادة َكـــــْشـــــٍف إْن 
شــاءَ اهلل تــعــال| - وقــولــه: يــبــطــل تــعــريــفــه لــِصــدقِــِه عــل| غــيــر الــمــعــّرف. قــلــنــا: إن صــدق 
التعريف عل| غير المعّرف إنّما يضّر إْن لم يقصد المعّرف عل| كلذ الغير، وهو 
ممنوٌع ألنه تعريف للمناسبة، ال بشرط شيٍء، ال للماهية بشرط ال شيء الوارد.

ــِر الــرأِس(، َوقيل:  عِر من مُــَؤّخَ و)الَمَقّذُ: أَْصــُل األُذِن(، والَمَقّذُ: الُقَصاُص، والَمَقّذُ ): مُنْتََه| مَنْبِِت الّشَ
أِس  ِر الــرأِس، َويَُقال: ُهَو )مَْقذوُذ الَقَفا(. َوفِي األَســاس: َوقيل: الَمَقّذُ: مَْغِرز الّرَ ُهَو مََجّزُ الَجلَِم ِمن مَُؤّخَ
فِي الُعنِق، وَحِقيَقةُ الَمَقذِّ: الَمْقَطع، فِإمّا أَن يَكون مُنْتََه| َشعِر )الرأس( ِعنْد الَقفا أَو مُنْتََه| الرأَِس َوُهَو 

الَمْغِرُز. 
بيدي: )قذذ(؛ )457/9 - 458(�  انظر؛ تاج العروس من جواهر القاموس لمرتض| الّزَ

ُـــَقـــال: أْغــنَــيْــُت  ُـــَقـــال: رجـــٌل مُـــْغـــٍن، أَي مــجــزئٌ كــــاٍف، ي ْــَغــيْــن والــمــدِّ فَــُهــَو اإِلْجــــــَزاء والــكــفــايــة، ي َوأمــــا الــَغــنَــاءُ بِــَفــتْــح ال
َعنْك مَْغنَ| فان ومْغنَاته ومُغني فان ومُْغناته أجزاُت َعنْك مُجزأَهُ ومُجزأَتهُ. 

انـــــظـــــر؛ تــــهــــذيــــب الــــلــــغــــة لــــــأزهــــــري الـــــــهـــــــروي: )175/8(، والــــمــــحــــكــــم والــــمــــحــــيــــط األعـــــظـــــم البـــــن ســـــيـــــده الــــمــــرســــي: 
 �)480/7(

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    187 مجاميع متنوعة   

الثاني: في إيراِد التَّاِء فيها؛ فإنه ليس كما يجب ألّن الكلمةَ اسُم جنٍس، وكّل 
مـــا كـــان اســــَم جــنــٍس فـــالـــتَّـــاءُ فــيــه لــلــوحــدة، فـــالـــتَّـــاءُ فـــي الــكــلــمــة الـــمـــوحـــدة؛ إمّــــا الــصــغــر|، 
فلقوله تــعــال|: }ې ې ى ى{ )1(، وأمّـــا الــُكــبــر|، فلاستقراء، وإْذ ذاك؛ 
يلزم: إمّا امتناع تقسيم الكلمة إل| أنواعها، أو كونها غير صالحة الوقوع في جواب 
الــــســــؤال عــنــهــا بــمــا هـــو ألنّـــــه إمــــا فــــرد مُـــعـــيّـــن؛ وحــيــنــئــٍذ يــثــبــت األّول المـــتـــنـــاِع وقــــــوِع الــكــثــرِة 
فيه، أو فْرد مَا وِحينَئٍِذ يثبُت الثاني؛ ألّن السؤاَل بما هو عن الكثرة سؤاٌل عن تمام 
المشتركة بينهما، وال شيء في الفرد بمشترٍك، وكّلُ واحٍد منهما باطٌل. أمّا األّول: 
فــــــظــــــاهــــــٌر، وأمـــــــــــا الــــــثــــــانــــــي: فـــــــــــأّن الـــــكـــــلـــــمـــــةَ صــــــــادقــــــــةٌ عـــــــــل| كـــــــــلِّ أحـــــــــــــٍد؛ مـــــنـــــهـــــا: ضـــــــــــــرورة صـــــدق 
غر|، وأسنَد إل| قوله: لَِم ال يجوُز أْن يكوَن  تعريفه عليه، اذه؛ وبعُضهم مَنََع الّصُ

الكلمة والكام اسمين مُترادفين، والُكبر| أَيْضاً���

َــشــق| الــشــقــاوةَ  آخــــره:... فــا تــأمَــنــوا وال تــيــأُســوا، السعيُد بــالــســعــادة األزلــيــة؛ قــد ي
ُــســعــد بــالــســعــادة  الــعــارضــيــة؛ بــمــخــالــفــة أمــــر اهلل تـــعـــال|، والــشــقــي بــالــشــقــاوة األزلـــيـــة، قــد ي
العارضية، فا تأمنوا وال تيأسوا، والشقي شقّيٌ في بطِن أمّه، ومعن| حديث الرسول 
َصـــــــلَّ| اهللُ َعــلَــيْــِه وســلــم: >الــســعــيــد قــد يــشــق| والــشــقــي قــد يـــســـعـــد< )2(. ومــعــن| حديث 
ت  ــَســانِــِه<. تَّمَ ُــَمــجِّ ــَرانِــِه َوي ُــنَــصِّ دَانِــِه َوي ُــَهــوِّ َــَواهُ ي ْــِفــْطــَرِة، فَــأَب َــُد َعــلَ| ال ُــول ُــوٍد ي آخــر: >ُكـــّلُ مَــْول

َسالَة. الرِّ

مالحظات: مجموع نفيس يتضمن: )31( عنواناً، وهو أشبه ما يكون بكشكول 
ـــــد الــــقــــارصــــي.  ـــّمَ تـــضـــّمـــن مـــعـــلـــومـــات مـــتـــنـــوعـــة، ومــــكــــتــــوب بـــخـــط الــــنــــاســــخ: ُعــــثْــــَمــــان بــــن مُـــــَحــ
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــلْـــد  تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســـنـــة )1187 ھ/1774 م(. خــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق الـــنـــفـــيـــس، وال
ــد مُـــَراد َشــيْــخ َخانقاه مُـــَراد مُــّا،  ــيِّــد الحافظ مُــَحــّمَ ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك الــواقــف: الــّسَ

مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

›1‹ سورة فاطر، اآلية: 10� 
ــــــــــــقــــــــــــي قــــــــــــد يـــــــــســـــــــعـــــــــد<. الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: الــــــــُعــــــــريــــــــانــــــــي  ــــــــــعــــــــــيــــــــــد قــــــــــــد يــــــــــشــــــــــق| والــــــــــــّشَ ›2‹ تــــــــــوجــــــــــد رســــــــــــالــــــــــــة فــــــــــــي شـــــــــــــــرح قـــــــــولـــــــــهـــــــــم: >الــــــــــّسَ

)1168 ھ/1754 م(، عثمان بن عبد اهلل الكليسي الحلبي الحنفي. 
انظر؛ فهرس مكتبة برنستون مجموعة يهوذا؛ الرقم: 2500، رمز الحفظ: 4203� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    188

قْم الَْحِميِدّي: 2/512 ]941[ الّرَ

َسالَة المتعلقة بتعريف الِعلم )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

المؤلف: المول| الحاج أحمد )شاعر زاده( ابن الشاعر )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 35/ب - 42/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ــــــام  ــــــــاة َوالــــــّسَ َـــــِمـــــيـــــَن َوالــــــــّصَ ْـــــَعـــــال ْـــــــَحـــــــْمـــــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــــيــــــِم. ال ِ الــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
َـــْعـــد؛  ـــٍد وآلــــه أجــمــعــيــن، والــتــابــعــيــن لــهــم بــإحــســان إل| يــــوم الـــديـــن. َوب َعـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ
فـــــإن الــــُعــــلـَـــَمــــاء رحــــمــــهــــم اهلل تــــعــــال| عـــــّرفـــــوا الـــِعـــلـــم بـــتـــعـــريـــفـــات كـــثـــيـــرة مــــن جــمــلــتــهــا قــولــهــم: 
الــــِعــــلــــم صـــفـــة تــــوجــــب تـــمـــيـــيـــزاً ال يــحــتــمــل الـــنـــقـــيـــض، وهــــــو أحــــســــن الـــتـــعـــريـــفـــات وأشـــمـــلـــهـــا. 
فــــأقــــول: فــــي بـــيـــان أن مَـــــن عـــــــّرَف الـــِعـــلـــم بـــأنـــه صـــفـــةٌ تـــوجـــب تـــمـــيـــيـــزاً ال يــحــتــمــل الــنــقــيــض، 
أراد بـــالـــتـــمـــيـــيـــز: تـــمـــيّـــز مــــحــــلِّ الـــصـــفـــة الـــــــذي هـــــو الــــعــــالــــم بــــشــــيء تـــعـــلـــق بـــــه الـــصـــفـــة والـــتـــمـــيـــز، 
ُـــــــــــــّد هـــــنـــــا مــــــــن أن يـــعـــتـــبـــر  فــــــــــإن الـــــتـــــمـــــيـــــز اليــــــتــــــصــــــور إال فـــــإنـــــمـــــا بــــــمــــــوصــــــوف مــــتــــعــــلــــق بـــــــشـــــــيء وال ب
مــوصــوفــه مــحــل الــصــفــة احــــتــــرازاً عـــن إفـــــادة الــِعــلــم لــلــغــيــر، فــحــاصــل الــتــعــريــف: إن الــِعــلــَم 
صــفــة قــائــمــة بــمــحــّل مــتــعــلـّـقــة بـــشـــيء تـــوجـــب كــــون الـــمـــحـــّل مـــمـــيـــزاً لــلــمــتــعــلــق عــــل| وجــــه ال 
يحتمل النقيض، واحترز بقوله: ال يحتمل النقيض عن التصديقات الغير اليقينية، 
والتصّورات المتعلقة بالنسبة التامّة الخبرية، أعني: إدراك وقوع النسبة أو ال وقوعها 
با إذعان وقبول كما في الشّك والوهم، فالتعريف إنما يتناول التصورات المتعلقة 

بغير النسبة التامة الخبرية، والتصديقات اليقينية...

آخره:... وال شّك أن متعلَّق الِعلم التصورّي لما لم يكن له نقيض؛ لم يصدق 

 �RİSALE fi TA’RİFU’l - İLM ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 21/1459�  توجد مخطوطة منها في مكتبة راغب پاشا؛ ]2049[ الّرَ

 �ŞA’RZADE AHMED ›2‹
مـــن مــؤلــفــاتــه: )حـــاشـــيـــة عــــل| حــاشــيــة الــــمــــول| عـــمـــاد عــــل| الــمــســعــودي عــــل| آداب الــســمــرقــنــدي( مــخــطــوطــة في 
ن ثمان حــواش عــل| الشمسية، في مكتبة جامعة إِْستَانبُول: 6/447. ومكتبة الخالدية في  مجموع يَتََضّمَ

قْم: 1799 آداب البحث والمناظرة: 566/6، 1803، وآداب البحث والمناظرة: 350/4�  القدس؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    189 مجاميع متنوعة   

أن نوع التميز التصوري يحتمل نقيض اذه المتعلق، وإن صدق أنه يحتمل نقيض 
متعلق الشك والوهم.

االحــــتــــمــــال الــــثــــامــــن: مـــــن أْن يـــــــراد بـــــه عــــــدم احــــتــــمــــال الــــتــــمــــيّــــز، بـــمـــعـــن| اإلضـــــافـــــة بـــالـــنـــوع 
ز  لـــنـــقـــيـــض الــــصــــفــــة بــــــالــــــنــــــوع، ويــــــــــرد عــــلــــيــــه مــــــع مــــــا يــــــــرد عــــــــل| الـــــســـــابـــــع ســــــــو| ارتـــــــكـــــــاب الـــــتـــــجـــــّوُ
ـــت.  فـــي إطـــــاق الــنــقــيــض عــــل| الــصــفــة. ولــيــكــْن اذه آخــــر الـــكـــام فـــي اذه الـــمـــقـــام. تَـــّمَ

والحمد هلل عل| التمام، وللرسول أفضل السام.
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/512� ]942[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة الفوائد الوافية المتعلق بأوائل الكافية )1(�

المؤلف: مجهول )2(�
 = 120 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  42/ب - 82/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ

110 × 40(، عدد األسطر: )17(�
ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
َــْعــد؛ فهذه فوائد وافية متعلقة  ِــِه َوأَْصــَحــابِــِه أَْجَمِعين. َوب ٍد َوَعـــلَ| آل َعــلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
بأوائل الكافية، مفيدة للطاب، موصلة للصواب، واهلل المستعان، وعليه التكان. 
ْــُمــَصــنّــف رحــمــه اهلل بالتسمية اتباعاً للسنة  ِحــيــِم( ابــتــدأ ال ِ الــّرَ َ ْ قــال: )بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
المشهورة بين األمــور، حيث قال النبي َصـــلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم: >كل أمر ذي بال لم 
ِحــيــِم فهو أبــتــر<. كــل أمــٍر ذي شــأٍن وشـــرٍف لــم يقع فيه  ِ الــّرَ َ ْ يبدأ فيه بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
ُــعــتــن| بــه ألّن األبــتــر مــن الــحــيــوان  بــاســم اهلل فــهــو مــقــطــوع غــيــر تـــامٍّ فــي نــظــر الــشــرع، فــا ي
ناقص الخلقة، كك كلذ األمر؛ قليل الخير والبركة، وال شّك أّن تأليف الكتاب 

 �RİSALEÜ’l - ISKAT el - AŞAR el - MUTACALLİKA bi AVAİLİ’l - KAFİYE ›1‹
توجد مخطوطة بعنوان: )الفوائد الوافية لحل مشكات الكافية(؛ تأليف ابن الحاحب، في مكتبة الدولة 

في البحرين: )610( تاريخها: )1240 ھ/1824 م(. 
ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 20/5235(� 

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    190

مما له شأن وشرف، فا بُّد من البدء بها فإْن قلت: إنما وقع االبتداء بالباء الجارة، 
وهــــــــــــي كـــــلـــــمـــــة بـــــــرأســـــــهـــــــا ال بــــــــــاســــــــــم اهلل تــــــــــعــــــــــال|، قــــــــلــــــــت: فـــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث وآيــــــــــتــــــــــان إحـــــــداهـــــــمـــــــا: 
بباسم اهلل؛ بالبائين، وعل| هذه الرواية ال يرد شيء، وثانيتهما: باسم اهلل، بالباء 
الـــــــواحـــــــدة، فــــعــــل| اذه الـــــــروايـــــــة يـــجـــعـــل الـــــبـــــاء مـــــن قـــبـــيـــل الـــــمـــــجـــــرور لـــــشـــــّدة تـــعـــلّـــقـــه بـــــــه، فــــإن 
قلت: مُْقتََض| هذه الرواية أن يكون االبتداء: باسم اهلل تعال|، وهو لفظ الجالة، 
ال لفظ االسم، فا يكون االبتداء؛ باسم اهلل تعال|؛ كما هو مُْقتََض| لفظ الحديث، 
قــلــت مُـــْقـــتَـــَض| الــحــديــث عــــل| هذه الــــروايــــة أن يـــذكـــر اســــــم اهلل تـــعـــال| فـــي االبــــتــــداء أعـــّم 
مــن أن يكون بنفسه أو بــلــفــٍظ دالٍّ عــلــيــه، فــان ذكـــر بــالــلــفــظ الـــــداّل عــلــيــه، وهـــو لفظ 

االسم، فإن مدلول اسم اهلل هو اهلل كما ال يخف| عل| التأمّل...

َــــــــــْم يــــــُكــــــِن نــــــــوح وهـــــنـــــد مــــتــــســــاويــــيــــن فــــــي الــــــصــــــرف وعـــــدمـــــه؛  ِــــــــــَم ل آخـــــــــــــــــره:... فــــــــإن قـــــلـــــت: ل
مـــــــع أن فـــــــي كـــــــل واحـــــــــــــٍد مــــنــــهــــمــــا ســــبــــبــــيــــن، وقـــــــــد فـــــــــرق بـــيـــنـــهـــمـــا بـــــقـــــولـــــه: فــــهــــنــــد يــــــجــــــوز صـــــرفـــــه، 
ونـــوح مــنــصــرف؟. قــلــت: جـــاز مــنــع صـــرف هــنــد لــوجــود شـــرط تــأثــيــر الــتــأنــيــث المعنوي، 
وصــرفــه لعدم شــرط وجوبها، وأمــا نــوح فلم يوجد فيه شــرط أصــل التأثير؛ كما يظهر 
بــــالــــتــــأمُّــــل، فـــــإن قـــلـــت: أثــــــرت الـــعـــجـــمـــة فــــي مـــــاه وجــــــور ُوجـــــوبـــــاً مــــع ســـكـــون الـــــوســـــط، وعــــدم 
الزيادة عل| الثاثة، ولم تؤثر في نوح أصاً فما الفرق بينها؟ قلت: هنالك مرّجحة 
لتأثير السببين فا يلزم كونهما مرجحة لتأثير السببين اآلخرين؛ كونها مؤثرة بنفسها 
َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب، وعنده أُمُّ الِكتاب، َوَصلّ| اهللُ  فتأمل. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
ٍد َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه أجمعين. والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن. تم تم تم. َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
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ـــــد( الــــقــــزويــــنــــي، خـــطـــيـــب دمـــشـــق،  الــــمــــؤلــــف: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن )جـــــــال الــــديــــن مُـــــَحـــــّمَ
قاضي باط، قاضيجق )ت 853 ھ/1449 م( )1(�

 = 120 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  82/آ - 84/ب،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ــام  ــاة َوالــّسَ َــِمــيــَن، َوالــّصَ ْــَعــال ْــَحــْمــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــيــِم. ال ِ الــّرَ َ ْ أوله: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
َــــــــــْعــــــــــد؛ فــــــــهذه عـــــــشـــــــرة أشــــــــكــــــــال عـــــــــل| تـــــعـــــريـــــف  ــــــــٍد وآلـــــــــــه أجــــــمــــــعــــــيــــــن. َوب َعـــــــــــــلَ| َســــــــيِّــــــــِدنَــــــــا مُــــــــَحــــــــّمَ
ــــلـــــمـــــة لـــــفـــــظ وضـــــع  الـــــكـــــلـــــمـــــة الـــــــواقـــــــع فـــــــي الـــــكـــــافـــــيـــــة الـــــحـــــاجـــــبـــــيـــــة حـــــيـــــث قــــــــال رحــــــــمــــــــه اهلل: الـــــكـ

لــمــعــن| مــفــرد.

اإلشــــــكــــــال األول: إن األلــــــــف والـــــــــام فـــــي الـــكـــلـــمـــة ال يــــجــــوز أن يــــكــــون لـــلـــجـــنـــس، وال 
للعهد، وال لــاســتــغــراق، فــأمــا األول: فــأنــه لــو كـــان للجنس يــلــزم اجــتــمــاع النقيضين 
والــــتــــضــــاد بــيــنــهــمــا. بـــيـــانـــه: أن الـــجـــنـــس يـــــــدّلُ عـــــل| كـــثـــيـــريـــن مــخــتــلــفــيــن بـــالـــحـــقـــائـــق، والـــتـــاء 

للوحدة، فبين الجنس والوحدة متضاد...

آخـــــــــــــره:... اإلشـــــكـــــال الــــعــــاشــــر: إن الـــــحـــــّدَ مـــنـــقـــوٌض بـــنـــفـــس الـــــحـــــدِّ، فــــإنــــه لــــفــــٌظ ُوِضـــــــَع 
ـــــٌب لــــداللــــة جـــــزء لــفــظــِه  لـــمـــعـــن| مــــفــــرٍد ولـــيـــس بــكــلــمــة. والـــــجـــــواب: إن مـــجـــمـــوع الــــحــــدِّ مُـــــرّكَ
عـــل| جــــزِء مــعــنــاهُ؛ فــا يــــدّلُ عـــل| مــعــن| مـــفـــرٍد؛ فــا يــكــون كــلــمــة، فـــتـــأمَّـــْل. واهللُ أَْعـــلَـــُم 

َواب. بِالّصَ

َـــة بــعــد الــعــصــر؛ يـــوم الــثــاثــاء؛ الـــحـــادي عــشــر مــن شــعــبــان الــمــعــّظــم سنة  َســـال ـــت الـــرِّ تَـــّمَ
1187 ھ من الهجرة النبوية عل| يِد الفقير: ُعثَْمان بن محمد القارصي؛ َغَفَر اهللُ لَهُ 

َولَِوالَِديِْه؛ وألستاذه آمين.

د القارصي. تاريخ النسخ: بعد العصر من  مالحظات: الناسخ: ُعثَْمان بن مَُحّمَ

 �ES’İLE ve ECVİBE ala TARİFİ’l - KELİME
 �el - Eşkalatu fî Ta’rifi’l - Kelîmat

قْم الَْحِميِدّي: 1/490�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ABDÜLLATİF b. CELALEDDİN MUHAMMED el - KAZVİNİ، KADİ BALAT ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ والّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    192

يوم الثاثاء في الحادي عشر من شعبان سنة )1187 ھ/1774 م(. وباقي مُواصَفاتِِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/512� ]944[ الّرَ

ـــــــاِم والـــتـــحـــلـــيـــق واســـتـــعـــمـــال  ْـــــــَحـــــــّمَ َــــــــة فـــــي بـــــيـــــان كـــيـــفـــيـــة دُُخــــــــــــــوِل ال عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: ِرَســــــــال
النورة، واالْختَِضاب، وتقليم األظفار )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

 = 120 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  85/ب - 97/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. حمداً كثيراً دائماً لربِّ العالمين الذي ستر عيوَب  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
د شفيع المذنبين، وآلِه  ام عل| مَُحّمَ اة َوالّسَ الناس، َومََح| ُذنوَب المؤمنين، َوالّصَ
وأصحابه صاة دائمةً إل| يوم الدِّين، فهذه ِرَسالَة معمولة في )بيان كيفية األحوال 
ـــاِم، والــتــحــلــيــق واســتــعــمــال الـــنـــورة، واالخـــتـــضـــاب، وتــقــلــيــم األظـــفـــار(.  ْـــَحـــّمَ فـــي دُُخــــــوِل ال
قال في الظاهر: ال بأس بدخول الحمام، ونكل بإزارين، إزار للعورة، وإزار للرأس 
يتقنع به، ويحفظ عينه، وال يجوز الدخول ألحٍد بغير إزار، وكذا ال يجوز الدخول 
ــن يشرب النبيذ وال يسكر، أيُصل|  في الماء بغير إزار، وُسئل إبراهيم الحارثي َعــّمَ
ــامَ بغيِر ِمــئْــَزٍر؟. قــال: ال يُصل| َخلَْفهُ؛  ْــَحــّمَ خلَفهُ؟. قــال: نعم. قيل: فََمن دََخـــَل ال
ــام بــا مــئــزر حــــرامٌ بــاإلجــمــاِع، كـــذا ذكــره  ألّن شـــرَب الــنــبــيــِذ مُــخــتَــلــٌف فــيــه، ودُخــــول الــحــّمَ

في الخطب...

آخــــــــــره:... وأمــــــا الـــتـــرتـــيـــب فــــي قَــــلْــــِم األظـــــفـــــار؛ فــفــيــه قـــــــوالن. أحـــدهـــمـــا: مــــا ذكـــــر فــي 
الــــجــــواهــــر؛ مــــن أنــــهــــم قـــــالـــــوا: يــنــبــغــي أن يــــبــــدأ بــخــنــصــر يـــــده الــــيــــمــــن|، ثــــم بــــالــــوســــط|، ثــم 
بــإبــهــامــهــا، ثــم بــنــصــرهــا، ويــخــتــم بــمــســبــحــة يــــده الـــيـــمـــن|، ثـــم يــبــدأ بــإبــهــام يــــده الــيــســر|، 

 �HAMAMA GİRMENİN ADABI BEYANINDA RİSALE ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    193 مجاميع متنوعة   

ْجــِل كك،  ثم بوسطها، ثم بسبابتها، ثم ببنصرها، ثم بخنصرها، ثم أصابع الــرِّ
وعل| اذه ما ورد في النظم المشهور )1(:

ــــــــــــــــنّــــــــــــــــة واألدب بــــــــــــــــالــــــــــــــــّسُ قَــــــــــــــــــــــــــلَّــــــــــــــــــــــــــَم األظــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــاَر  ــــــــــــــــــــــــــــــــْن  ــــنُــــــهــــــا: خـــــــــوابـــــــــس، يـــــــســـــــاُرهـــــــا: أْوَخـــــــــَســـــــــبمَ ــــيــ ــــِمــ َــ ي

بـــــــالـــــــخـــــــاء إل| الــــــخــــــنــــــصــــــر، وبــــــــــــالــــــــــــواو إل| الــــــــــــوســــــــــــط|، وبـــــــــــاأللـــــــــــف إل| اإلبـــــــــهـــــــــام،  مـــــــشـــــــيـــــــراً 
وبالياء إل| البنصر، وبالسين إل| السبابة. حسبنا اهلل ونعم الوكيل، نِعم المول|، 
ــــــلـــــــم. والـــــحـــــمـــــد هلل ـــــــٍد وآلـــــــــــه وصـــــحـــــبـــــه وسـ ـــــم الـــــنـــــصـــــيـــــر. َوَصـــــــــــــــــــــــلّ| اهللُ َعـــــــــــــلَ| َســـــــيِّـــــــِدنَـــــــا مُـــــــَحـــــــّمَ ــــــعــ  ونِـ

وحده. تم.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/512� ]945[ الّرَ

َسالَة األعرافية )2(� عنوان المخطوط: الرِّ
ــــَطـــــــَف| بـــــــن ولـــــــــي الــــــديــــــن بــــــن مُـــــــــــــــَراد الـــــخـــــانـــــيـــــة وي، ولـــــــــي زاده، الـــحـــنـــفـــي  ـــــْصـــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــ

)ت بعد سنة 1171 ھ/1757 م( )3(�

 = 120 الــــــــورقــــــــة: )200 ×  مــــقــــيــــاس  97/آ - 103/آ،  وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عــــــــدد األوراق 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/341� أوله وآخره: مثل الّرَ
َسالَة األعرافية تم. ت الرِّ تَّمَ

›1‹ النظم المشهور هو قول القائل: 
ِـــــــــــــــــــــيُـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاه والــــــــــــــــــــــــــــيُــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــر| بــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــظــــــــــــــة أُوَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــْبوتـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــم أظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر بـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــظ: خــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــْس  ل

وقال ابن نباتة: 
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن| ُرتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت خـــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــس  أوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيُـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــر| وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّص ي

انظر؛ كشف الخفا: )405/2(� 
 �el - A’RAFİYYE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUSTAFA b. VELİYYÜDDİN b. MURAD، el - HAMEVİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    194

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/512� ]946[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تجديد اإليمان. ِرَسالَة في التوبة )1(�

ـــــد بـــــن حــــمــــزة اآليــــــدنــــــي الــــكــــوزلــــحــــصــــاري )ت بــــعــــد 1121 ھ/  الـــــمـــــؤلـــــف: عــــالــــم مُـــــَحـــــّمَ
1709 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 103/ب - 104/ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ـــيــــــِم. وبــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الــــحــــمــــد هلل وســـــــام عــــــل| عـــبـــاده  ــ ِحـ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
الذين اصطف|، إن بعض الناس زعم أن قول القائل: >اكربندن، كفر صادر اولديسه 
توبه اتدم دين إسامه كيردم< يوجب الشّكَ في اإليمان، وأنه كفر. واذه مردود، 
فإن صدق الشرطية ال يستلزم كون المقدم صادقاً، وال كونه متردداً في وقوعه، بل 
تصدق مع استحالته، وإنما هي إثبات اللزوم بين القضيتين؛ فا يلزم االرتياب في 
إيمانه، والشك في إيقانه. فإن قلت: فما وجه تعليق أحداث اإليمان بصدور الكفر 
منه؟ قلت: وْجُههُ ما َذَكَر بعُض العلماء: إن التصديَق اإليمان المنوط به النجاة أمٌر 
قلبّي َخِفّيٌ له معارضاٌت خفيّة من الهو| والشيطان والخذالن؛ كالسخط بقضاء اهلل 

تعال| وقََدِرِه، ال سيما عند مفاجآت النوائب، وصدمات المصائب...

آخــــــــــــــــــــــــــــــره:... فــــــــــــــإن قـــــــــــلـــــــــــَت: قـــــــــــد ذكــــــــــــــر صـــــــــاحـــــــــب الــــــــــهــــــــــدايــــــــــة فـــــــــــي فـــــــــــتـــــــــــاو| قــــــــــــــــــارئ الـــــــــهـــــــــدايـــــــــة، 
وابن نجيم: إن اإلسام ال يصّح تعليقه بالشرط. قلُت: كلذ هو التعليق بشرط غير 
كائن، وأما التعليق بشرط كائن؛ فهو عل| ما تقّرر في موضعه تنجيزه حكماً حت| 
ال تبطل به التصرفات التي تبطل بتعليقها بالشرط؛ كالنكاح والبيع. واهلل سبحانه 

 �EĞER BENDEN KÜFR SADIR OLDU İSE TEVBE ETTİM RİSALESİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 15/1038�  لَيَْمانِيَّة: ]1703[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ

 �HACI EMİRZADE - ALİM MUHAMMED b. HAMZA el - AYDINİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/88�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    195 مجاميع متنوعة   

هـــــو أعـــــلـــــم وأحــــــكــــــم، وإلـــــيـــــه يـــنـــتـــهـــي الـــســـبـــيـــل األقــــــــــــوم، وال حـــــــول وال قـــــــوة إال بـــــــاهلل الـــعـــلـــي 
ــــد وآلــــــه وصـــحـــبـــه وســــلــــم. وقـــــع مــــن ســطــر  ــــَحــــّمَ األكــــــــرم، َوَصــــــــــــلّ| اهللُ تــــعــــال| عـــــل| رســــولــــه مُ

اذه األوراق بَِمنِّ اهلل ذي الفضل واإلنعام.
مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــتـــألـــيـــف: يــــــوم االثــــنــــيــــن 26 جــــمــــاد| اآلخــــــــرة ســـنـــة )1113 ھ/ 

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� 1701 م(. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 8/512� ]947[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الوجود في مذهب الصوفية )1(�

ــــــــــــوفِــــــــــــّي )ت 896 ھ/  الــــــــــــّصُ الــــــــســــــــيــــــــمــــــــاوي ايهلإل )مـــــــــــــا إيهل(  الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: عــــــــــبــــــــــد اهلل 
1491 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 105/ب - 111/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحـــيـــِم. الـــوجـــودُ فــي حـــقِّ الــحــّق عــيــن ذاتــــه، وفــيــمــا عــداه  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
ـــبـــــارة عـــــن نـــســـبـــة تـــعـــيـــنـــه فـــــي عـــلـــم ربـــه  أمــــــــٌر زائـــــــــٌد عــــــل| حـــقـــيـــقـــتـــه، وحـــقـــيـــقـــة كــــــلِّ مــــــوجــــــود؛ عــ
ُـــســـّم| فــي اصــطــاح المحّققين مــن أهــــل اهلل َعــيــنــاً ثــابــتــة، وبــاصــطــاح فــي غير  أزالً، وي
ماهيته، والمعلوم والمعدوم والشيء والثابت، ونحو كلذ ليس بينهم وجودات، بل 
الــوجــود مُشترك بين سائرها مُستفاد، وفــي الحّق سبحانه، ثم إّن الموجود العارض 
لــلــمــمــكــنــات الـــمـــخـــلـــوقـــة لـــيـــس بـــمـــغـــايـــٍر فــــي الــحــقــيــقــة لـــلـــوجـــود الــــحــــّق الـــبـــاطـــن الــــمــــجــــّرد عــن 
األعيان والمظاهر اإلنسية واالعتبارات كالظهور والتعيّن والتّعّدد الحاصل باالقتران، 

ونحو كلذ من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر...
آخره:... وأما الصورة الظاهرة لنْفِسها؛ الحاصلة من االجتماع األول األسمائي؛ 
ْـــُمـــشـــار إلــيــهــا، ومــرتــبــة  فــهــي صـــــورة انمحرل، والــتــجــلــي هـــو مـــــن اهلل مُـــســـّم| بـــاألســـمـــاء ال

 �RİSALE fi’l VUCUD ›1‹
 �ALLAHYAR ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 125�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    196

الــتــجــلــي الـــمـــذكـــور هــــو الـــمـــســـّم| بــحــقــيــقــة الـــحـــقـــائـــق، وفـــــي الــتــحــقــيــق األوضـــــــح هــــي مــرتــبــة 
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة الــــكــــمــــالــــيــــة اةيهلإل الـــــمـــــســـــّمـــــاة بـــــــ )حــــــضــــــرٍة أحــــــديــــــة الــــــجــــــمــــــع(، فــــــــانمحرل اســــــٌم 
لــــصــــورة الـــــوجـــــود ايهلإل مــــن حـــيـــث ظــــهــــوره لـــنـــفـــســـه، والــــرحــــمــــة نـــفـــس الـــــوجـــــود، والــصــفــة 
الربية خفية الــصــورة؛ ظــاهــرة الحكم، وأّول ظــهــوِر الصفِة الربية لــصــورة الــوجــود فيما 
ـــّمــــــا بــــــــانمحرل،  ــ ـــــفــــــســــــه، ومــــــظــــــهــــــره بـــــالـــــتـــــعـــــيـــــن، بـــــالـــــتـــــعـــــيـــــن مــــــسـ يــــتــــعــــيــــن بـــــــهـــــــا، فـــــشـــــهـــــد الــــــــشــــــــيء نـ
فانمحرل للوجود من حيث ظهوره لنفسه، واسم اهلل للمرتبة، والحقيقة الجامعة: 
َسالَة الشريفة. ت الرِّ }ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ{ )1(. تَّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 9/512� ]948[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في بيان سّر عدم نسبة الشّر إل| اهلل تعال| )2(�

المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 111/ب - 116/ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحــيــِم. الحمد هلل الــذي أحسن خلق مصنوع، وأتقن  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
ـــــد الـــمـــبـــعـــوث مـــــن أشــــــــرف قـــبـــيـــلـــة؛ وأفـــــضـــــل حـــــّي.  ــــّمَ كــــــّل ُصـــــنـــــِع شـــــــــيٍء، والـــــصـــــاة عــــــل| مُـــــَحـ
َـــــــة مـــعـــمـــولـــة فـــــي بــــيــــان ســــــّر عــــــدم نـــســـبـــة الـــــشـــــّر إل| اهلل تــــــعــــــال|، فــنــقــول  وبـــــعـــــد، فـــــهذه ِرَســـــــال
وِمــــــــــــــــــن اهلل الــــــتــــــوفــــــيــــــق، وبــــــــيــــــــده أزمـــــــــــــة الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق: ثـــــــبـــــــَت فــــــــي صـــــحـــــيـــــِح مُــــــســــــِلــــــم أّن رســـــــــــــول اهلل 
ْــَخــيْــُر فِي  ْــَك َوال َــبّـَـيْــَك َوَســْعــَدي َصـــــلَّ| اهللُ َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم كــان يــقــول فــي دُعـــاء االســتــفــتــاح: >ل
َـــــيْـــــَك<، تـــجـــاوز عـــن الـــقـــّوة الــمــتــصــرفــة، وال يـــخـــف| وجــــه الــتــجــّوز  َـــيْـــَس إِل ـــــّرُ ل ْـــــَك، َوالـــــّشَ َـــــَدي ي

›1‹ سورة اإلسراء، اآلية: 110� 
 �RİSALE fi BEYANİ’l - HİKMETİ fi ADEMİ NİSBETİ’ş - ŞERR ila ALLAH ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 56/1460�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2117[ الّرَ
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ ]57[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    197 مجاميع متنوعة   

عــل| مَــا له قــدم راســٍخ في ِعلم البيان... وفيه إشــارة إل| فضِل آدم عــل| المأمورين 
بالسجود له...

آخره:... ومعن| الكام: إن الخير الكلي، والنفع العام المقصودان بالذات ال 
ُــــّدَ أن يفعا بــالــعــرض، فـــإن فــي قــولــهــم: الــعــالــم بالنظام  يــتــركــان لــشــرٍّ جــزئــيٍّ خـــاّص ال ب
الــمــحــكــم، ال بـــد مـــن ظـــهـــور الــــشــــرور، وصــــــدور اآلالم، واذه ال يــنــافــي الــحــكــمــة؛ فــإن 

ّمَ في إزالة المرض. قال موالنا في المثنوي: الطبيب الحاذق قد يستعمل الّسُ

كـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان  زردر  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رتــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــاتســـــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــه 

ْــضــاً وجــه معقول، إال أّنَ ما قّدمناه أدّق، وبالقبول أحــّق، ولشأنه تعال|؛  فله أَي
ومُْقتََض| حكمته أليق وأوفق، كما ال يخف| عل| مَن تأمّل فيهما وأنصف بالتجنب 

ب. واهلل تعال| أعلم وأحكم تم. ف والتعّصُ عن التعّسُ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 10/512� ]949[ الّرَ

َــــــــــــــة لـــــــبـــــــيـــــــان تـــــحـــــقـــــيـــــق تـــــــركـــــــيـــــــب الـــــــجـــــــســـــــم مــــــــــن الــــــــــجــــــــــزء الــــــــــــــــذي ال  عـــــــــنـــــــــوان الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــوط: ِرَســــــــــــــال
يتجزء )1(�

المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 117/آ - 119/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحـــــــــيـــــــــِم. الــــــحــــــمــــــد هلل ذاتــــــــــه غـــــيـــــر مـــــشـــــتـــــبـــــه بـــــالـــــجـــــســـــم وال  ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل انمحرّلَ

 �RİSALE fi HAKİKATİ’l - CİSM ›1‹
رسالة في تحقيق تركيب الجسم = رسالة في حكمة الجسم = رسالة في الطفرة: انظر؛ مكتبة برنستون؛ 
ـــِمـــــيـــــِدّي: 8/1830�  ْـــــَحــ قْــــــم ال مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ الـــــرقـــــم: 3130، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 3179، ومـــكـــتـــبـــة مُـــــــــَراد مُــــــــّا؛ الــــــّرَ

قْم الَْقِديُم: 2/1511�  ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›2‹
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بــــــالــــــجــــــوهــــــر الــــــــفــــــــرد وال بــــــــالــــــــعــــــــرض، والــــــــــصــــــــــاة عـــــــــــل| مَـــــــــــن هــــــــو الــــــــــــُمــــــــــــَراد ِمـــــــــــن إيــــــــجــــــــاد الــــــعــــــالــــــم 
َــــــــــــْعــــــــــــد؛ فـــــــالـــــــغـــــــرض مـــــــــن عـــــــــــرض مـــــــــا فـــــــــي هذه  بـــــــــــالـــــــــــذات، والــــــــبــــــــاقــــــــي مـــــــقـــــــصـــــــود بــــــــالــــــــعــــــــرض، َوب
َـــــة مــــن فــــرائــــد الــــفــــوائــــد عـــــل| طــــبــــق الــــــــورق، بــــيــــان مــــا فــــي تـــحـــقـــيـــق حـــقـــيـــقـــة الـــجـــســـم  َســـــال الـــــرِّ
فــــــي مـــــزلـــــة أقــــــــــدام األقـــــــــــــوام، ومـــــضـــــلّـــــة أفــــــهــــــام الـــــــفـــــــرق. اعـــــلـــــم أّنَ انهاه مــــــذاهــــــب أربـــــعـــــة، 
ّــفــاً مــن أجزاء ال تــتــجــزأ، غــيــر مــتــنــاهــيــة، وهو مــا ذهب إلــيــه  أولها: كون الــجــســم مــتــأل
ِّـــفـــاً مــن  قـــوم مـــن الـــقـــدمـــاء، وأكـــثـــر الــمــتــكــلــمــيــن مـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن، وثـــانـــيـــهـــمـــا: كـــونـــه مـــتـــأل
أجـــــزاء يـــتـــجـــزئ غـــيـــر مـــتـــنـــاهـــيـــة، وهــــو مـــا الـــتـــزمـــه بـــعـــض الـــقـــدمـــاء، ذهــــب إلـــيـــه الـــقـــدمـــاء، 
ّـــــفـــــاً مـــــن أجـــــــــزاء بــــالــــفــــعــــل هنكل  َــــــة. وثـــــالـــــثـــــهـــــا: كـــــونـــــه مـــــتـــــأل ــــِزل ـــتَــ ــ ــــْعـ ـــُمــ ــ ْـ ــــــام مـــــن مــــتــــكــــلــــمــــي ال والــــــنــــــّظَ
قـــابـــل االنـــقـــســـامـــات مـــتـــنـــاهـــيـــة، وهــــو مـــخـــتـــاره مـــحـــمـــد الـــشـــهـــرســـتـــانـــي فـــي كـــتـــاب لـــه ســـّمـــاه 
ــــتــــــابــــــه الـــــــمـــــــوســـــــوم بــــــالــــــجــــــوهــــــر الـــــــفـــــــرد،  بـــــالـــــمـــــنـــــاهـــــج والـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات؛ اذكه ذكـــــــــــره اإلمـــــــــــــام فــــــــي كــ
ورابعها: كونه غير متألف من أجزاء بالفعل هنكل قابل االنقسامات غير متناهية، 

وهــو مــا ذهــب إلــيــه جــمــهــور الــحــكــمــاء...

آخره:... وال يلزم مما ذكره قطع المسافة المحدودة في أزمنة غير متناهية، بل 
الـــازم قطع مسافة غير متناهية األجــــزاء فــي زمـــان غير متناهي األجــــزاء، بــل األجـــزاء، 
ْـــضـــاً لــهــم أن يــكــتــفــوا بــتــجــويــز الــتــداخــل فــي كلذ؛ ألن األجـــــزاء إذا  وهـــم مــعــتــرفــون بــه وأَي
تــداخــل بعضها فــي بعض لــم يتوقف قطع المسافة عــل| قطع األجـــزاء الغير متناهية. 
وأقـــــول: إّن بــطــاَن الـــقـــوِل بــالــفــطــرة عـــل| تــقــديــر تــركــيــب الــجــســم مــن جــواهــر ذي مــقــاديــر 
ــــــام، وإنـــــمـــــا قــــال  ـــّظَ ــ ــــنـ الــــجــــهــــة أظـــــهـــــُر ِمـــــــن أْن تــــخــــف| عـــــــل| مُـــــَمـــــيّـــــز فــــضــــاً عـــــن مُــــتــــمــــيِّــــز؛ مــــثــــل الــ

بها بناء عل| مذهبه في حقيقِة الجسم؛ وهوان الجسم. تَّمَت.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 11/512� ]950[ الّرَ

ـــــــــوفِـــــــــيّـــــــــة والــــمــــتــــکــــلــــمــــيــــن  عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: الـــــــــــــــــدرة الــــــــفــــــــاخــــــــرة فـــــــــي تـــــحـــــقـــــيـــــق مـــــــذهـــــــب الـــــــــّصُ
والحکماء المتقدمين )1(�

 �RİSALE fi TAHKİKİ MEZAHİBİ’s - SUFİYYE ve’l - MÜTEKELLİMİN ›1‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    199 مجاميع متنوعة   

الــمــؤلــف: عــبــد انمحرل بــن أحــمــد نـــور الــديــن الــجــامــي؛ مــا جــامــي )ت 898 ھ/ 
1492 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 119/ب - 143 ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ـــــِم. الــــحــــمــــد هلل الـــــــذي تــــجــــل| بــــذاتــــه لـــــذاتـــــه، فــتــعــيــن  ـــيـ ــ ِحـ ــــّرَ ِ الــ َ ْ أولــــــــه: بِـــــــْســـــــِم اهلِل انمحرّلَ
فـــي بـــاطـــن عــلــمــه مــجــالــي ذاتـــــه وصـــفـــاتـــه، ثـــم انــعــكــســت آثـــــار تــلــك الــمــجــالــي إل| ظــاهــره 
من الباطن فصارت الــوحــدةُ كثرةَ الــوحــدِة كثرةً، كما تشاهد وتعاين، والصاة عل| 
مَــــن بـــه رجـــعـــت تــلــك الـــكـــثـــرة إل| وحـــدتـــهـــا األول|، وعـــــل| آلــــه وصــحــبــه الـــذيـــن لــهــم في 
ـــوفِـــيّـــة  َـــــة فـــي تــحــقــيــق مـــذاهـــب الـــّصُ َــــْعــــد؛ فـــهذه )ِرَســـــال وراثــــــة هذه الــفــضــيــلــة يــــٌد طــــــول|. َوب
والمتكلمين والحكماء المتقدمين وتقرير قولهم في وجــوب الواجب لذاته وحقائق 
أســــمــــائــــه وصــــفــــاتــــه وكـــيـــفـــيـــة صــــــــدور الــــكــــثــــرة عـــــن وحـــــدتـــــه مـــــن غــــيــــر نــــقــــص فـــــي كــــمــــال قـــدســـه 
وعزته وما يتبع كلذ من مباحث أُخر( يؤدي إليها الِفكر والنظر، والمرجو من اهلل 
سبحانه وتــعــال| أن ينفع كــل طالب مُنصٍف، ويصونها عــن كــّل مُتعّصب متعّسف، 
وهــــــــو حــــســــبــــي ونِـــــــعـــــــَم الـــــوكـــــيـــــل. إن فــــــي الـــــــوجـــــــود واجــــــــبــــــــاً، واأللـــــــــــــزم انـــــحـــــصـــــار الـــــمـــــوجـــــود فــي 
داً ال يستقّل  الممكن؛ فيلزم أن ال يوجد شيء أصاً، فإّن الممكن، وإن كان مُتََعدِّ

بوجوده في نْفسه، وهو ظاهر...

آخــره:... ظهرت بتوسط العلم واإلرادة والقدرة الجامع بين الغيب والشهادة، 
يـــعـــنـــي عــــالــــم الــــمــــثــــال مـــــن مـــجـــالـــيـــه الــــصــــوريــــة الـــمـــثـــالـــيـــة كـــمـــا يـــلـــيـــق بـــــه ســـبـــحـــانـــه، فـــالـــقـــيـــاســـان 
ـــــمــــــراد بـــالـــكـــام  الـــــمـــــذكـــــوران فـــــي صــــــدر الـــمـــبـــحـــث لـــيـــســـا بـــمـــتـــعـــارضـــيـــن فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن الـ

طبع في القاهرة سنة )1318 ھ/1900 م(، )1328 ھ/1910 م(، وفي طهران سنة )1358 ھ/1939 م(، 
ونــــــشــــــرتــــــه مــــــؤســــــســــــهء مـــــطـــــالـــــعـــــات اســـــــــــــــام| دانـــــــشـــــــگـــــــاه مــــــــك گــــــيــــــل، شـــــعـــــبـــــهء تـــــــــهـــــــــران، بــــــــا هــــــمــــــکــــــار| دانـــــــشـــــــگـــــــاه تــــــهــــــران، 
)1400 ھ/1980 م(. ونُشر في نيويورك سنة )1399 ھ/1979 م(. انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1535[ 
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فـــي الـــقـــيـــاس األول: الــصــفــة الــقــائــمــة بـــذاتـــه ســبــحــانــه، وفــــي الـــثـــانـــي: مـــا ظــهــر مـــن الـــبـــرزخ 
مــــن بـــعـــض الـــمـــجـــالـــي اةيهلإل، واالخـــــتـــــاف الـــــواقـــــع بـــيـــن فـــــرق الــمــســلــمــيــن؛ لـــعـــدم الـــفـــرق 
بــيــن الــكــامــيــن. واهلل سبحانه أعـــلـــم... فــيــكــون فِــعــُل الــعــبــِد مــخــلــوقــاً هلل تــعــال| إبــداعــاً 
وإحـــداثـــاً، ومــكــســوبــاً لــلــعــبــد، والـــُمـــَراد بكسبه إيـــاه مــقــارنــتــه لــقــدرتــه وإرادتـــــه مــن غــيــر أن 
يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سو| كونه محاً له، وقال الحكماء: هي واقعة 
عل| سبيل الوجوب، وامتناع التخلُّف بِقْدِرٍة يخلقها اهللُ تعال| في العبِد إذا قارنت 

ُحصوَل الشرائِط، وارتفاَع الموانِع.

َــــــــــة الــــــشــــــريــــــفــــــة لــــــــواقــــــــف أســــــــــــــــــــــرار اهلل تــــــــــعــــــــــال|، وكــــــــاشــــــــف دقــــــــائــــــــقــــــــه، لـــــمـــــوالنـــــا  َســــــــــال ــــــــــت الــــــــــرِّ تَــــــــــّمَ
عبد انمحرل الجامي، قُدَِّس ِسّرُه. تَّم تم تم.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 12/512� ]951[ الّرَ

َسالَة الوضعية )1(� عنوان المخطوط: الرِّ

الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن )ت 756 ھ/  الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف: عــــــــــــــــبــــــــــــــــد انمحرل بــــــــــــــــن أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد اإليـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي، عــــــــــــضــــــــــــد 
1355 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 144/آ - 145/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/309� أوله وآخره: مثل الّرَ

َسالَة تم تم تم. ت الرِّ من العضدية بعون اهلل تعال| الصمدية، تَّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

 �RİSALE fi’l - VAZ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/309�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ADUDÜDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED b. ABDÜLGAFFAR، el - İCİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    201 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 13/512� ]952[ الّرَ

عنوان المخطوط: تعليقات عل| العضدية في الوضع = شرح اآلداب العضدية = 
شرح الوضعيَّة )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 145/ب - 150/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. قــــــــولــــــــه: )هذه فـــــــــائـــــــــدة( وجــــــــــه الـــــــضـــــــبـــــــط أن  ِ الــــــــــّرَ َ ْ بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ أولـــــــــــــه: 
ــــكــــــوَن مــــــقــــــصــــــوداً، أْو ال، األول: الـــــتـــــقـــــســـــيـــــم، والــــــثــــــانــــــي: إمـــــا  الـــــمـــــذكـــــور فــــيــــهــــا إمـــــــا أْن يــ
مَــــة، أو تــــعــــلـُّـــق الــــاحــــق بـــالـــســـابـــق  ـــَقــــدِّ ـــُمـ أن يــــتــــعــــلَّــــق بــــه تــــعــــلـُّـــق الــــســــابــــق بــــالــــاحــــق وهـــــو: الـ
مَـــة وتـــنـــبـــيـــه اھ( اذكه وقـــع فـــي بـــعـــض الـــنـــســـخ،  وهـــو >الـــخـــاتـــمـــة. قـــولـــه: )عــل| مُـــَقـــدِّ
ولــــــــيــــــــس بــــــصــــــحــــــيــــــح ال لـــــــفـــــــظـــــــاً وال مـــــــــعـــــــــن|، أمـــــــــــا لــــــــفــــــــظــــــــاً: فــــــــأنــــــــه لـــــــــو كـــــــــــان قـــــــســـــــمـــــــاً آخـــــــــــر مـــــن 
ُـــــقـــــال: فــــيــــمــــا بــــعــــد الــــتــــنــــبــــيــــه بــــلــــفــــظ الــــمــــعــــرفــــة، كــــمــــا يـــــقـــــال فـــــي بــــاقــــي  َـــــة يــــنــــبــــغــــي أْن ي َســـــال الـــــرِّ
مَـــة غـــايـــة  األقــــســــام، وإمــــا مـــعـــن|: فــــأّن الـــمـــذكـــور فـــيـــه أمــــر يـــتـــعـــلـــق مـــا ذكــــره فـــي الـــُمـــَقـــدِّ

الـــتـــعـــلـــق...

آخره:... فقوله: )ال يستعمان إال في الجزئيين( ليس عل| ما ينبغي ذكرها 
فـــــــي الــــــفــــــوائــــــد الــــــتــــــي صــــنّــــفــــهــــا فـــــــي بـــــحـــــث تـــــعـــــريـــــف الــــــمــــــضــــــاف إلـــــــيـــــــه؛ ألن اإلضــــــــافــــــــة إل| غـــيـــر 
ْــُمــَعــيَّــِن ال تفيُد تَْعييناً، وهــو المضاف إل| أحــد المضاف. قوله: )ال يريبك( أي:  ال
ال يجعلك فــي ريــٍب فــي كونهما ُكلِّيتين، ووقوعهما جزئيين فــي االستعمال؛ إذ ال 
عبرة إال للوضع فافهم. تم شرح سيد الشريف الُْجْرَجانِّي للِرَسالَة العضدية، من يد 

د القارصي. ُعثَْمان بن مَُحّمَ

 �ŞERHU’l - VAZ’İYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/910. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم:  لَيَْمانِيَّة: ]1278[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ

قْم الَْقِديُم: 7/1613�  3422، رمز الحفظ: 832، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول، الّرَ
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    202

ــــــــد الــــــــقــــــــارصــــــــي. وبــــــــاقــــــــي مُـــــــــواصـــــــــَفـــــــــاتِـــــــــِه مـــثـــل  مــــــــالحــــــــظــــــــات:� الـــــــنـــــــاســـــــخ: ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 14/512� ]953[ الّرَ

َــــــــــــة فــــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  َــــــــــــة فــــــــي أســــــــلــــــــوب مـــــطـــــالـــــعـــــة الـــــــكـــــــتـــــــاب = ِرَســــــــــــال ــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: ِرَســــــــــــال ــــنــ ــ عــ
والتعلُّم )1(�

ــد علمي بن مُــْصــَطــَف|؛ اآلمــاســي، الــرومــي، الُعثَْماني، الحنفي،  المؤلف: مُــَحــّمَ
وفِّي، الخلوتي، كوچك علمي، قاضي زاده )ت 1045 ھ/1635 م( )2(� الّصُ

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 150/آ - 152/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. حامداً هلل ومصلياً عل| نبيه. أما بعد؛ فهذه  ِ الّرَ َ ْ أولــه: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
َـــــة فــــي أســــلــــوب مــطــالــعــة الـــكـــتـــاب. فـــاعـــلـــم إْن أردَت أْن تـــنـــظـــَر إل| الــــــــدرس، تــوضــأ  ِرَســـــال

 �RİSALE fi USLUB MUTALA bil - KİTAB ›1‹
انظر؛ مكتبة األزهر؛ الرقم: 28826، أرقام الحفظ: )457 نحو( 2757 الرسالة الرقم: 2� 

 �KÜÇÜK İLMİ، MUHAMMED İLMİ EFENDİ، KADİZADE İLMİ ›2‹
د علمي اآلماسي، ُعرف بقاضي زاده، وكوجك علمي، تتلمذ عل| يد الشيخ عبد انمحرل الزيلي،  مَُحّمَ
ـــــلْـــــَطـــــان بــــايــــزيــــد الـــثـــانـــي  والــــشــــيــــخ عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد الــــســــيــــواســــي، وكــــــــان عــــالــــمــــاً صـــــوفـــــيّـــــاً خــــلــــوتــــيّــــاً؛ واعــــــظــــــاً فـــــي جــــامــــع الـــــّسُ
فـــــي مــــديــــنــــة آمــــاســــيــــا الــــتــــركــــيــــة، الـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــن ضــــريــــحــــه، وكـــــــــان مــــصــــنِّــــفــــاً مــــتــــعــــّدد الـــــمـــــواهـــــب بـــــاإلضـــــافـــــة إل| الــــوعــــظ 
والـــــتـــــدريـــــس. ومــــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: تــــــاج الــــرســــائــــل ومــــنــــهــــاج الــــوســــائــــل مـــخـــطـــوط فـــــي مـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ الـــرقـــم 
القديم: 6966، وخزينة األمــانــات: 371، والحكم اةيهلإل فِــي الكماالت اإلنسانية، وفَــَضــائِــل الرغائب، 
ــــــام َســـــبَـــــب الــــنــــظــــام، ونــــهــــر األصــــــحــــــاب وقــــهــــر الـــســـبـــاب،  ْــــــُحــــــّكَ ـــــْصــــــح ال ومـــســـمـــوعـــة الـــنـــقـــائـــح ومـــجـــمـــوعـــة الــــنــــصــــائــــح، ونُـ
ورســالــة فــي التعليم والــتّـَـعــلـُّـم، وقــد ُطــبــع مــن مؤلّفاته التركية كــتــاب: المقبول فــي حــال الــخــيــول؛ الـــذي قّدمه 

لَْطان عثمان الثاني.  إل| الّسُ
انـــظـــر؛ هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )278/2(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مــؤلــفــلــري؛ 
لمحمد طاهر بروسه لي: )153/1(، ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: 
)1471/3(، )الرقم: 4908(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط، )الرقم: 9398(. ومكتبة دار 

قْم الَْحِميِدّي: 21/512�  قْم الَْحِميِدّي: 20/512، والّرَ قْم الَْحِميِدّي: 18/512، والّرَ المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    203 مجاميع متنوعة   

بتوضؤ خمس، ثم اقعْد مُستقبَل الِقبلة ما أمكن؛ كما في الصاة، فانظْر في البحث 
ــــنــــــك مـــــعـــــنـــــاه الــــــظــــــاهــــــر، ثـــــــم الحـــــظ  مـــــــن أولـــــــــــه إل| آخـــــــــــــره، إجـــــــــمـــــــــاالً؛ بـــــحـــــيـــــُث يــــنــــقــــش فـــــــي ذهــ
َــــِردُ عليها مــن األمـــور  األمــــوَر الــتــصــويــريــة والتصديقية بــدقَّــة الــنــظــر، واســتــبــصــْر فيها هــل ي
َّـــــْر، فــإن  الــــقــــاِدَحــــِة أَمْ ال؟. فـــانـــظـــْر أوالً األلــــفــــاظ والـــمـــعـــانـــي، فـــتـــأمّـــْل غـــايـــةَ الــــتــــأمُّــــِل؛ وتـــــدب
هذه ]اللفظ[ الموضوع لك المعن|؛ أم يحتمل غيره؟ ثم إنه الزمٌ أَمْ مُتعدٍّ؟ ثم 
إنه من باب الثاثي أمْ مــن المزيد؟ ثم إنه صفةٌ أم مُضاٌف؟ وإنه معرفةٌ أَمْ نِكرةٌ، 

؟ إل| غير كلذ. وإنه عامٌّ أمْ خاّصٌ

ـــــل ثـــانـــيـــاً فــــي وجـــــه الـــتـــقـــديـــم والـــتـــأخـــيـــر والـــمـــنـــاســـبـــة، وفـــــي فــــائــــدة ِذْكـــــــــِر كـــــّل لـــفـــٍظ،  وتـــــأمَّ
وانظْر في المتن إْن قرأَت شرحاً، واقصد أن الشارح من أّي اعتبار أخذ المعن| الذي 
َذَكَرهُ، والمتن في أّي شيء تكلّم. فطابْق فاحفْظ، ثم اجتهد أن تجد منعاً أو نقصاً 
شبيهاً كان، أو حقيقيّاً، أو معارضةً؟ فإذا نظرت عل| اذه الوجه، فإمَّا شيئاً يُدفَُع 
َرهُ وبيَّنَه؛ أو لُِقُصوِرَك،  أو ال يُدفع، أو ال تجد شيئاً أصاً، فك إمّا لكمال مَْن حّرَ
ْـــضـــاً عـــل| الــوجــه الــســابــق... ثم  ــتــك. فــانــظــر فــي الــبــحــث الــثــانــي أَي فــا تــغــرر جـــدك وِهــّمَ
السادس، واذكه؛ حتّ| ترتقي إل| مدارج تمييز المقبول من المردود، وتكون من 
المقبول، ثم طالْع إل| تبليٍغ من أستاذك، وبعده استمع ما قال أستاذك بالسكوت، 
فا تتحّرك، وال تنظر إل| َوْجِه ُشركائَِك، ومَوضوعاً آخر، بَْل َوْجهَ أستاِذَك، ثم إْن 
وافـــَق مطالعتك إل| مطالعة األســتــاذ، فــحــّرْر واحــفــْظ، وإاّل فــجــّد إل| الــمــوافــقــة، فإنه 

به يحصل كثيراً من الِعلم في زماٍن قليِل أوقات.

آخره:... اعلم أّن أوقات نظر الدرس من صاة المغرب إل| وقت الِعشاء، ثم 
صــــلِّ صـــــاة، ثـــم انـــظـــر إلـــيـــه غـــايـــة الــنــظــر، ثـــم إذا عــــرض الــــنــــومُ؛ تـــوضـــأه؛ فـــإنـــه يــذهــب، 
َحِر إل|  ثم إذا عرض له استِرْح فبعُد قُْم فتوضأ، ثم انظر كما سبق، ومن وقت الّسَ
الصبح، اذه فــي الليل، وأمّـــا فــي النهار فما خــا الــوقــُت مــن الـــدرس، ثــم طــالــْع بعد 

قراءة درسك زيادةَ المطالعِة من األّول.

تمت بعون اهلل الملك الوهاب.
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قْم الَْحِميِدّي: 15/512� ]954[ الّرَ

َـــــــة فـــــي قــــــول الـــــعـــــوام بـــعـــد الـــــســـــام بـــالـــتـــركـــيـــة )صــــبــــاحــــك خــيــر  عـــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: ِرَســـــــال
اولسون( )1(�

ـــــد بـــــن حــــمــــزة اآليــــــدنــــــي الــــكــــوزلــــحــــصــــاري )ت بــــعــــد 1121 ھ/  الـــــمـــــؤلـــــف: عــــالــــم مُـــــَحـــــّمَ
1709 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 152/ب - 153/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 8/88� أوله وآخره: مثل الّرَ
َسالَة للعالم محمد. م م. تمت الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 16/512� ]955[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في األجل )3(�
المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )4(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 153/آ - 153/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

 Risâle fî Kavli’l - Avâm Ba’du’s - Selâm bi’t - Türkiye Sabâhın Hayr Olsun =  ›1‹
 �RİSALETÜ’l - AKAİD

 �8/88 : قُْم الَْحميدّيُ انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ
 �HACI EMİRZADE - ALİM MUHAMMED b. HAMZA el - AYDINİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 4/88�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ
 �RİSALE fi’l - ECEL ›3‹

رة، رقــــــم الــــحــــفــــظ: 8/2787، وفــــــي مــركــز  تــــوجــــد مـــخـــطـــوطـــة مـــنـــهـــا فـــــي الـــمـــكـــتـــبـــة الـــمـــحـــمـــوديـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة الـــــمـــــنـــــّوَ
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية في الرياض، رقم الحفظ: 02134� 
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    205 مجاميع متنوعة   

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد لـــولـــيـــه. والـــــصـــــاة عـــــل| نـــبـــيـــه. اعـــلـــم أّنَ  ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ
المسألة األجل ِمن أجلِّ مسائِل الكاِم. قد كثر في مهمهها جواز الُعلََماء األعام، 
ــــنّــــة والــــكــــتــــاب، فــمــنــهــم مَـــــن ظـــــّن األجـــــَل  فـــضـــاً عــــن بـــيـــان وجـــــه الـــــصـــــواب، بـــمـــا يـــطـــابـــق الــــّسُ
ِــِهــم: إن الــمــقــتــوَل مــيــٌت بــأََجــِلــِه، واســـتـــدّلَ عــل|  واحـــد ِمـــن غــيــر دلــيــل وشــاهــد بــمــجــرد قــول

: }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ{ )1(��� مدعاه بقوله َعّزَ َوَجّلَ

آخــــــــــــره:... ودعـــــــــاء نــــــوح عـــلـــيـــه الـــــســـــام عــــــل| قـــــومـــــه، وهــــاكــــهــــم بــــدعــــوتــــه؛ كـــــل كلذ 
ُــــْرَهــــان ســـاِطـــٌع فـــي كــــوِن األجــــل مُــبــرمــاً ومُــعــلّــقــاً حـــت| قـــال بــعــض األســاتــيــذ  نَـــــّصٌ قـــاِطـــٌع، وب
مــن الــُعــلـَـَمــاء فــي قــولــنــا: األجـــل واِحــــٌد ال يــزيــد وال يــنــقــص؛ إبــطــال قــــدرة اهلل فــي زيــادتــه 
ونقصانه، وبعضهم يؤوُِّل هذه اآلية بما ال طائل تَْحتَهُ، وكأنَّه لم يقرأ فِي الَعقائِِد 
نَِّة بأّنَ النصوَص عل| ظواِهِرها، فَتَنَبَّهْ بَِما أَشْرنَا، واْستَِفْد بَِما أَفَْدنَا،  إجماَع أَْهِل الّسُ
ـــــْعـــــَن.  ُــــــوِجــــــُب الـــــلـــــومَ والـــــّطَ ، وتـــســـلـــم عـــــن ]مـــــــا[ ي ـــــــنِّ ِــــــِق َكــــثــــيــــٍر مـــــن أولـــــــي الـــــــّظَ ِــــتَــــنْــــُجــــَو ِمــــــن مــــــزال ل

َسالَة. ولتُكْن هذه آخر الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 17/512� ]956[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في مراتب ما يََقُع فِي الَْقلِْب )2(�

المؤلف: عبد السام باشماقجي، باشمقجي زاده، عاش قبل سنة )1180 ھ/ 
1766 م( )3(�

›1‹ سورة األعراف، اآلية: 34� 
 �RİSALE fi - ma YAKAU fi’l - KALB ›2‹

توجد مخطوطة منها في مركز الملك فيصل للبحوث في الرياض؛ رقم الحفظ: ب 44626� 
 �PAŞMAKÇIZADE ABDÜSSELAM ›3‹

ّــف: عــبــد الــســام بــاشــمــقــجــي الــــذي كـــان قــاضــيــاً فــي مــديــنــة أدرنــــة الــتــركــيــة في  لــم نــتــمــّكــن مــن مــعــرفــة هــويــة الــمــؤل
الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر الــهــجــري/الــثــامــن عــشــر الـــمـــيـــادي. وكــلــمــة )بـــاشـــمـــاق، أو بــاشــمــق( الــتــركــيــة تــعــنــي: خـــّف؛ 

اء، خّفاف، صانع األحذية.  ِحذاء، پا پوش. و: )باشماقجي(: حّذَ
=ومــن المعلوم أّن بيت الشريف باشماقجي زاده، أو باشمقجي زاده؛ هو أحــد بيوت العلم العثمانية، وقد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    206

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 153/ب - 155/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

تــــوّصــــل إل| مـــنـــصـــب شـــيـــخ اإلســــــــام اثــــنــــان مــــن أبــــنــــاء اذه الـــبـــيـــت فــــي الــــقــــرن الـــثـــانـــي عـــشـــر الـــهـــجـــري/الـــثـــامـــن عــشــر 
الميادي. 

د حفيد سيد علي َزاده، مفتي اإلسام الّرُوِمي الُعثماني الَْحنَِفّي، األديب  يِّد مَُحّمَ فاألول هو: علي بن الّسَ
الـــعـــالـــم الــفــقــيــه الـــحـــنـــفـــي، الـــصـــوفـــي، الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي، الـــمـــعـــروف بــبــاشــمــقــجــي زاده )ت 1124 ھ/1712 م( وفـــي 
روايــــة ســنــة )1122 ھ/1710 م(، ُولـــد فــي إِْســتَــانــبُــول ســنــة )1048 ھ/1638 م(، ونــشــأ بــرعــايــة والــــده علي 
أفــنــدي قــاضــي أســـكـــدار، وقـــد درس عـــل| أيــــدي عــلــمــاء زمـــانـــه، وعــمــل بــالــتــدريــس، وتــــول| قــضــاء الــقــدس سنة 
)1098 ھ/1686 م(، ثم قضاء مدينة أدرنة سنة )1101 ھ/1490 م( وبنفس السنة صار نقيب األشراف، 
ثــــم تــــــول| قـــضـــاء الـــعـــســـكـــر فــــي الـــــــروم إيــــلــــي، ثــــم تــــــول| مــشــيــخــة اإلســـــــــام: )51(، ثـــــاث مــــــرات فــــي عـــهـــد أمـــــراء 
لَْطان أحمد الثالث، فكانت المشيخة األول|؛ الدفعة: )67(  لَْطان مصطف| الثاني، والّسُ المؤمنين؛ الّسُ
الــــدفــــعــــة: )70( ســـنـــة )1115 ھ/1704 م - 1118 ھ/1706 م(،  والـــثـــانـــيـــة؛  ســـنـــة )1115 ھ/1703 م(، 
والــثــالــثــة الـــدفـــعـــة: )73( مـــن ســنــة )1122 ھ/1710 م( حــــت| وفـــاتـــه ســنــة )1124 ھ/1712 م( حــيــث دُفِــــن 
بـــجـــوار ابـــن كـــمـــال پـــاشـــا فـــي مــقــبــرة أدرنـــــة قـــابـــي إل| الـــغـــرب مـــن ســــور إِْســـتَـــانـــبُـــول، ومــــن تــصــانــيــفــه بــالــلــغــة الــتــركــيــة 

العثمانية: المجموعة الفقهية في الفتاوي الحنفية. 
الَة: )198/7(، ودوحة  ِِّفين لَِكّحَ انظر: البغدادي: هدية العارفين للبغدادّي: )764/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
نقباء األشراف، ص: )29(، ودوحة المشايخ، ص: )79 - 80(، وعلمية سالنامه سي، ص: )496 - 
497(، وســـجـــل عــثــمــانــي: )527/3(، وقـــامـــوس األعـــــام لــشــمــس الـــديـــن ســـامـــي: )1470/2(، والــقــامــوس 

التركي العثماني؛ )مادة: بشماق؛ ص: 265(� 
أمـــــا شـــيـــخ اإلســــــــام الـــثـــانـــي مــــن بـــيـــت الـــشـــريـــف )بـــاشـــمـــاقـــجـــي زاده، أو بــاشــمــقــجــي زاده(؛ فــــهــــو: شـــيـــخ اإِلْســــــــام 
ــــد حــفــيــد ســـيـــد عـــلـــي َزاده، بــاشــمــقــجــي زاده، شـــيـــخ اإلســـــــــام، وصــــــدر الـــبـــاد  ــــيِّــــد مُــــَحــــّمَ عــــبــــد اهلل بــــن عـــلـــي بـــن الــــّسَ
الرومية، المول| العالم الفاضل، الصدر الرئيس المحتشم، ُولد في إِْستَانبُول سنة )1091 ھ/1680 م(، 
ــــــد حــــفــــيــــد ســــيــــد عــــلــــي َزاده، وتــــــــــــول| قـــــضـــــاء يــــنــــي شــهــر  ــــــَحــــــّمَ ــــــيِّــــــد مُ ونـــــشـــــأ بـــــرعـــــايـــــة والــــــــــــده شــــيــــخ اإلســــــــــــام عــــلــــي بــــن الــــــّسَ
ســــنــــة  إِْســـــــــــــتَـــــــــــــانـــــــــــــبُـــــــــــــول  قــــــــــضــــــــــاء  ثــــــــــــم  )1126 ھ/1714 م(،  ســــــــنــــــــة  مــــــــصــــــــر  قــــــــــضــــــــــاء  ثــــــــــــم  )1124 ھ/1712 م(،  ســــــــنــــــــة 
)1127 ھ/1715 م(، ثــــــم نــــقــــابــــة األشـــــــــــــراف ســــنــــة )1130 ھ/1718 م(، ثــــــم قـــــضـــــاء عـــســـكـــر األنـــــــاضـــــــول ســنــة 
)1132 ھ/1720 م(، ثـــم قـــضـــاء عــســكــر الــــــروم إيـــلـــي ســنــة )1137 ھ/1724 م(، ثـــم صــــار شــيــخ اإلســـــام: 
لَْطان محمود األول. ثم اعترض عل| اتفاقية  )61( سنة )1143 ھ/1731 م(، في عهد أمير المؤمنين الّسُ
الــــســــام مــــع إيــــــــران الـــصـــفـــويـــة، فــــُعــــزل ســـنـــة )1144 ھ/1732 م(، وتــــــــول| الـــمـــشـــيـــخـــة بــــعــــده؛ الـــشـــيـــخ أبـــو الـــخـــيـــر 
أحـــمـــد؛ )جـــــّد قـــاضـــي الــعــســكــر مـــــراد مـــا دامــــــاد زاده(. فـــــأد| فــريــضــة الـــحـــج فـــي ســنــة )1144 ھ/1732 م(، 
وعاد إل| دمشق فأقام فيها بضعة شهور، ثم أقام في مدينة قونية التركية فوافاه األجل؛ يرحمه اهلل تعال|، 

ودفن هناك بالقرب من ضريح جال الدين الرومي. 

=

=
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أوله: بِاْسِم اهلِل وثنائه، وصاة عل| خاتمِة أنبيائِه، وعل| عامة أصفيائه. اعلم 
أّنَ ما يََقُع فِي الَْقلِْب خمس مراتب:

األول|: الهاجس؛ وهو ما يلق| فيه من غير جريان.

الثانية: الخاطر؛ وهو جريانه فيه.

الثالثة: حديث النفس؛ وهو التردد فيما يقع فيه، هل يفعل أو ال؟

الرابعة: الَْهّمُ؛ وهو ترجيح جانب الفعل.

الخامسة: العزم؛ وهو القطع والجزم عل| الفعل.

هذه المراتب كلها اختيارية إال األول| وهو الهاجس؛ فهو ضــرورة، فا يؤاخذ 
بـــــه أحــــــــٌد مـــــن هذه األمّـــــــــــة، وال مـــــن غــــيــــرهــــم إجـــــمـــــاعـــــاً، ألنـــــــه لــــيــــس مـــــن فِـــــْعـــــِلـــــه، وإنّــــــمــــــا هــو 
شــيءٌ وردَ عليه بــا قُـــدرة وال اختيار. وأمــا المراتب الباقية، فــإذا كانت مــع معصيٍة؛ 

فللعلماء فيها ثاثة مسالٍك...

ــــــــةُ الــــمــــفــــســــريــــن الــــمــــقــــصــــد فــــــي قـــــولـــــه تـــــــعـــــــال|: }ڇ ڇ ڇ  آخـــــــــــــــــره:... وحــــــمــــــَل عــــــــامَّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ )1(، عل| السوِء، والعزِم عليه؛ وعيد بأن 
الــثــواب والــعــقــاب يــتــرتــب عــلــيــه، واذه الــتــوســيــط بــيــن التضييق والــتــوســيــع، وإذا كانت 
في حسنة فاألوليان، وهو: الخاطر، وحديث النفس، وكذا الهاجس لم يكتب بها 
ْــــَعــــْزمُ  ُـــيِّـــَن فـــي الــحــديــِث الــصــحــيــح، وال ْــــَهــــّمُ بــالــحــســنــِة فــيُــكــتــُب حــســنــةً، كــمــا ب أجــــر، وأمّـــــا ال
بــالــطــريــق األول|. واذه خـــاصـــة مـــا َذَكـــــــــَرهُ الــــُفــــُحــــوُل فـــي اذه الـــبـــحـــث، فـــلْـــتَـــْحـــَفـــْظـــهُ فـــإنَّـــه 

ينفُعَك بفضِل اهلِل تعال|.

َسالَة للفاضل المرحوم عبد السام المعروف بشمقجي زاده؛ المفتي في  ت الرِّ تَّمَ
مدينة أدرنة؛ في أواخر المحرم سنة )1180 ھ(. تم.

انــــــظــــــر: ســــلــــك الــــــــــــدرر فــــــي أعــــــيــــــان الــــــقــــــرن الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر لـــمـــحـــمـــد خــــلــــيــــل الــــــــمــــــــرادي الــــحــــســــيــــنــــي: )90/3(، ودوحــــــــة 
الــمــشــايــخ، ص: )89(، ودوحــــــة الــنــقــبــاء: )34(، وعــلــمــيــة ســالــنــامــه ســــي، ص: )511 - 512(، وســجــل 

عثماني: )375/3 - 376(، وقاموس األعام لشمس الدين سامي: )3470/2(� 
›1‹ سورة البقرة، اآلية: 284� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    208

مــــالحــــظــــات: تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1180 ھ/1766 م(. وبــــاقــــي مُــــواصــــَفــــاتِــــِه مــثــل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 18/512� ]957[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في االستعارة المكنيّة )1(�

المؤلف: حمزة أفندي )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 155/آ - 156/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحــيــِم. اعلم أن االستعارة  ِ الــّرَ َ ْ َــة حمزة أفندي. بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ أولــه: هذه ِرَســال
المكنية فيها ثاثة مذاهب: مذهب السلف، ومذهب الخطيب، ومذهب السكاكي. 
فــعــنــد الـــســـلـــف: هــــي الـــلـــفـــظ الــمــســتــعــمــل فــــي الـــمـــشـــبّـــه الـــمـــرمـــوز إلـــيـــه بــــِذكــــر الِزمـــــــه كـــمـــا فــي 
ـــــبـــــَع الـــــمـــــرمـــــوَز إلــــيــــه بِـــــــِذْكـــــــِر األظــــــفــــــاِر اســـــتـــــعـــــارةٌ مـــــْكـــــنِـــــيَّـــــةٌ، فــتــكــون  )أظـــــفـــــار الــــمــــنــــيــــة(، فــــــإن الـــــّسَ
ّــــــــاً، نكل لــــــم يـــــذكـــــر صـــــــراحـــــــةً بــــــل أشـــــبـــــه بـــــازمـــــة،  ُــــــــَغــــــــِوي ــــــــجــــــــازاً ل االســــــتــــــعــــــارة الــــمــــكــــنــــيــــة عـــــنـــــده مَ
ُــــغــــوّي، كــمــا أنـــهـــا مـــجـــاٌز عــقــلــّيٌ  فـــإثـــبـــات األظــــفــــاِر إلــيــهــا تــخــيــيــلــيّــة، فــهــي مـــجـــاز عــقــلــّي ال ل
عـــنـــد الـــخـــطـــيـــب، كـــمـــا ســــنُــــبــــيّــــن، فــــمــــذهــــُب الـــخـــطـــيـــب والــــســــلــــِف فـــــي االســـــتـــــعـــــارة الــتــخــيــيــلــيــة 
واحٌد، والتخييلية والمكنية متازمتان عندهما، وعند الخطيب التشبيه المضمر في 
النفس، فا يوجد فيها شيء من المجاز، بل يوجد المجاز العقلي في التخييلية؛ إْذ 
هي عند الخطيب َجْعُل شيِء الشيء كجعِل األظفار للمنية، فتسميةُ االستعارة لهما 
مُــجــّرد اصــطــاح، وعند السكاكي هــي لفظ المشبّه فــي المشبّه بــه، بــادعــاء أنــه عينه، 

فهي مجاز لغوّي عنده...

آخــــره:... وأمّـــا عند السكاكي: فــاالســتــعــارة موضوعة لمعن| واحـــٍد؛ هــو مفهوم 

 �RİSALE fi’l - İSTİARE ›1‹
تـــوجـــد مــخــطــوطــة مــنــه فـــي مـــركـــز الــمــلــك فــيــصــل لــلــبــحــوث والـــــدراســـــات االســـامـــيـــة؛ فـــي الــــريــــاض؛ رقــــم الــحــفــظ: 

 �12 - 10003
 �HAMZA EFENDİ ›2‹



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    209 مجاميع متنوعة   

ـــــامــــــل لـــــأقـــــســـــام الــــــثــــــاثــــــة، وهـــــــــو الـــــلـــــفـــــظ الــــمــــســــتــــعــــَمــــل فـــــــي غـــــيـــــر مـــــــا ُوِضـــــــــــــــَع لـــــــه لــــعــــاقــــِة  ُكـــــــلـــــــّي شـ
المشابهة، فإْن كان المتروك المشبَّه، فهي تصريحية، فتحقيقية إْن كان المشبَّه أمراً 
مُحّققاً ِحــّســاً أو عقاً، وتخييلية إْن كــان أمــراً َوْهــِمــيّــاً، وإْن كــان المتروك هي المشبَّه 
بِِه فَهي مَْكنِيَّة، فهذه الثاثة مُندرجة تَْحَت مُْطلَِق االستعارِة انــدراَج الُجْزئِيِّ تحت 
ت  ، فاحفْظ اذه الكامَ، راجياً لُْطَف ملك العام، فإنه من مزالق األقدام. تَّمَ الُكلِّيِّ

َسالَة. تم تم تم. الرِّ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 19/512� ]958[ الّرَ

عنوان المخطوط: تعليقة عل| تفسير بعض اآليات في تفسير البيضاوي )1(�

ـــــد عـــلـــمـــي بـــن مُــــــْصــــــَطــــــَف|؛ اآلمــــــاســــــي، كــــوچــــك عـــلـــمـــي، قــــاضــــي زاده  الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـــــّمَ
)ت 1045 ھ/1635 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 156/ب - 159/ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. الحمد هلل الواحد بجال ذاته، وكمال صفاته،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
والـــــــصـــــــاة عــــــــل| نــــبــــيــــه وعــــــــــل| آلــــــــه وأصــــــحــــــابــــــه، قــــــــال الــــمــــحــــقــــق الـــــبـــــيـــــضـــــاوي فــــــي تـــفـــســـيـــر قـــولـــه 
؛ إال أنه  تــعــال|: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ )3(. أي: يـــوح| إلــــّيَ
ـــــلــــــي مــــــن بِـــــْعـــــثَـــــتِـــــِه مـــــقـــــصـــــودٌ عــــل|  ال هلإ لــــكــــم إال هلإٌ واحـــــــــــــٌد، وكلذ ألن الــــمــــقــــصــــودَ األصـ
ِـــقـــصـــر الـــحـــكـــم عـــــل| الـــــشـــــيء، والـــثـــانـــيـــة عـــــل| الـــعـــكـــس، }ں ڻ  الـــتـــوحـــيـــد، فــــــــــــاألُولَ| ل
ڻ{ )4( مــخــلــصــون الـــعـــبـــادة هلل عـــل| مُـــْقـــتَـــَض| الـــوحـــي الــمــصــّدق بــالــحــّجــة، وقــد 

 �BAZI AYETLERİN TEFSİRİ ›1‹
 �KÜÇÜK İLMİ، MUHAMMED İLMİ EFENDİ، KADİZADE İLMİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 14/512�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ سورة األنبياء، اآلية: 108� 
›4‹ سورة األنبياء، اآلية: 108� 
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عـــرفـــت أن الـــتـــوحـــيـــد مـــمـــا يـــصـــّح إثـــبـــاتـــه بــــالــــســــمــــع )1(. انــــتــــه|. اذه إشـــــــارة إل| مــــا ذكــــره 
فـــــــي تــــفــــســــيــــر قــــــولــــــه تــــــــعــــــــال|: }جئ حئ مئ ىئ يئ جب{ )2(، مـــــــن أن الـــــتـــــوحـــــيـــــد لـــــمـــــا لـــم 
يتوقف عل| صّحة بِعثَِة الرسول والكتب، صّح االستدالل فيه بالنقل، وقال الفاضل 
ي؛ سعدي أفندي: قوله: وقد عرفت أن التوحيد ا ھ؛ اعترض عليه صاحب  الُْمَحشِّ

الكشف بأن التعّددَ يستلزم اإلمكان عل| ما لّخص في موضعه...
آخره:... وأما الثاني: فأنهم قالوا: أن ثبوت الواجب يَتِّمُ بمجّرَد خروج الِعلَِّة 
عن السلسلة، وعلَّلُوا بقولِِهم إْذ ال موجود في الخارج سو| الُْمْمِكن والواجب؛ فما 
يكون خارجاً عن سلسلة الممكنات يكون واجباً، فَُعِلَم من اذه أّنَ ثبوَت الواجِب 
بالخروِج عن نظاِم السلسلِة؛ إنّما يَتِّمُ إذا فرض الممكنات سلسلة واحدة، وأما إذا 
فـــرض ســاســل مُـــتَـــَعـــدِّدة؛ فـــا؛ بـــْل يــنــقــُل الـــكـــام، فَــثَــبــَت مـــا ثَـــبـــَت، ويــعــمــل بـــه بــالــتــأمُّــل 

َسالَة. تم تم تم. ت الرِّ اذه. تَّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 20/512� ]959[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الغرض والغاية؛ )غرض وغاية الُْعلُوم( )3(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )4(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ
عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 159/ب - 161/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 

110 × 40(، عدد األسطر: )17(�
قْم الَْحِميِدّي: 12/479� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

›1‹ انظر؛ تفسير البيضاوي، تفسير اآلية: )108؛ من سورة األنبياء(. 
›2‹ سورة األنبياء، اآلية: 24� 

 �RİSALE fi’l - FAİDE ve’l - GAYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 12/479�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 21/512� ]960[ الّرَ

عنوان المخطوط: تفسير بعض اآليات )1(�

ـــــد عـــلـــمـــي بـــن مُــــــْصــــــَطــــــَف|؛ اآلمــــــاســــــي، كــــوچــــك عـــلـــمـــي، قــــاضــــي زاده  الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـــــّمَ
)ت 1045 ھ/1635 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 161/آ - 163/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

أولــــه: قـــــال اهلل َعـــــّزَ شـــأنـــه: }ى ى ائ ائ ەئ ەئ{ )3(. ولــــذا قـــال اإلمـــام 
البيضاوي - بَيََّض اهللُ َوْجَههُ - وال يليق به اتخاذ الولد، وال يتطلب له؛ لو طلب مثاً؛ 
ْـــُمـــحـــاَل قــد يــســتــلــِزمُ  ألنـــه مُــســتــحــيــل. قـــال الـــمـــول| الــعــامــة ابــن الــكــمــال: يـــرد عــلــيــه: أّنَ ال
ْــُمــحــال، فبالتعليل الــمــذكــور  ْـــُمـــَحـــاَل، فــيــجــوُز أْن تطلب عـــل| تــقــديــر تــحــّقــق الــطــلــب ال ال
ال يتّم التقريُب. انته|. أقول: فيه تأمٌُّل؛ ألنه ال ُشبهة في جواز استلزاِم الُْمحاِل، 
َــســتَــِحــيــُل تــحــّقــُقــهُ عــنــد تــحــّقــِقــِه؛ كما  ْـــُمـــحـــاِل لــمــا ي ْــــــَب فـــي اســتــحــالــِة اســتــلــزام ال نكل ال َري
بيّن في محلِّه، وانهاه كك ألن الولد مما يمتنع تحّققه بيقين بالدالئل القطعية، 

ي الفاضل... واذه نظير ما أورده الُْمحشِّ

آخـــــــــــــــره:... عـــــــل| فـــــــرض طـــــلـــــب اهلل تــــــعــــــال|، وعـــــــــل| تــــقــــديــــر جـــــــــواز اســـــتـــــلـــــزام الـــمـــحـــال 
ــــــذكـــــــور تــــســــلــــيــــُم الـــــمـــــطـــــلـــــوِب،  ــــمـ لـــــلـــــمـــــحـــــال؛ ال يــــــكــــــون األمــــــــــــر كــــــــــك، فــــلــــيــــس فـــــــي اإليــــــــــــــــراد الـــ
ْــــــُمــــــَصــــــنّــــــف ال يــــتــــطــــلـّـــب لــــــه لــــــو طــــلــــب وارد عــــــــل| طــــريــــقــــتــــه: >لــــــــو لــم  فــــــالــــــصــــــواب: أّن قــــــــــوَل ال
ْـــــُحـــــْكـــــِم. يـــعـــنـــي: أّن حـــصـــول الــــولــــِد الزمٌ عـــــل| تــقــديــِر  ِـــتـــأكـــيـــِد ال َـــــْعـــــِصـــــِه<؛ ل َـــــَخـــــف اهلل لــــم ي ي
ٌق عل| جميع التقادير.  الطلِب، فكيف عل| تقدير َعَدِم الطلِب؟ فك العدمُ مُتحقِّ

اذه آِخُر ما أوردنا تحريره من الشهاب )4(. والخواطر. تم تم تم.

 �BAZI AYETLERİN TEFSİRİ ›1‹
 �KÜÇÜK İLMİ، MUHAMMED İLMİ EFENDİ، KADİZADE İLMİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 14/512�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ سورة مريم، اآلية: 92� 

|: )ِعــنــايــة الــقــاضــي وِكــفــايــة الـــراضـــي(. وقــد ُطــبـِـَعــْت في  ــَهــاِب َعـــلَ| تْفسيِر الــبَــيــَضــاِوي؛ وتُـــســـّمَ =›4‹ َحــاِشــيــةُ الــشِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    212

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 22/512� ]961[ الّرَ
عنوان المخطوط: تفسير قوله تعال|: }ڑ ک ک ک{ )1(�

ـــــد عـــلـــمـــي بـــن مُــــــْصــــــَطــــــَف|؛ اآلمــــــاســــــي، كــــوچــــك عـــلـــمـــي، قــــاضــــي زاده  الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـــــّمَ
)ت 1045 ھ/1635 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 163/آ - 164/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. قال العامةُ البيضاوي في تفسير قوله تعال|:  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
}ڑ ک ک ک{ )3(: بالتوفيق لها، والحمل عليها، ونكل شــاء هداية 
ـــــــنَّـــــــِة: إّن  قـــــــــوم، وضـــــــــال آخــــــريــــــن. انــــــتــــــه|. أقــــــــــول: الـــــمـــــذكـــــور فـــــي كـــــــام مــــشــــايــــِخ أهـــــــــِل الـــــــّسُ
الهديةَ خلق االهتداء، وهو الُمَراد بالهداية هنا لكون معناها الشرعي الُمَراد في أغلب 
نَِّة: الّداللة  استعماالت الشارع، وأما احتمال معناها المشهور الذي هو عند أَْهل الّسُ
ْـــــــُمـــــــوِصـــــــِل، فـــمـــمـــا يـــنـــفـــيـــه الـــــمـــــقـــــام، فـــلـــمـــا كـــــــان خــــلــــق االهـــــــتـــــــداء بـــــــــدون خـــلْـــق  عـــــــل| الـــــطـــــريـــــق ال
الُقدرة واإلرادة للعبد الذي يعطيه ظاهر اآلية جبراً محضاً الستلزم انتفاء ثبوتهما له، 
وكان لُقدرة العبد وإرادته مدخل في األفعال االختيارية بالدوران والترتيب المحض، 
نَّة، أشار الُْمَصنّف إل| دفِع كلذ الجبر؛ مع  ال بالتأثير عند المحّققين من أهل الّسُ

اإلشارة إل| المدخل المذكور بقوله: بالتوفيق لها والحمِل عليها...
آخره:... َعيَّنه الُْمَصنّف بك القول رافعاً به االحتماَل األّول؛ الذي يُتوّهم في 

بُوالق َسنَةَ )1283 ھ/1866 م(، وفي بيروت سنة )1418 ھ/1998 م(. تأليف أحمد بن محمد بن عمر 
شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي )ت 1069 ھ/1659 م(. وهي مطبوعة في ثمانية مجلدات. 

قْم الَْحِميِدّي: 103�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا ]129[ الّرَ
 .- TEFSİRU KAVLİHİ TEALA - LEHADEKÜM ECMAİN ›1‹

 �KÜÇÜK İLMİ، MUHAMMED İLMİ EFENDİ، KADİZADE İLMİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 14/512�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ سورة األنعام، اآلية: 149� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    213 مجاميع متنوعة   

بادئ النظر، ولَما كف| قول الُْمَصنّف هنا في أداء حقِّ المقام، ظهر َعَدمُ فائدِة ُعُدوِل 
؛ بَل هداية البعض الصارفين  الفاضِل أبي السعود بقوله: ونكل لم يشأ ِهدايةَ الكلِّ
، وضــــــــال آخـــــريـــــن صـــــرفـــــوا هـــمـــَمـــهـــم واخـــــتـــــيـــــاَرهـــــم إل|  ِهــــَمــــَمــــُهــــم إل| ُســـــلـــــوك طــــريــــق الــــــحــــــقِّ

ِخاف كلذ. انته|.
اذه مـــــا اهــــتــــديــــت إلـــــيـــــه ِمـــــــن الـــــــهـــــــادي؛ بــــعــــد أن وّجــــــــــــــه اهللُ فــــــــــــؤادي. والـــــحـــــمـــــد هلل عــــل| 
ــــــد خــــيــــر األنـــــــــــــام، وعــــــــــل| آلــــــــه وأصـــــحـــــابـــــه الــــــــكــــــــرام، الـــــداعـــــي  اإلتــــــــمــــــــام، والـــــــصـــــــاة عــــــــل| مُــــــَحــــــّمَ

د علمي. تم تم تم. لجانبكم العالي الفقير مَُحّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 23/512 ]962[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الحركة، مُستلَّة ِمن كتاب المواقف )1(�

الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن )ت 756 ھ/  الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف: عــــــــــــــــبــــــــــــــــد انمحرل بــــــــــــــــن أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد اإليـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي، عــــــــــــضــــــــــــد 
1355 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 164/آ - 166/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�
أوله: الحركة تقتضي أمور ستة.

األول: مـــا بـــه الـــحـــركـــة، أي: بــســبــبــهــا الــفــاعــلــي، فــــإّن الـــحـــركـــةَ أمــــٌر مــمــكــُن الـــوجـــوِد؛ 
فا بُّدَ لها من ِعلٍَّة فاعلية.

الثاني: ما له الحركة، أي: محلها فإنها عرض، فا بد له من محل يقوم به.
الثالث: ما فيه الحركة، أي: المقولة في المقوالت األربع المتقدمة.

الرابع: ما منه الحركة؛ أي: المبدأ.

›1‹ البداية متطابقة مع كتاب المواقف المطبوع لعضد الدين اإليجي. المقصد الخامس من الفصل الثاني 
في مباحث األين عل| رأي الحكماء. )256/2(� 

 �ADUDÜDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED b. ABDÜLGAFFAR، el - İCİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    214

الـــخـــامـــس: مـــا إلــيــه الـــحـــركـــة؛ أي: الــمــنــتــه|، وكلذ؛ أي: اقــتــضــاء الــحــركــة ثــبــوت 
المبدأ، والمنته| بالفعل؛ إنما يكون في الحركات المستقيمة، وأما في الحركات 
الـــمـــســـتـــديـــرة الـــفـــلـــكـــيـــة، فــــا يــــكــــون ثـــبـــوتـــهـــا إال بــــالــــفــــرض، إذ لـــيـــس هــــنــــاك وضــــــع هــــو مــبــدأ 

الحركة أو منتهاها إال بحسب الفرض؛ كما مّر.

ـــــقــــــدار، أي: الـــــــزمـــــــان؛ فـــــــــإّن كـــــــّل حــــــركــــــٍة تـــــكـــــون فــــــي زمـــــــــان بـــــالـــــضـــــرورة،  ـــــمـ الـــــــســـــــادس؛ الـ
ـــتـــــقـــــال مــــــن حـــــالـــــة إل| أخــــــر|  واقـــــتـــــضـــــاء الـــــحـــــركـــــة لــــــهذه األمــــــــــــور األربـــــــعـــــــة مــــــن حــــيــــث إنـــــهـــــا انــ

تدريجاً )المواقف(.

شـــــرح: ذهــــب أرســـطـــو إل| أن الـــحـــركـــة يـــقـــال بـــاالشـــتـــراك الــلــفــظــي لــمــعــنــيــيــن، األول: 
االتجاه إل| المقصد...

آخره:... وهي أي المقوالت التي تقع فيها الحركة أربع؛ كما هو المشهور:

األول|: الكم؛ وهو أي وقوع الحركة فيه عل| أربعة أوجه ألن الحركة في الكم؛ 
إما بطريق االزدياد، أو بطريق االنتقاص.

واألول: إما أن يكون بانضمام شيء؛ أْو ال.

والثاني: إما أن يكون بانفصال شيء أْو ال. ا ھ.

الثانية من المقوالت التي تقع فيها الحركة: الكيف، وتسم| الحركة فيه بحسب 
االصـــطـــاح: اســتــحــالــة، كــمــا يــتــســود الــعــنــب، ويتسخن الــمــاء، فــقــد انــتــقــل الــجــســم من 

كيفية إل| أخر| عل| سبيل التدريج، فا بد انهاه من أمرين:

أحدهما: انتقال الجسم من كيفية إل| أخر|.

وثانيهما: أن ال يكون كلذ االنتقال دفعة بل تدريجاً.

الــثــالــثــة مــن تــلــك الــمــقــوالت: الــوضــع؛ كــحــركــة الــفــلــك عـــل| نــفــســه، فــإنــه ال يخرج 
بهذه الحركة عن مكان إل| مكان لتكون حركته أينية، ونكل يتبدل بها وضعه ألنه 
يتغير بها نسبة أجزائه إل| أمور خارجة عنه، إما حاوية، وإما محوية، وإذا تغيرت 

تلك النسبة؛ تغيرت الهيئة الحاصلة بسببها.

وهي الوضع الرابع من تلك المقوالت: األين؛ وهو أي التحرك في األين النقلة 
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الـــــــتـــــــي يــــســــمــــيــــهــــا الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــم: حــــــــركــــــــة. ا ھ، وبــــــــاقــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــوالت ال تـــــقـــــع فـــــيـــــهـــــا حــــــــركــــــــة، أمـــــا 
. شرح المواقف. الجوهر؛ فا شّكَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 24/512 ]963[ الّرَ

عنوان المخطوط: حاشية عل| شرح مختصر المنته| البن الحاجب )1(�

د الُْجْرَجانِّي )ت 814 - 816 ھ/1413 م( )2(� المؤلف: علي بن مَُحّمَ

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 166/ب - 167/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

أولـــــه: اعــلــم أن الــعــلــمــاء حـــصـــروا الــعــاقــة الــمــصــحــحــة لــلــتــجــوز فـــي خــمــس وعــشــريــن 
باالستقراء، وكان بعض األقسام منها متداخلة.

األول: استعمال السبب بالمسبب.

والثاني: عكسه؛ كاإلثم للخمر.

والثالث: الكل والجزء؛ كاألصابع لأنامل.

والرابع: عكسه؛ كالوجه للذات...

ْكِر. آخره:... والتاسع عشر: آلةُ الشيء فيه؛ كاللسان في الذِّ

والعشرون: أحد العديلين في اآلخر؛ كالّذم في المدح.

والحادي والعشرون: النكرة في اإلثبات للعموم نحو: علمت نفسي.

والثاني وعشرون: الضّد في الضّد.

 �MUHTASARU MÜNTEHE’s - SÜULİ ve’l - EMEL fi İLMEYİ’l - USUL ve’l - CED ›1‹
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ـــِمـــــيـــــِدّي: 1/97. وقــــــــارن مــــع مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــــــّرَ ْـــــَحــ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي؛ الــــــّرَ

 �9/479
 �es - SEYYİD eş - ŞERİF ALİ b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    216

والثالث والعشرون: حذف حرف الجرِّ؛ نحو قوله: >يبين لكم أن تضلوا<.

والرابع والعشرون: الزيادة نحو >ليس كمثله<.

والخامس والعشرون: التعلُّق؛ كما في إطاق الخلق عل| المخلوق.

حاشية قُدَِّس ِسّرُه - عل| شرح مختصر المنته| - رحمة اهلل عليه. تم تم تم.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 25/512� ]964[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تقسيم الحكم )1(�
المؤلف: األنقروي، صالح أفندي )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 167/آ - 171/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحــــيــــِم. اعــلــم أن الــحــكــم أربـــعـــة أقـــســـام. األول: بــاألمــور  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة عــــــــن مـــــثـــــلـــــهـــــا. والــــــــثــــــــانــــــــي: الـــــحـــــكـــــم بـــــــــاألمـــــــــور الــــعــــقــــلــــيــــة عــــــــــل| الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة. والــــــثــــــالــــــث: 
الحكم باألمور العقلية عل| الخارجية. والرابع: الحكم باألمور الخارجية عل| األمور 
العقلية، فاذه القسم األخير يمتنع صحته وصدقه وإيجاباً باالمتناع أن يكون الموجود 

الخارجي ثابت لما هو أمر عقلي ال ثبوت له في الخارج. وأما القسم األول...

 مــــــــــــل الــــــــــفــــــــــاضــــــــــل، ومــــــــــــعــــــــــــن| أبـــــــــــــــقـــــــــــــــراط: مــــــــــاســــــــــك الـــــــــصـــــــــحـــــــــة، ومــــــــــــعــــــــــــن| جـــــــــالـــــــــيـــــــــنـــــــــوس: فــــــاعــــــل 
العجائب... من عهد المأمون، وهو خليفة بغداد، أمر فارابي في استخراج الحكمة 

من اليوناني إل| العربي، والَْمنِْطق أَيْضاً استخراج الفارابي منه إليه. تَّمَت.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

 �RİSALE fi TAKSİM al - HÜKM ›1‹
قْم: 3323، رمز الحفظ: 5930�  تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة برنستون مجموعة يهوذا؛ الّرَ

 �Sâlih Efendî Ankaravî ›2‹
َّــــمــــا يـــكـــون الـــنـــاســـخ: صـــالـــح بـــن يــعــقــوب بــن نــــور دولـــــة األنـــــقـــــروي؛ نـــاســـخ مــخــطــوطــة: مــقــدمــة ابـــن الـــصـــاح في  ُرب

قْم الَْحِميِدّي: 323�  علوم الحديث سنة )734 ھ/1333 م(. المحفوظة في مكتبة مراد ما؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    217 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 26/512 ]965[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تاريخ الَْمنِْطق)1(�

المؤلف: مجهول)2(�

عـــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 171/ب، مـــقـــيـــاس الـــــورقـــــة: )200 × 120 = 110 × 
40(، عدد األسطر: )17(�

ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق مـــــن الــــســــقــــراط وأرســــــطــــــو واألفــــــــاطــــــــون، ويــــــســــــّم| هذه الــــُعــــلـَـــَمــــاء  أولـــــــــه: أخــــــذ ال
ْــَمــنْــِطــق مــن القلب إل| الــقــلــب، ثــم يـــدون أرسطو  الــثــاثــة اإلشــراقــيــون ألنــهــم يــأخــذون ال
عل| لسان يوناني تعبير أخذه منه، ويسم| )المعلم األول( ألنه علَّم الَْمنِْطق عل| 
لــســان الـــيـــونـــان، ويـــســـّم| اذه الــمــعــلــم الــثــانــي، ألنـــه عــلــم عـــل| لــســان الــعــربــي ثـــم يـــدون 

الشيخ أبو علي بن سينا...

آخـــــــــره:... اعـــلـــم أن أرســــطــــو تــلــمــيــذ أفـــــاطـــــون، وهـــــو تــلــمــيــذ ســــقــــراط، وهـــــو تــلــمــيــذ 
ُــقــمــان، وهــو تلميذ داوود عليه الــســام. مــعــن| أفــاطــون: الــصــادق الفصيح، ومعن|  ل
ـــــامــــــل الــــــفــــــاضــــــل، ومـــــــعـــــــن| أبـــــــــقـــــــــراط: مــــــاســــــك الــــــصــــــحــــــة، ومـــــعـــــن|  أرســــــــطــــــــو: )الــــــــــنــــــــــوس(: الــــــكـ
جـــالـــيـــنـــوس: فـــاعـــل الـــعـــجـــائـــب... مـــن عــهــد الـــمـــأمـــون، وهــــو خــلــيــفــة بــــغــــداد، أمــــر فـــارابـــي 
ْــــضــــاً اســـتـــخـــراج الــفــارابــي  ْـــَمـــنْـــِطـــق أَي فـــي اســـتـــخـــراج الــحــكــمــة مـــن الــيــونــانــي إل| الـــعـــربـــي، وال

منه إليه. تَّمَت.

قْم الَْحِميِدّي: 1/512�  مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 27/512� ]966[ الّرَ

َـــة فــي مــســائــل المختلفة بــيــن الــمــاتــريــديــة واألشـــاعـــرة = من  عــنــوان الــمــخــطــوط: ِرَســـال
ِريَقة )3(� شرح الخادمي من الّطَ

 �Risâle fî Târîhi’l - MANTIK ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ

 �RİSALE fi MESAİL al - MUHTELİFA BEYAN al - MATURİDİYYE ve’l AŞA’Rİ ›3‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    218

ـــَطــــــَف|، الـــــخـــــادمـــــي، الـــحـــنـــفـــي )ت 1176 ھ/  ــ ـــــْصـ ــــد بــــن مُـ ــــد بــــن مُــــَحــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُــــَحــــّمَ
1763 م(، أو )1168 ھ/1755 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 172/آ - 178/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ــــــنَّــــــِة - َكـــــــثَّـــــــَرهـــــــم اهلل - َعــــلـَـــم  أولـــــــــه: تــــذنــــيــــب لـــلـــمـــســـائـــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــــيــــن إمــــــامَــــــي أَْهــــــــــل الــــــّسُ
ــــُهـــــد|؛ الــشــيــخ أبـــي مـــنـــصـــور الـــمـــاتـــريـــدي، والـــشـــيـــخ أبـــي حـــســـن األشــــعــــري رحــمــهــمــا اهلل  ْـ ال
َـــــــة مــــخــــصــــوصــــة، وبــــعــــض األســـــــاتـــــــذة فــي  ــــَمـــــاء فـــــي ِرَســـــــال ــــُعـــــلَـ تــــــعــــــال|؛ عـــــــل| مـــــا جــــمــــع بــــعــــض الـ

بعض كتبه؛ مع بعض آخر عن بعض الكتب:
قال جمهور الماتريدية: 1: معرفة اهلل واجب عقاً ال شرعاً، 2: وأنه تعال| لو 
لم يبعث للناس رسوالً لوجب عليهم معرفته تعال|، 3: وأنه يعرف الصانع بصفاته 
حــــّق الــمــعــرفــة، 4: وأن الـــوجـــود والــــوجــــوب عــيــن الـــــذات فـــي الــتــحــقــيــق، 5: وأن ُحــســن 
بــعــض األمــــــور وقُـــبـــحـــه يـــــدرك بــالــعــقــل، 6: وأن صـــفـــات األفــــعــــال كــلــهــا راجـــعـــة إل| صفة 

ذاتية حقيقية مع التكوين، وهو مبدأ اإلخراج من العدم إل| الوجود...
آخره:... ال علينا أن نشير إل| أقاويل الفاسفة المخالفة للشرع بإجماع أَيْضاً 

ألْن يُحترز عنه لكثرة اختاطهم في الشرعيات. قالوا:
1: إنه تعال| يتّصف باللذة العقلية.

2: وإنه موجب بالذات فمعن| قدرته وإرادته إْن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل 
ال بمعن| يصح الفعل والترك.

3: وإن الجسم مرّكٌب من الهيول| والصورة ال من األجزاء الفردة....
60: وإنه لم يصدر من اهلل غير العقل األّول.

61: وإنه ال يجوز قيام العرض بالعرض، وإن األبعاد غير متناهية.

انظر؛ مكتبة األزهر؛ الرقم: 22227، أرقام الحفظ: )8046 توحيد( 157442 الرسالة الرقم: 2. ومركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية في الرياض، رقم الحفظ: 11931 - 1� 

 �MUHAMMED b. MUSTAFA b. OSMAN el - KONEVİ، el - HADİMİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/161�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    219 مجاميع متنوعة   

62: وإن الوجود مشترك بين الموجودات.
63 وأن الوجود واحد في جميع الموجودات وغيرها.

قال الغزالي - في المنقذ من الضال -: مجموُع ما غلطوا فيه راجٌع إل| عشرين 
أصاً، يجب التكفيُر في ثاثٍة، والتبديُع في سبعة عشر، وإلبطاِل مذهبِِهم َصنَّْفنَا 
)التََّهافُت(، وتلك الثاثة: إنكاُر الحشر الجسماني، ونفُي ِعلم الجزئياِت ِمن اهلل 
انِّي مُْحتَّجا بالغيِر تخليصاً عن الُكْفِر،  ّوَ ل الّدَ تعال|، وقولُُهم بِِقَدِم العالَِم. وقد يؤوِّ

ِريَقة. تم تم تم. واهلل أعلم. شرح الخادمي من الّطَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/512 مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 28/512 ]967[ الّرَ
عنوان المخطوط: ِرَسالَة في فوائد متنّوعة )1(�

المؤلف: مُتََعدِّد )2(�
عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 179/آ - 181/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 

110 × 40(، عدد األسطر: )17(�
أولــــــه: تـــنـــبـــهـــات. األول: قـــــال الـــســـعـــد، أســـــعـــــده اهلل ســـبـــحـــانـــه: فَــــــــِإْن قِــــيــــَل: أكـــثـــر أهـــل 
رون في االستدالل، ولم تزل الصحابة  اإلسام آخذون بالتقليد؛ فَُهْم قاصرون أو مُقصِّ
ـــَمـــــاء يـــكـــتـــفـــون مـــنـــهـــم بــــــك، ويــــــجــــــرون عــلــيــهــم  ــــُعـــــلـَـ ومَــــــــن بـــعـــدهـــم ِمــــــن األئـــــمـــــة والــــخــــلــــفــــاء والـ
أحكام المسلمين. فما َوْجــهُ اذه االختاف؛ وذهــاُب كثيٍر من الُعلََماء المجتهدين 
إل| أنه ال ِصّحة إليمان المقلدين؟. قلنا: ليس الِْخاف في ءالؤه الذين نشؤوا في 
ِديار اإلسام من األمصار والُقر| والصحار|، وتواتر عندهم حاُل النبي - َصلَّ| اهللُ 

تعال| َعلَيِْه َوَسلََّم - وما أُوتَِي من المعجزات...
آخـــــره:... إنــمــا يــجــوز عـــل| قـــدر اســتــحــقــاقــه، فـــإن لــم يستحق أصــــاً، أو استحق 

 �FEVA’İD ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/1514. والخادمي؛ انظر؛  قْم الَْحِميِدّي: 250. والّرَ ›2‹ اللقاني؛ انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 283�  قْم الَْحِميِدّي: 5/161. والقاري انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    220

بما دون ما دع| عليه فليس بجائز قدير وعل| نفس الداعي فيعكس الضرر عليه.. 
وال بــــــأس بــــــأن يــــكــــون فـــــي لـــيـــلـــة الـــــعـــــرس دّف يــــضــــرب لــلــتــشــهــيــر واإلعــــــــــــان، وإن اســـتـــؤِجـــر 
لــــضــــرب الــــطــــبــــل، إن كـــان لـــلـــهـــو ال يــــجــــوز ألنــــــه مـــعـــصـــيـــة، وإن كــــــان لـــلـــغـــزو والـــقـــافـــلـــة جـــاز 
ألنــــــه طــــاعــــة. قــــــال عـــلـــيـــه الـــــســـــام: >كــــــل لـــهـــو الــــمــــؤمــــن بــــاطــــل إال ثـــــــاث: تــــأديــــبــــه لـــفـــرســـه، 

ومناضلته عن قوسه، وماعبته مع أهله<.

َـــــة عــــبــــارة عــــن فــــوائــــد مـــتـــنـــّوعـــة مـــــن: هــــدايــــة الـــمـــريـــد لــجــوهــرة  َســـــال مـــالحـــظـــات: هذه الـــــرِّ
لــــعــــلــــي  األكـــــــــــبـــــــــــر  والـــــــــفـــــــــقـــــــــه  )ت 1041 ھ/1631 م( )1(،  الــــــــلــــــــقــــــــانــــــــي  إلبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم  الــــــــتــــــــوحــــــــيــــــــد 
)ت 1176 ھ،  ــــــادمــــــــي،  ــــــخــ الــ ــــــــد  ــــّمَ ــ ــــَحــ ــ ــ مُ وشــــــــــــرح  )ت 1014 ھ/1606 م( )2(،  الـــــــــقـــــــــاري 
قْــــــــم  الــــــــّرَ ــــــفـــــــات  ـــــــواصـ مُ مـــــثـــــل  مُـــــــواصـــــــَفـــــــاتِـــــــِه  ــــــاقـــــــي  ــــيــــــر كلذ. وبـ أو 1168 ھ/1755 م( )3(. وغــ

الَْحِميِدّي: 1/512�

قْم الَْحِميِدّي: 29/512� ]968[ الّرَ

ـــــطــــــالــــــب الــــــــُمــــــــَصــــــــلّــــــــي. )فــــقــــه  عــــــــنــــــــوان الــــــمــــــخــــــطــــــوط: الــــــكــــــيــــــدانــــــيــــــة؛ خـــــــاصـــــــة الـــــــكـــــــيـــــــدانـــــــي، مـ
الكيداني(. أنواع المشروعات، وغير المشروعات، وبيان معانيها وأحكامها )4(�

المؤلف: لطف اهلل النسفي، الكيداني )ت حوالي 900 ھ/1494 م( )5(�

›1‹ الــــلــــقــــانــــي، الـــــمـــــصـــــري، الــــمــــالــــكــــي، بـــــرهـــــان الــــــديــــــن، أبـــــــــو اإلمـــــــــداد، أبـــــو إســـــحـــــاق )ت 1041 ھ/1631 م(. 
د بن  الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس بن الولي الشهير مَُحّمَ

هارون. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/1514�  قْم الَْحِميِدّي: 250. والّرَ انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ

 �NUREDDİN ALİ b. SULTAN MUHAMMED el - HEREVİ، ALİ el - KARİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 283�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA b. OSMAN el - KONEVİ، el - HADİMİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/161�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ŞERHU’l - FIKHİ’l - KEYDANİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/124�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �LÜTFULLAH en - NESEFİ، el - KEYDANİ ›5‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/124�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    221 مجاميع متنوعة   

عدد األوراق وقياساتها: 183/ب - 188/ب، مقياس الورقة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/124� أوله وآخره:... مثل الّرَ
اِب. تم الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ

ـــــاقــــــي  ــــنــــــة )1187 ھ/1774 م(. وبـ فــــــــي 3 رجـــــــــــب ســ الــــــنــــــســــــخ:  مـــــــالحـــــــظـــــــات: تــــــــاريــــــــخ 
قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 30/512� ]969[ الّرَ
َسالَة المصدرية )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في تَأِويِل الَْمْصَدِر = الرِّ

ـــــان حـــــيـــــاً ســــنــــة )1103 ھ/  ــ ــــبــــــرســــــوي؛ كـ ــــَطــــــَف| بــــــن خــــلــــيــــل بــــن أحـــــمـــــد الــ ــــــْصــ الـــــمـــــؤلـــــف: مُ
1692 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 184/آ - 192/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي كف|، والسام عل| عباده الذين  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ٍد الُمْصَطَف|، َوبَْعد؛ فيقول العبد الفقير؛  اصطف|؛ خصوصاً منهم َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ
تُْهما مغفرة اهلل الجليل. قال  إل| رحمة ربه الغفور القدير، مُْصَطَف| بن خليل، حّفَ
الــــمــــرحــــوم: الـــــبـــــركـــــوي )3(. عـــلـــيـــه ســـنـــة الـــعـــزيـــز الـــــقـــــوي، فــــي )إظـــــهـــــار األســــــــــــرار(: وأن مــع 

 Risâle fî Beyâni’l - Hâsıl bi’l - Masdar = Risâle fî Mârifeti Te’vili’l - Masdar =  ›1‹
 �Risâletü’l - Masdarîye

تُوَجُد منه مخطوطة في مركز الملك فيصل في الرياض؛ رقم الحفظ: )04000 - 11(�
 �Mustafâ b. Halîl b. Ahmed Somavî )1103/1692’de sağ( ›2‹

تُوَجُد إجازة للُْمجاز: حافظ إبراهيم رحمي بن حافظ أَبِي بكر قير شهري، وهي من الشيخ: مصطف| بن 
خليل األيــاشــي، وقــد كتبها مصطف| بن خليل ]البرسوي[ سنة )1044 ھ/1634 م(، وهــي محفوظة في 

 �)H 804( :مكتبة برنستون األمريكية؛ مجموعة جاريت، الرقم: 2205، رمز الحفظ
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›3‹

ـــد بـــن بــيــر عــلــي الـــبـــركـــوي )الــبــركــيــلــي(، الــحــنــفــي )ت 981 ھ/1573 م(. انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛  مُـــَحـــّمَ
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    222

جملتها في حكم المصدر، وقد وقع بين الطلبة في تحقيقه اضطراب، ولم يجعل 
لهم إليه سبيل الصواب، ولم يأِت مَن تصّد| لشرحه؛ بما فيه شفاء العليل، وإرواء 
الغليل، فأردُت أن أكتب في كلذ كلمات تُظهُر األسرار، وتكشف األستار، فأقول 
وباهلل التوفيق، وبيده أزمَّة التحقيق؛ اعلم أن خبر أن إما مفرد أو مركب، وإن كان 
األول؛ فــطــريــق تـــأويـــلـــه بـــإلـــحـــاق الـــيـــاء الـــمـــصـــدري إل| كلذ الــخــبــر وإضـــافـــتـــه إل| ضمير 
ْــــُمــــثْــــبَــــِت، وأمـــــا في  االســــــم، نـــحـــو: بــلــغــنــي أن زيــــــداً إنــــســــان، أي: إنــســانــيــتــه، اذه فـــي ال
المنفي؛ فيؤخذ من النفي انتفاء أو عدم؛ فيضاف إل| كلذ الخبر، نحو: بلغني أن 

زيداً غير إنسان، أي: عدم إنسانيته، وإن كان مرّكباً؛ إما ناقص أو تامّ...
ِــــخــــبــــِرهــــا؛ قــــد يــــــؤّول  آخـــــــــــــره:... اعــــلــــم أن الــــمــــفــــردَ الـــــواقـــــع خــــبــــراً ســـــــواء كــــــان ألّنَ؛ أو ل
بالُْمرّكب الناقص مُطلقاً بدون النظر إل| المفرد كأنه لم يوجد في الكام، مثاً: إذا 
قلت: بلغني أن زيداً شخٌص يفهم أو ال يفهم أو فهم، أو غير فهم. فتأخذ من الصفة 
مصدراً؛ وتضيفه إل| ضمير االسم في األّول، ومن النفي عدماً، أو انتفاءً، وتضيفه 
إل| المصدر المضاف إل| ضمير االســـم فــي الثاني، وتــقــول: فهمه، أو عــدم فهمه، 
ومنه علمت ســّر قــول الفاضل العصام: قــد ال يمكن األخـــذ مــن الخبر؛ بــل يــؤَخــُذ من 
ِصـــفـــة مـــصـــدر أن يـــضـــاف أحـــدهـــمـــا اآلخــــــر، وهــــو االســــــم؛ كــمــا فـــي قـــولـــه تــــعــــال|: }ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ{ )1(. أي: بــــانــــتــــفــــاء فــــقــــاهــــتــــهــــم. انـــــــتـــــــه|. نكل فــــيــــه شــــــــيء تــــأمّــــل 
تنال والصلة كالصفة. واعلم أن االسم إذا كان ضمير الشأن أو القصد ال يضاف إليه 
شيء لئا يلزم إضافة الشيء إل| نفسه، وإنك تأخذ من أن تحقق وتصنع موضع أن 
مضاف إل| ما بعده؛ نحو: بلغني أن زيداً عالم، أي: تحقق ِعلُْمهُ. قد وقع الفراغ 

من اذه التأليف الموسوم بتأويله؛ في شهر ذي القعدة. تمت. تم تم تم.
مــــــالحــــــظــــــات: تـــــوجـــــد فــــــي آخــــــــــره فــــــائــــــدة مــــنــــقــــولــــة مــــــن )شــــــــــرح الـــــشـــــافـــــيـــــة(؛ حــــــــول ثـــاثـــة 
أشياء عل| طالب الِعلم معرفتها قبل الشروع بالعلم المقصود له. تاريخ النسخ: في 
قْــم  شهر ذي الــقــعــدة سنة )1185 ھ/1771 م(. وبــاقــي مُــواصــَفــاتِــِه مثل مُــواصــفــات الــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/512�

›1‹ سورة الحشر، اآلية: 13� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    223 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 31/512� ]970[ الّرَ
عنوان المخطوط: كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع )1(�

د بن أحمد، ِسبْط المارديني )المارداني(، بدر الدين  د بن مَُحّمَ المؤلف: مَُحّمَ
)ت 912 ھ/1506 م( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 193/ب - 198/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 120 = 
110 × 40(، عدد األسطر: )17(�

ْــَعــاقِــبَــة لِلُْمتَِّقيَن،  ْــَحــْمــُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، وال ِحــيــِم. ال ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
َوَصلّ| اهللُ عل| َسيِّد الُْمْرَسِليَن، َوَعلَ| آلِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعين. فهذه ِرَسالَة مختصرة 
فــــي الـــعـــمـــل بـــالـــربـــع الـــشـــمـــالـــي الـــمـــقـــطـــوع، اخـــتـــصـــرتـــهـــا مــــن رســـالـــتـــي الـــمـــســـمـــاة: بــــ )إظـــهـــار 
يْتُها: )كفاية القنوع في  مَة وخمسة عشر باباً َوَسّمَ السر المودوع(، ورتّبتها عل| مَُقدِّ
العمل بالربع المقطوع(، فالُمَقدِّمَة: في وصف رسومه؛ وتسميتها وما يتعلَّق بِها، 
فالمركز هو الُْخْرمُ الذي فيه الخيط، ويسّم| القطب. قوس االرتفاع: هي المحيطة 
بــــالــــرســــوم، مـــقـــســـومـــة تــســعــيــن درجــــــــةً مـــتـــســـاويـــة؛ مـــكـــتـــوبـــة فـــيـــهـــا أعـــــدادهـــــا بــــحــــروف الــجــمــل 

طرداً من اليمين إل| اليسار...

ُــعــُدهــا  آخــــــره:... الــبــاب الـــحـــادي عــشــر: فــي مــعــرفــة اســتــخــراج عـــرض الــبــلــد، وهـــو ب
عــن خــطِّ االســتــواء. استخرج الغاية بــالــرصــد؛ بــأن تأخذ ارتــفــاع الشمس قبل زوالِــهــا؛ 
وقتاً بعد وقٍت، فكلما زاد تحفُظ الزائَد، وتترُك الذي قبله إل| أْن ينقَص، فأعظم 
ــــئِــــــٍذ، فــــــــــإْن كـــــانـــــت الــــشــــمــــس عــــــن يـــمـــيـــنـــك؛  ــــنَــ ــــيــ االرتــــــــفــــــــاع هــــــو الـــــغـــــايـــــة، فــــاســــتــــقــــبــــْل الـــــمـــــشـــــرق ِحــ
فــالــغــايــةُ جــنــوبــيــةٌ، وإْن كـــانـــت عـــن يـــســـارك؛ فــشــمــالــيــةٌ، ثـــم إْن كـــانـــت الـــغـــايـــة: )ص(؛ 

 �KİFAYETÜ’l - KUNU fi’l - AMEL bi’r - RUB’İ’l - MAKTU ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 9/1037. ومكتبة األزهر؛ 39342؛ أرقام الحفظ:  لَيَْمانِيَّة: ]1663[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ
)342 فلك وميقات( 34498 حليم الرسالة الرقم: 1، و: 39343؛ أرقام الحفظ: )356 فلك وميقات( 
قْم الَْقِديُم: 367، وسبع نسخ مخطوطة  39984 الصعايدة الرسالة الرقم: 2، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول، الّرَ

في مكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا، الرقم: 4934، رمز الحفظ: 964� 
 �BEDRUDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. AHMED، SIBTU’l - MARİDİNİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/159�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]309[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    224

ـــيـــــل إْن اخــــتــــلــــفــــا فـــي  فــــالــــمــــيــــل هـــــــو الــــــــعــــــــرض، وإْن كــــــانــــــت أقـــــــــــــّل؛ فـــــاجـــــمـــــع تـــــمـــــامَـــــهـــــا إل| الـــــمــ
الــجــمــلــة، وُخـــــذ الـــفـــضـــَل إن اتَّـــفـــقـــا، فــمــا كــــان فــهــو الــــعــــرض، فــــإن لـــم يـــكـــْن مـــيـــٌل؛ فــتــمــام 

الغاية هو العرض.
َسالَة بعون اهلل تعال|. ش. م. سنة )1185 ھ(. تمت هذه الرِّ

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد الفلكية المنظومة باللغة الفارسية، 
تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: فـــــي شـــهـــر مــــحــــرم ســـنـــة )1185 ھ/1771 م(. وبـــــاقـــــي مُـــــواصـــــَفـــــاتِـــــِه مــثــل 

قْم الَْحِميِدّي: 1/512� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/513� ]971[ الّرَ
عنوان المخطوط: إعراب العوامل للجرجاني = معرب ابن نصوح للعوامل المئة 

للجرجاني )1(�
المؤلف: يحي| بن نصوح، اآلماسي، يحي| جلبي، إسرافيل زاده )ت 950 ھ/ 

1543 م؛ تقريباً( )2(�

 �İ’RABÜ’l - AVAMİLÜ’l - CÜRCANİ ›1‹
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/497. ومـــكـــتـــبـــة األزهــــــــــر؛ الـــــرقـــــم: 32495، أرقـــــــــام الـــحـــفـــظ:  قْـــــــم ال انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الـــــــّرَ
)1093 نحو( 10120 الرسالة الرقم: 2. والرقم: 32496، أرقام الحفظ: )4325 نحو( 66497 األَْحنَاف. 
ِّــفــه: يــحــي| بــن نــصــوح وهـــو مــحــفــوظ مكتبة  وهــنــالــك )شــــرح الــعــوامــل الــعــتــيــق = مــعــرب الــعــوامــل الــقــديــم( لــُمــَؤل
ْــَقــِديــُم: 482. و)شــرح العوامل العتيق = معرب العوامل  قْــم ال ْــَقــِديــُم: 441، والــّرَ قْــم ال جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الــّرَ
قْم  القديم( لُمَؤلِّفه: أحمد بن مُْصَطَف| طاشُكپري زاده، وهو محفوظ في مكتبة راغب پاشا: ]1827[ الّرَ

الَْحِميِدّي: 1381� 
 �YAHYA b. ŞEYH NASUH b. ALİ، et - TOSYEVİ ›2‹

نحوي منطقي ُعثَْماني، شقيق المؤلف عبد المجيد، وهما من بلدة )الديق( التابعة لوالية آماسيا التركية، 
ومـــــن مــصــنــفــاتــه: شـــــرح الـــعـــوامـــل الـــجـــديـــدة لـــلـــبـــركـــوي، وشــــــرح الـــعـــوامـــل الـــمـــئـــة لـــلـــجـــرجـــانـــي، وشــــــرح لـــغـــت فــرشــتــه 
أوغلي، وحاشية عل| شرح حسام الدين الكاتي عل| مختصر إيساغوجي في المنطق لأبهري. ومختصر 

في علم الكام )ضمن مجموع(، مخطوط في مركز الملك فيصل في الرياض، رقم الحفظ: 04626�
ِـــَحـــاجـــي َخــِلــيــَفــة: )207/1(، )1179/2(، وعــثــمــانــلــي  ْـــُفـــنُـــون ل ـــنُـــون َعــــن أَســــاِمــــي الـــُكـــتُـــب وال انـــظـــر: َكـــْشـــف الـــّظُ
مــؤلــفــلــري: )354/1(، وبــروكــلــمــان: )205/3(. ومــعــجــم الــمــخــطــوطــات الــمــوجــودة فــي مكتبات إِْســتَــانــبُــول 
وآنـــاطـــولـــي: )1659/3، الــــرقــــم: 5707(، ومــعــجــم تـــاريـــخ الــــتــــراث الـــعـــربـــي لـــقـــره بـــلـــوط، )الــــرقــــم: 3369(� 

قْم الَْحِميِدّي: 1/497�  وفهرس مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    225 مجاميع متنوعة   

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 37/آ، مقياس الورقة: )190 × 130 = 140 × 
80(، عدد األسطر: )18(�

ِــــــَمــــــْن وجـــــــب عــلــيــنــا  ِحـــــــيـــــــِم. وبـــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الــــحــــمــــد هلل ل ِ الـــــــّرَ َ ْ أولــــــــــه: بِـــــــــْســـــــــِم اهلِل انمحرّلَ
د سيد األنام،  ثناؤه، ولَِمن ال يزول من حيث النِّعم علينا غناؤه. والصاة عل| مَُحّمَ

وآله الكرام.

ـــبــــــون )شـــــــــــــــرح الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل( لـــــلـــــشـــــيـــــخ اإلمـــــــــــــــام:  ــ ـــلـ ــ ـــــطـ َــــــــــــــْعــــــــــــــد؛ فــــــــإنــــــــي لــــــمــــــا رأيـــــــــــــــت الــــــطــــــالــــــبــــــيــــــن يـ َوب
َــــهــــا بِــــــَقــــــْدِر طـــاقـــتـــي، ولـــــم أزدْ عـــل|  َــــــيِّــــــَن إعــــراب )عـــبـــد الـــقـــاهـــر( بـــحـــلِّ إعــــرابــــهــــا، أردُت أْن أُب
إعــــرابــــهــــا كــــامــــاً إال بــــالــــزيــــادة، تـــوســـعـــةً لــلــمــبــتــدئــيــن، وتـــســـهـــيـــاً لــلــطــالــبــيــن، وأرجـــــــو مــنــهــم 
ثــنــاءَ الجميِل فــي الــحــال، وِمـــن اهلل الــثــواَب الجزيَل فــي الــمــاۤل. ومــا توفيقي إاّل بــاهلل، 
وعليه توّكَلُت، وإليه أُنيب. رأيُت في بعض الُكتُب، وَسِمعُت عن بعض إسنادي: 
أّنَ الدعاءَ واجٌب عل| المتعلِّم إذا أراد أْن يَتََعلَّم، )وهو رضي اهللُ عنكم(. ورضي: 
فــــعــــل مـــــــــاض، ولـــــــفـــــــظـــــــة: اهللُ: مـــــــرفـــــــوٌع لـــــفـــــظـــــاً، بـــــأنـــــه فـــــاعـــــل َرِضـــــــــــــــَي، والـــــفـــــعـــــل فــــاعــــلــــه جــمــلــة 
فعلية؛ ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها لم تقع موقع المفرد، واذه الِفعل؛ أعني: 
ِة أمـــــــِر الـــغـــائـــب،  عـــــــاءُ فــــي قـــــــــّوَ َرِضــــــــــَي؛ فـــيـــه إخـــــبـــــاٌر لـــفـــظـــاً، وإنـــــشـــــاءٌ مــــعــــن|؛ ألنـــــه دعــــــــاءٌ والـــــــّدُ
ـــيـــــه؛ راجـــــــــــٌع إل| مــــبــــتــــدأ مـــــــحـــــــذوٍف، وهـــــــــو: هــــو.  وتـــــــعـــــــال|: فــــعــــل مـــــــــاض؛ فــــاعــــلــــه مــــســــتــــتــــٌر فــ
والفعل مع فاعله: جملةٌ فعلية مرفوعة المحّل بأنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو 
تــعــال|. والمبتدأ الــمــحــذوف مــع خــبــره جملة اسميةٌ ال مــحــّل لها مــن اإلعــــراب؛ ألنها 
جملةٌ معترضة. وعن - في عنكم -: حرف من حروف الجاّرة. و: ُكْم: ضمير بارٌز 
مــجــروُر المحلِّ بها، والــجــاّر والــمــجــرور متعلّق بــرضــي؛ منصوب المحّل ألنــه مفعول 

به غير صريح لَِرِضَي...

آخـــره:... )فــهذه( الفاء: جزائية، و)هذه( مرفوعة مبتدأة. )مئةُ( مرفوعة 
خبر المبتدأ، وهو مع خبره جملة اسمية مجزومةُ المحلِّ ألنها جزاءٌ لشرٍط محذوٍف؛ 
تــقــديــره: إن علمت استعمال الــمــذكــورات مــن الــعــوامــل؛ فــاعــلــْم أّنَ هذه الــعــوامــل مئة 
ــــيـــــــه؛ لــــلــــمــــئــــة، )ال يــــســــتــــغــــنــــي(: فـــــعـــــل مـــــــضـــــــارع مـــــنـــــِفـــــّي بِـــــــا؛  ــ )عــــــــــاِمــــــــــٍل( مـــــــجـــــــرور مــــــضــــــاف إلـ
فاِعله )الصغير( والجملة مُستأنَفة، )والكبير( معطوف عل| الصغير، )والوضيع 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    226

والرفيع( كك معطوف عل| الصغير. )عن معِرفَتِها( مُتعلٌِّق بِا يَستغني، والهاء 
مــــجــــرور لـــكـــونـــه مـــضـــاف إلــــيــــه؛ لــمــعــرفــة راجــــــع إل| مـــئـــة. )واســـتـــعـــمـــالـــهـــا( مـــعـــطـــوف عـــل| 
معرفتها، والهاء ضميٌر بارٌز مجروُر المحلِّ إلضافِة االستعماِل إليه؛ راجع إل| )مئة 

عامٍل(. تَّمَت. تَّمَ.
ــــــة مـــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــوائـــــــــــد، وتُـــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــُد عـــــــــــــــل| الـــــــــــَهـــــــــــَواِمـــــــــــش  ـــــحـ ـــــفــ مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: تُـــــــــــــــوَجـــــــــــــــُد فـــــــــــي آخـــــــــــــــــــره صــ
ـــْمــــــَراء الــــــلَّــــــْوِن فَـــــْوقَـــــَهـــــا. الــــوضــــع الـــعـــام:  ــ تـــصـــحـــيـــحـــات، وكـــلـــمـــات الـــمـــتـــن مُــــَمــــيَّــــزة بِــــُخــــُطــــوط َحـ
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك:  خــــّط الــنــســخ الــــواضــــح، وال
يِّد الحافظ  خوخورو؟ أوغل| علي أفندي، وتملك: مطموس، وتملك الواقف: الّسَ

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا مع الخاتم. وقف دار المثنوي. مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/513� ]972[ الّرَ
عنوان المخطوط: نهاية البهجة = التائية في النحو )1(�

ــــــؤلــــــــف: إبـــــــراهـــــــيـــــــم بـــــــن حـــــــســـــــن، الــــــشــــــبــــــســــــتــــــري، الـــــــتـــــــبـــــــريـــــــزي، الــــــعــــــجــــــمــــــي، الــــنــــبــــيــــســــي،  ــــــمــ الــ
الحلبي، الباطني )ت 915 ھ/1509 م( )2(�

 �NİHAYETÜ’l - BEHCE ›1‹
قال حاجي خليفة: >التائية، في النحو؛ إلبراهيم الشبستري؛ المتوف|: سنة سبع عشرة وتسع مئة. نظم 

فيها: )الكافية(، وزاد عليها، وسماها: )نهاية البهجة(. ثم شرحها شرحاً لطيفاً ممزوجاً<. 
ِـــَحـــاجـــي َخـــِلـــيـــَفـــة: )268/1(، وقــــد حـــّقـــق َشــــْرَحــــَهــــا لنفس  ـــُفــــنُــــون ل ْـ ــــنُــــون َعــــن أَســــاِمــــي الـــُكـــتُـــب وال انـــظـــر: َكـــْشـــف الــــّظُ
المؤلف، الطالب: شهاب النمر إسماعيل كأطروحة دكتوراه في جامعة األزهر سنة )1408 ھ/1988 م(، 

ونشرته مكتبة زهراء الشرق الرافضية سنة )1419 ھ/1998 م(. 
 �BURHANÜDDİN İBRAHİM en - NAKŞEBENDİ، eş - ŞEBUSTERİ ›2‹

إبــــراهــــيــــم بــــن حـــســـن الـــشـــبـــســـتـــري: شـــيـــعـــي بــــاطــــنــــي، مـــــولـــــود فـــــي بــــلــــدة شـــبـــســـتـــر مـــــن أعـــــمـــــال تــــبــــريــــز، ووالدتــــــــــه مـــوضـــع 
خاف، ووفاته كك، فقد قيل: إنه قُتل في آذربايجان سنة )910 ھ/1505 م(، )915 ھ/1509 م(، 
)917 ھ/1511 م(، )920 ھ/1514 م(، وهــــو لـــغـــوي نـــاظـــم يــســمــيــه الــشــيــعــة: >ســيــبــويــه الـــثـــانـــي< وقــصــائــد 
كــثــيــرة فــي مـــدح أئــمــة الـــروافـــض. وقـــد أقــــام بــقــريــة نــبــيــس بــواليــة حــلــب الــســوريــة، وادّع| أنـــه صــوفــي نقشبندي 
تقيّةً، فتوّهم بعض المؤرخين صّحة ادعائه فنعتوه بالنقشبندي. ثم ذهب إل| أذربيجان لنشر الرفض فُقتل 

هنالك. وادع| الزركلي أن الخوارج قد قتلوه في أرزنجان، واذه الكام غير صحيح. 
=لــــه مــــن الـــمـــؤلـــفـــات: تــفــســيــر الــــقــــرآن الـــكـــريـــم فــــي مــجــلــد واحـــــــد. وتــفــســيــر شــيــعــي لــبــعــض الــــقــــرآن إل| نـــهـــايـــة ســــورة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    227 مجاميع متنوعة   

عدد األوراق وقياساتها: 38/ب - 70/آ مقياس الورقة: )190 × 130 = 140 × 
80(، عدد األسطر: )18(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــُت بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِم اهلل مُــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــبِـــــــــــــــــديـــــــــــــــــِة ـــــعـــــطـــــي الـــــعـــــطـــــايـــــا الــــســــنــــيــــِةتَــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــّمَ ْــــــــــجــــــــــَد| مُ ـــــفـــــيـــــض ال مُ

ـــــــــــــــــِتوأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــٍة ـــــــــــــــــــْت وَخـــــــــــــــــّصَ ُوُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداً َوُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداً مــــــــــنــــــــــه َعـــــــــــــــــــّمَ

بِــــــــــــــــــــــــِمــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــــــــِة...لـــــــــه الـــــــفـــــــتـــــــُح يـــــــــــــــومَ الــــــــخــــــــفــــــــِض، والــــــــــــرفــــــــــــُع بـــيـــنـــنـــا بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدٍل؛ أو عــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاءً  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءً 

لــــــــــــمــــــــــــســــــــــــائــــــــــــٍل نــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــٌم  كــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاٌب  واذه  ــــــــــــِت...  بــــــــهــــــــا حــــــــــاجــــــــــة الــــــــــــــطــــــــــــــاِب فــــــــــــي الــــــــنــــــــحــــــــو مَــــــــــــّسَ

ـــــــــــــِت...وبــــــــــالــــــــــنــــــــــطــــــــــق والـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــو| حـــــــــــــــــــو| كــــــــــــــــــــــــّلَ نُــــــــكــــــــتــــــــٍة بـــــــتـــــــحـــــــريـــــــرهـــــــا ُكـــــــــــــتْـــــــــــــُب الــــــــــــنُّــــــــــــحــــــــــــاِة تَـــــــــــــَقـــــــــــــّصَ

لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــِة... وبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــُد فــــــــــــــــــــــــــــــإّن الــــــــــــــنــــــــــــــحــــــــــــــَو ِعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــٌم مُــــــــــــــبَــــــــــــــيِّــــــــــــــٌن

يــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــُب أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل الــــــــــــــــســــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــقــــــــــــــــِةوغــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــــــهُ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُن الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــاِن مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــدنــــــــــــــــي

ــــــــــــبــــــــــــْت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن| بـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــةومـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــه األلــــــــــــــفــــــــــــــاظ مــــــــــــن حــــــــــيــــــــــُث ُركِّ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌب أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردٌ  مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إمّ بـــــــــاالســـــــــنـــــــــاِد أو بــــــــالــــــــمــــــــزِج أو بــــــــــاإلضــــــــــافــــــــــِة...وكلذ 

آخره:���
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِةفــــــــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــرم ُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع مــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

جـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــادُ األمــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــنـــــــــــــه بـــــــــــــعـــــــــــــد عـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِة...فــــــــــــــــتــــــــــــــــم بـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــك الــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــٌد تــــــــــــــــوّشــــــــــــــــحــــــــــــــــْت

يُوُسف، موزون الميزان في المنطق )تائية في نظم إيساغوجي(، وشرح موزون الميزان، ونهاية البهجة، 
ومعيار األدب في شــرح نهاية البهجة، وديــوان شعر فارسي، ومثنوي فارسي منظوم عن تاريخ الرسل قبل 

اإلسام؛ يسّم|: أنبياء نامه. 
نُون لَِحاِجي َخِليَفة:  انظر؛ َشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد الَحنبلّي: )69/4(، َوَكْشف الّظُ
ِـــلْـــبَـــْغـــَداِدّي: )25/1(،  ّـــة الــَعــاِرفِــيــن ل )208/1، 268، 1901/2(، وإيــضــاح الــمــكــنــون: )2: 515(، َوَهـــِدي
الَة: )38/1(، واألعام للزركلي: )35/1(، وأعيان الشيعة: )127/2 - 128(،  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل
د  ودائرة المعارف الشيعية: )528/4(، والذريعة إل| تصانيف الشيعة آلقا بُْزُرگ الطهراني الشيعي )مَُحّمَ
د رضا الطهراني النجفي الرافضي القاجاري )1293 - 1389 ھ(: )201/3 - 202  محسن بن َعِلّي بن مَُحّمَ
و506/9 و120/19 و397/24(، وريــحــانــة األدب الــفــارســي: )110/3 - 111(، وســخــنــوران آذربــايــجــان: 

)129 - 130(. وتذكره شعرا| آذربايجان: )465/1 - 466(، ودانشمندان آذربايجان: )16(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    228

فــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــدتـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــّدَِت... ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــو إال مـــــــــثـــــــــل نـــــــــــهـــــــــــٍر بـــــــــــــــــِه ابــــــتــــــلــــــت

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم يـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــّفـــــــــــــــــــــــِتفـــــــــــــُطـــــــــــــوب| لـــــــــــــــذي َحـــــــــــــــــــــــــْدٍس وســـــــــــــطـــــــــــــوِة حــــــــجــــــــْدبــــــــٍة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُز بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن ل

ِــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــســــــــــــــــــٍق أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه مـــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــة...وتـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاً ل غـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــل  إال  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ُـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَك فــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِة... عــــــــــلــــــــــيــــــــــك بـــــــــــــــــه يـــــــــــــــا طـــــــــــــــالـــــــــــــــَب الـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــو إنـــــــــــه كـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــٌل بـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا ي

نَــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــِةويــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــراً فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــْر َغــــــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــَر عــــــــــــــــــابــــــــــــــــــٍر كـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــبَّـــــــــــــــــــــــــــــِة  أو  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍق  كـــــــــــــــــخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــة 

فـــــــــــــــيـــــــــــــــه بـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــرٍة ـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــِط  بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــّسُ تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــرْن  بـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــِن رض| عـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــلِّ عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٍب كــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــِةوال 

تَّمَت. تمام.

مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: يــــــــــوجــــــــــد فــــــــــــي بــــــــعــــــــض الـــــــــنـــــــــســـــــــخ: )21( بــــــــيــــــــتــــــــاً زيـــــــــــــــــــــــــــادةً عــــــــمــــــــا هــــــــــــو فــــــــــــي هذه 
المخطوطة، ابتداءً من قوله:

ّـــــــــــــــــــِةوأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــراغ مُـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــــــــــل| أحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــمــــــــــــــــخــــــــــــــــتــــــــــــــــار خــــــــــــــــيــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــري

وآخر بيت من الزيادة هو قوله:

)فـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــُت: أال فــــــــــابــــــــــتــــــــــهــــــــــْج نــــــــــهــــــــــايــــــــــة بـــــــهـــــــجـــــــة(ولـــــــــــمـــــــــــا انـــــــــــــتـــــــــــــه| نـــــــســـــــخـــــــي دعــــــــــــــــــــــــــوُت مـــــــــــــــؤّرخـــــــــــــــاً:

ويــســتــخــرج بــحــســاب الــجــمــل مــمــا بــيــن الــقــوســيــن تـــاريـــخ ســنــة )899 ھ/1493 م(، 
وكلذ بــاعــتــبــار الـــتـــاء الـــمـــربـــوطـــة هـــــاءً فـــي كــلــمــتــي: )نـــهـــايـــة وبـــهـــجـــة( ألن الـــهـــاء يـــســـاوي: 

)5( بحساب الجمل.

ـــُطـــوِر وعــــل| الـــَهـــَواِمـــش تــعــلــيــقــات وشــــروحــــات، وَعـــنَـــاِويـــن الــمــواضــيــع  َـــيْـــَن الـــّسُ ويـــوجـــد ب
قْم الَْحِميِدّي: 1/513� مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 514. عربي ُعثَْماني ]973[ الّرَ

ــــنـــــوان الــــمــــخــــطــــوط: تــــرجــــمــــة اإلفــــــصــــــاح فـــــي إعــــــــــراب ســــــــورة الــــفــــاتــــحــــة وكـــــتـــــاب الـــكـــافـــيـــة  عـ
وشيء من الصرف والنحو = معرب الكافية )1(�

 �MU’RİB - i KAFİYE ›1‹
مــعــرب الــكــافــيــة )الــفــوائــد الــشــافــيــة عـــل| إعــــراب الــكــافــيــة(؛ باللغة الــعــربــيــة لــلــُمــَؤلِّــف: حسين بن أحــمــد، زيني 
ســـنـــة  اآلِســـــــــتَـــــــــانَـــــــــة  فــــــــي  وطــــــبــــــع  ســـــنـــــة )1168 ھ/1754 م(،  تــــبــــيــــيــــضــــه  مــــــــن  فــــــــــرغ  =زاده )ت 1167 ھ/1753 م(؛ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    229 مجاميع متنوعة   

المترجم: أحمد بن محمود بن عبد الغفار )1(�
عدد األوراق وقياساتها: 345، مقياس الورقة: )205 × 145 = 140 × 110(، 

عدد األسطر: )19(�
ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ  ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: أعـــــوذ بــــاهلل الــشــيــطــان الـــرجـــيـــم. بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
ْــُمــَصــنِّــُف رحــمــه اهلل؛  ــد وآلـــه أجــمــعــيــن. قـــال ال ـــام عـــل| مُــَحــّمَ ـــاة َوالـــّسَ َــِمــيــَن، َوالـــّصَ ْــَعــال ال
ورحم عبداً يدعو للفقير مُترجم اإلفصاح؛ أحمد بن محمود بن عبد الغفار: الكلمة. 
أقول: )الكلَمةُ( لَْفظاً؛ مرفوع مبتدأ. بونده الم جنس ايچوندر تا وحدت ايچوندر 
اح بــونــده المــك عهد خــارجــي ايــچــون اولــمــاســن تجويز اينديلر نُحاة  دخ| تحقيق ُشــــّرَ
ألِْسنَه ِسنده مذكور اوالن كلمة اراد تيله نحويون قولنجه كلمة شوكه در لوكه إنسان 
أّول كلمه تلّفظ ايليه يعن| سويليه. )لفٌظ( لفظاً؛ مرفوع خبريدر مبتدانك، مبتدا 
مع خبره جمله س| جملهء اسميه ال محّل لها من اإلعراب لكونها إستئنافا؛ بونده 
پر إعــراب دخ| جــائــزدر؛ وإن كــان بعيداً؛ أو؛ اولــدوركــه )الكلَمةُ( لَْفظاً؛ مرفوع؛ 
خبريدر مبتدأ محذوفك يا مبتدادر خبر| محذوف إمّا بتقدير المضاف؛ أوله كوره 

تقدير الكام: اذه بيان الكلمة...
آخره:... )والمفتوح( صفة مسببة لمبتدأ محذوٍف، أي: والمخففة المفتوح 
)مــــا( نــائــب عـــن فــاعــل الــمــفــتــوح، )قــبــلــهــا(: ِصــفــة الـــمـــوصـــوف، أو ِصــلــة الــمــوصــول، 
والعائد إليه مُستكّن في الظرف، والبارز عائد إل| المبتدأ، والمفعول األول لقوله: 
)تُقلَب( قائم مقام فاعِلِه راجع إل| المبتدأ أَيْضاً، والمفعول الثاني قوله: )ألِفاً(. 
بــــونــــدنــــصــــكــــره جـــمـــلـــة فـــعـــلـــيـــة. يــــعــــنــــي: تُــــقــــلــــب جـــمـــلـــةســـي اعـــــــرابـــــــدن مــــحــــاً مـــــرفـــــوع خـــبـــريـــدر 
مـــبـــتـــدانـــك؛ بــونــدنــصــكــره مــبــتــدأايــلــه خــبــركــه جــمــلــةســي جــمــلــة اســـمـــيـــةدر، ومــســتــأنــفــةدر. 

فاحفْظ. وِمن ُحْسِن خاتمة الِكتاب ختمه باأللِف كافتتاِحِه.

)1235 ھ/1820 م( وسنة )1251 ھ/1835 م(، وتوجد منه مخطوطات. 
قْم الَْحِميِدّي: 965�  لَيَْمانِيَّة: ]1375[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 516. ومكتبة الّسُ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
واكـــتـــفـــاء الـــقـــنـــوع بـــمـــا هــــو مـــطـــبـــوع، لـــفـــانـــديـــك؛ ص: )305 - 306(. ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــعـــربـــيـــة والــمــعــربــة 

لسركيس: )992/2(� 
 �AHMED b. MAHMUD b. ABDÜLGAFFAR ›1‹

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    230

وقــــــد تَـــــــــّمَ مــــا فــــي هذه الـــــشـــــروح ِمــــــن الـــــكـــــام؛ بـــتـــوفـــيـــق اهلل الـــكـــريـــم الــــــعــــــّام، والـــحـــمـــد هلل 
ـــام عـــل| سيد األنـــــام، وعـــل| آلـــه الـــكـــرام، وأصــحــابــه العظام.  ـــاة َوالـــّسَ عـــل| الــتــمــام، َوالـــّصَ
ــــبْـــــَحـــــانَـــــهُ َوتَـــــــــَعـــــــــالَ| مـــعـــهـــم فـــــي دار الــــــســــــام. }ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  حــــشــــرنــــا اهلل ُسـ
ۉ ۉ ې ې ې{ )1(� }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 
ېئ ىئ ىئ{ )2(� }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ )3(� }پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ )4(� 
}ىئ ىئ ی ی ی ی ݲ حئ مئ ىئ ݲ جب حب خب مب{ )5(� 

بوندنصكره بو مقامك معناسي )نون التأكيد( حرفك پر قسم|. والسام.
ْــــــَمــــــْشــــــُروح  مـــــالحـــــظـــــات: تـــــوجـــــد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش تـــعـــلـــيـــقـــات وتــــصــــحــــيــــحــــات، والـــــمـــــتـــــن ال
َـــــــة بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحــــــــــــَمــــــــــــر. الـــــوضـــــع  ــــــــْكــــــــتُــــــــوٌب بِــــــــــالــــــــــلَّــــــــــْوِن األَْحــــــــــــَمــــــــــــر. وَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن الــــــمــــــواضــــــيــــــع مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب مَ
ــــغــــلَّــــف بِــــــــــــَوَرِق اإليـــــبـــــرو، وعـــلـــيـــه تــمــلــك:  ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُ الـــــعـــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ، وال
د  بعبارة: انتظم في سلك ملك المحتاج إليه ُسبَْحانَهُ َوتََعالَ| السيد أحمد بن مَُحّمَ
ــــَراد  ــد مُـــــَراد شــيــخ خــانــقــاه مُ الــشــهــيــر بــنــشــانــجــي َزاده )6(. وتــمــلــك: الـــواقـــف الــحــافــظ مُــَحــّمَ

مُّا، سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 515� ]974[ الّرَ
عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوان الـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوط: الـــــــــــــــفـــــــــــــــوائـــــــــــــــد الــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــة: شـــــــــــــــــــــــرح >الــــــــــــــكــــــــــــــافــــــــــــــيــــــــــــــة< البــــــــــــن الــــــــــــحــــــــــــاجــــــــــــب 

)646 ھ( )7(�

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 201� 
›2‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 
›3‹ سورة الكهف، اآلية: 10� 
›4‹ سورة الحشر، اآلية: 10� 

›5‹ سورة الصافات، اآليات: 180 - 182� 
 �MUHAMMED b. AHMED b. RAMAZAN، NİŞANCIZADE ›6‹

وِمـــــــــــــــي نـــــشـــــانـــــجـــــي َزاده  ـــــــــد )پـــــــــاشـــــــــا( بـــــــــن َرمَـــــــــــــَضـــــــــــــان اإِلْســـــــــتَـــــــــانـــــــــبُـــــــــولـــــــــي الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي الـــــــــــــــّرُ نـــــشـــــانـــــجـــــي َزاده: أْحـــــــــَمـــــــــد بـــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ
)ت 986 ھ/1578 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 13/55��  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - FEVAİDÜ’z - ZIYAİYYE ›7‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    231 مجاميع متنوعة   

الــمــؤلــف: عــبــد انمحرل بــن أحــمــد نـــور الــديــن الــجــامــي؛ مــا جــامــي )ت 898 ھ/ 
1492 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 203، مقياس الورقة: )190 × 140 = 120 × 60(، 
عدد األسطر: )19(�

قْم الَْحِميِدّي: 500� أوله وآخره: مثل الّرَ
ُطوِر وعل| األوراق المضافة الحقاً شروح  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
كثيرة، وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض العبارات مَُميَّزة بخطوط 
ــد كــلــدي. تــاريــخ الــنــســخ: ســنــة )1144 ھ/1732 م(.  حــمــراء فــوقــهــا. الــنــاســخ: مُــَحــّمَ
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــــَوَرِق اإليـــــبـــــرو، وعــلــيــه  الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الــتــعــلــيــق، وال
د مَُراد َشيْخ  يِّد الحافظ مَُحّمَ تملك: الحافظ حسين سنة )1180 ھ/1766 م(: الّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 516� ]975[ الّرَ
عنوان المخطوط: اإلفصاح في إعــراب سورة الفاتحة وكتاب الكافية وشيء من 

الصرف والنحو = معرب الكافية )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 500�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �NUREDDİN ABDURRAHMAN b. AHMED el - HORASANİ، el - CAMİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 176�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - İFŞAH ›2‹

قال حاجي خليفة: >الكافية، في النحو، للشيخ، جمال الدين، أَبِي عمرو: ُعثَْمان بن عمر، المعروف: 
بابن الحاجب، المالكي، النحوي. المتوف|: سنة )646 ھ/1249 م(، وهي: مختصرة معتبرة، شهرتها 
مــغــنــيــة عـــن الــتــعــريــف، ولــــه عــلــيــهــا )شــــــرح(. ونــظــمــهــا فـــي أرجـــــــوزة، وســـمـــاهـــا: )الــــوافــــيــــة(. وشـــرحـــهـــا... وقــد 
ــــد الـــقـــوشـــي، الـــمـــتـــوف|:  ــــَحــــّمَ أكـــــــّبَ الــــنــــاس عـــــل| االشـــتـــغـــال بـــهـــا، وشـــروحـــهـــا كــــثــــيــــرة... عـــــاء الــــديــــن: عـــلـــي بـــن مُ
م فــي أولــه تفسير  | )بــاإلفــصــاح(؛ لــواحــد مــن علماء الــدولــة الــُمــَراديــة، قـــّدَ ســنــة... وفــي إعرابها كتاب مُــســّمَ

الفاتحة. َصنََّفهُ لِولِد الشيخ: أحمد بن يُوُسف السانيكي، بإشارته<. 
انظر؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لَِحاجي َخِليَفة: )1370/2، 1373(� 

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1358�  قْــــم ال وتُــــوَجــــُد مــخــطــوطــات عـــديـــدة مـــن اإلفـــصـــاح. انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ ]1800[ الــــّرَ
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 1720. وهذه  قْـــــــــم ال ْــــــــَقــــــــِديــــــــُم: 349. ومــــكــــتــــبــــة مُـــــــــــــَراد مُـــــــــــّا؛ الـــــــــّرَ قْـــــــــم ال ومــــكــــتــــبــــة جــــامــــعــــة إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول؛ الـــــــــّرَ

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    232

د بن عرب شاه )عربشاه(، عصام الدين )ت 951 ھ/  المؤلف: إبراهيم بن مَُحّمَ
1544 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 239، مقياس الورقة: )170 × 150 = 130 × 70(، 
عدد األسطر: )19(�

ِحـــــيـــــِم. الـــحـــمـــد هلل الــــــذي رفـــــع الــــســــمــــاوات بــغــيــر عـــمـــاد،  ِ الـــــّرَ َ ْ أولـــــــه: بِــــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ
ام عل| نبيه الذي  اة َوالّسَ وخفض األرض ونصب الجبال بجزم القضاء للعباد، َوالّصَ
ْــِجــهــاد، وعـــل| آلـــه وأصــحــابــه الــذيــن ُضــــّمَ إل| ِســيــوفِــهــم َكــْســُر  َســــّنَ الــوقــَف وجــاهــَد حـــّقَ ال
لَْطان مُـــَراد )2(، الذي قاد الخلق إل|  األعــداء وفتُح الباد، والثناء لخليفته، وهو الّسُ
ل عـــمـــَره بــالــنــصــر واإلمــــــداد،  ســبــيــل الـــرشـــاد، أســـعـــده اهلل فـــي الـــداريـــن كــــّلَ اإلســـعـــاد، وطــــــّوَ
وجعل ذريــتــه باقية بالخير والــســداد، ورحــم آبـــاءه وأجــــداده يــوم الميعاد، بحرمة النبي 
الشفيع يوم التناد، وآله األشراف، وَصحبه األمجاد. وبعد فاذه )مختصر في إعراب 

قْم  د القوشجي السمرقندي الحنفي(. والّرَ مخطوطة منسوبة إل| مؤلف اسمه: )عاء الدين علي بن مَُحّمَ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1693. ومــكــتــبــة األزهـــــر؛ مـــن الـــرقـــم: 28978، أرقـــــام الــحــفــظ: )2600 نــحــو( 33621 حليم،  ال
وهي مكتوبة سنة )1143 ھ/1703 م(، والرقم: 28980، أرقام الحفظ: )5346 نحو( 84385 األَتَْراك؛ 
وهي مكتوبة سنة )1066 ھ/1656 م(، والرقم: 28981، أرقام الحفظ: )1910 نحو( 22732؛ وهي 
الـــســـقـــا،  نـــــحـــــو( 28686  الـــــحـــــفـــــظ: )2358  مــــكــــتــــوبــــة ســــنــــة )1151 ھ/1738 م(، والـــــــرقـــــــم: 28982، أرقـــــــــــام 
حـــــلـــــيـــــم، وهــــــــــي مـــــكـــــتـــــوبـــــة ســـــنـــــة )1050 ھ/1640 م(، ومـــــخـــــطـــــوطـــــة مــــكــــتــــبــــة اســـــمـــــيـــــخـــــان فـــــــي إِْســـــــــتَـــــــــانـــــــــبُـــــــــول: 371، 
مــــكــــتــــوبــــة ســـــنـــــة )1050 ھ/1640 م(، ومـــــخـــــطـــــوطـــــة مــــكــــتــــبــــة ســـــــــرز فـــــــي إِْســــــــتَــــــــانــــــــبُــــــــول: )1/4025( مــــكــــتــــوبــــة ســـنـــة 
)1100 ھ/1688 م(، ومـــخـــطـــوطـــات مــكــتــبــة أســــعــــد أفـــــنـــــدي: )2/3086(، ومـــكـــتـــبـــة اللــــــه لــــــي: )3163(، 

ومكتبة الملك عبد العزيز الجامعية: )2031(� 
 �SFERAYİNİ İSAMEDDİN İBRAHİM b. MUHAMMED b. ARABŞAHİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 54�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
ِــــــــــد ســــنــــة )806 ھ/1403 م(، وتـــســـلـــطـــن بــــعــــد والـــــــده  ـــــلْـــــَطـــــان الــــُعــــثْــــَمــــانــــي )الــــــــســــــــادس(: مُـــــــــــَراد الـــــثـــــانـــــي، ُول ›2‹ الـــــّسُ
ــــــلْــــــَطــــــان  والــــــّسُ ســـــنـــــة )855 ھ/1451 م(.  ووفــــــــاتــــــــه  ســـــنـــــة )824 ھ/1421 م(،  األول  چــــلــــبــــي  ـــــــد  ــــّمَ ــ ــــَحـ ــ ـ مُ ــــَطـــــــان  ــ ــــلْـ ــ ـ ــــّسُ ــ الـ
لَْطان سليم الثاني، تسلطن سنة )982 ھ/1574 م(، ووفاته  الُعثَْماني )الثاني عشر( مَُراد الثالث ابن الّسُ
لَْطان أحمد األول ولد  ــلـْـَطــان الُعثَْماني )السابع عشر( مُـــَراد الــرابــع ابن الّسُ سنة )1003 ھ/1594 م(. والــّسُ

سنة )1018 ھ/1609 م(، وتسلطن سنة )1032 ھ/1622 م(، ووفاته سنة )1049 ھ/1639 م(. 
انظر؛ لغات تاريخية وجغرافية ألحمد رفعت أفندي: )232/6 - 235(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    233 مجاميع متنوعة   

ســـورة الفاتحة وكــتــاب الكافية وِذكـــر شــيء مــن الــمــعــانــي(، جمعته مــن كتب التفاسير 
ـــنـــــحـــــو والــــــلــــــغــــــات، والـــــــكـــــــام واآلداب، واألصــــــــــول  ْـــــــــــــــِقـــــــــــــــَراءَات، والـــــــصـــــــرف والــ واألحـــــــــاديـــــــــث وال
ْـــــُمـــــســـــتـــــعـــــان الـــــلـــــطـــــيـــــف، وأدرجــــــــــــــــت فـــــيـــــه مـــــــا الح لــــقــــلــــبــــي الــــكــــثــــيــــف،  والــــــمــــــعــــــانــــــي، بــــاســــتــــعــــانــــة ال
يْتُه: )باإلفصاح(. وسألت اهلل تعال| أن ينفع به الولد األعز، وكّلَ مَن يحاول  َوَسّمَ
الـــصـــاح، ومــــا تــوفــيــقــي إال بــــاهلل عــلــيــه الـــتـــوّكـــل وبــــه الـــفـــاح، وإلـــيـــه الــتــفــوض إنــــه الــكــريــم 
الــــــفــــــتّــــــاح... اعــــلــــم يـــــا قـــــابِـــــَل الــــِعــــلــــم والـــــخـــــطـــــاب، َعـــــــلـــــــَم اهللُ مـــــا فـــــي كلذ الــــكــــتــــاب، أنــــــه قــد 
كــان لــي إشــــارةٌ صحيحة إل| تصنيفه، بــل عــبــارةٌ صريحة فــي تأليفه، مــن قِــبــل الشيِخ 
الفاضِل، والمرشِد الكامِل، فريِد العصر، ووحيِد الزمان، صاحِب التحقيِق والِعرفاِن، 
َّــد ِمــن عــنــد اهلل الملك الــمــنّــان، أســكــنَــهُ اهللُ ُسبحانه فــي أعــل| الجنان، فــي جــوار  الــمــؤي
حبيِب انمحرل، آمين؛ يا مُجيب يا مُستعان. فامتثلُت بموجِب اإلشارة المذكورة، 

وَعملُت بُمْقتََض| الِعبارة المزبورة، وشكرُت اهلل عل| توفيق العناية المذكورة:

ْـــــــــَفـــــــــْضـــــــــِل والـــــــــــنَّـــــــــــَد| َــــــــــــــــــــــــَدافـــــــــجـــــــــاءَ بِـــــــــــَحـــــــــــْمـــــــــــِد اهلِل ِذي ال ْــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــْدِر ِمــــــــــــــــــــــــــــــْن مــــــــــــــــــــــــْشــــــــــــــــــــــــِرٍق ب َوتَـــــــــــــــــــــْوفِـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِقـــــــــــــــــــــِه َكــــــــــــــــــــــــال
روِع في فاتَِحِة الِكتاب، مُستعيناً باهلل الُْمِعيِن  وانأه أخوُض باالستعاذة قَبَْل الّشُ
ــــــــواب. فــــــأقــــــول: )أعـــــــــــوُذ بــــــــاهلل( أي:  ِم الــــــــّصَ ـــــداً ِمــــــــــن اهلل الــــــَفــــــيَّــــــاِض لإْبَ ــــــــاب، ومُـــــســـــتـــــمِّ الــــــــوّهَ
ألتجئ إليه )من الشيطان(: فَيَْعاٌل ِمن َشَطَن؛ إذا بَُعَد لِبُْعِدِه عن رحمِة انمحرل. أو 
فعان من شاط: إذا َهلَك؛ لِهاِكِه في الّطُغياِن )الّرَجيم(: فَِعيل بَِمعن| المفعول، 
ــــُهــــِب بـــأمـــِر  ــــــُرودُ بــــالــــّشُ ــــْطـ ــ ــــَمـ ــ ْـ ــــــْرُجـــــــوم، ال ــــَمـ ــ ْـ ــــــُرودُ عـــــن حــــضــــرة الـــــحـــــنَّـــــان، ال ــــْطـ ــ ــــَمـ ــ ْـ ــــــْرُجـــــــوم، ال ــــَمـ ــ ْـ أي: ال
الــــــمــــــنَّــــــاِن، وقـــــيـــــل: بــــمــــعــــن| فـــــاعـــــل؛ أي: الـــــــراِجـــــــم بــــالــــوســــوســــِة إل| قــــلــــِب الـــــغـــــافِـــــِل عـــــن ِذكـــــــِر 
َّــاِن، فأعوُذ: مضارٌع عل| صيغِة التكلِّم... ســورة الفاتحة. )بِــاْســِم اهلِل(: الباء  ي الــّدَ
فيه للمابسة، والظرف مُستِقّر حال؛ من فاعل عامله المحذوف المنسي، تقديره: 
مــابــســاً )بِــــاْســــِم اهلِل( أقـــــَرأُ، أو لــاســتــعــانــة، والـــظـــرف: لــغــٌو مــتــعــلــٌق بــالــفــعــل الــمــحــذوف 

المنوي، والتقدير: باستعانة )اْسِم اهلِل( أقرأُ...
آخــــــــره:... والـــقـــائـــُم مـــقـــام فــاعــلــه )مـــــا( الـــمـــوصـــوف أو الـــمـــوصـــول. )حــــــذف( عــل| 
ِـــمـــا،  صــيــغــة الـــمـــجـــهـــول، والـــنـــائـــب عــــن الـــفـــاعـــل عـــائـــد إل| )مــــــا( وجـــمـــلـــةُ حــــــذف: صـــفـــة ل
أو ِصــلــة لـــه، فــهــي عـــل| األّول فــي مــحــّل الــرفــع، وعـــل| الــثــانــي: ال مــحــّلَ لــهــا، وجملة 
فيردّ عطف عل| تحذف، أو استئناف، أو تفسير )والمفتوح(: صفة سببية لمبتدأ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    234

مـــــحـــــذوف، أي: والـــمـــخـــفـــفـــة الــــمــــفــــتــــوح. )مـــــــــا(: نــــائــــب عـــــن فــــاعــــل الــــمــــفــــتــــوح. )قـــبـــلـــهـــا( 
صفة الموصوف، أو صلة الموصول، والعائد إليه مُستكّن في الظرف، والبارز عائد 
إل| المبتدأ، والمفعول األول لقوله: )تقلب( قائم مقام فاعله؛ راجع إل| المبتدأ 
ْـــــــضـــــــاً، والــــمــــفــــعــــول الــــثــــانــــي قـــــولـــــه: )ألــــــفــــــاً( والـــجـــمـــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة خـــبـــر الــــمــــبــــتــــدأ، واالْســـــِمـــــيَّـــــة  أَي
استئناف، وِمن ُحسن خاتمة الكتاِب َختُْمهُ باأللف كافتتاٍح بِِه، وقد تَّمَ ما في اذه 
الــــشــــرح مــــن الــــكــــام، بـــتـــوفـــيـــق اهلل الـــكـــريـــم الــــعــــام، والـــحـــمـــد هلل عـــــل| الـــتـــمـــام، والـــصـــاة 
ــــكــــــرام، وأصــــحــــابــــه الــــعــــظــــام، حــــشــــرنــــا اهلل مـــعـــهـــم فــــي دار  عــــــل| ســـيـــد األنــــــــــام، وعـــــــل| آلــــــه الــ
ــــــام. }ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې{ )1(�  الـــــــسـ
}ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ{ )2(� }گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ )3(� }پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ )4(� }ىئ ىئ ی ی ی 

ی ݲ حئ مئ ىئ ݲ جب حب خب{ )5(. تَّم.
ــد بــن أبــو بــكــر، غــفــر اهلل له  ــــاِب. حــــّرره مُــَحــّمَ ْــــَوّهَ ْــَمــِلــِك ال ـــت الــكــتــاب بِــــَعــــْوِن اهلل ال تَـــّمَ
وألبــويــهــمــا، لجميع المؤمنين والــمــؤمــنــات، والمسلمين والــمــســلــمــات، األحــيــاء منهم 
واألموات. آمين. يا رّب العالمين. في سنة سّت وأربعين وألف؛ في يوم جهارشنبه 

في وقت الضح| في شهر المحرم.
الخط باقي، والعمر فاني، والعبد عاصي، والرّبُ عافي.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات،  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
وَعنَاِوين المواضيع والفواصل مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط 
ـــــد بـــــن أبـــــو بـــــكـــــر. تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: فــــــي شــــهــــر مـــحـــرم  حــــــمــــــراء الـــــــلـــــــوِن فــــــــوقَــــــــهُ. الـــــنـــــاســـــخ: مُـــــَحـــــّمَ
)1046 ھ/1636 م(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــنــــســــخ الــــمــــضــــبــــوط بـــــالـــــحـــــركـــــات أحـــــيـــــانـــــاً، 

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 201� 
›2‹ سورة آل عمران، اآلية: 8� 
›3‹ سورة الكهف، اآلية: 10� 
›4‹ سورة الحشر، اآلية: 10� 

›5‹ سورة الصافات، اآليات: 180 - 182� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    235 مجاميع متنوعة   

د مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 517. مطبوع ]976[ الّرَ
عنوان المطبوع: الفوائد الشافية عل| إعراب الكافية البن الحاجب )1(�

ْـــــــــــــــَحـــــــــــــــنَـــــــــــــــِفـــــــــــــــّي، زيـــــــــــنـــــــــــي زاده  وِمــــــــــــــــــــــــي، ال الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: ُحـــــــــــَســـــــــــيْـــــــــــن بـــــــــــن أْحــــــــــــــــَمــــــــــــــــد الـــــــــــــــبـــــــــــــــروســـــــــــــــوي، الــــــــــــــــــــــــّرُ
)ت 1168 ھ/1755 م( )2(�

عدد الصفحات: 478�
ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِل عـــل|  ِحـــــيـــــِم. ال ِ الـــــّرَ َ ْ ــــْســــــِم اهلِل انمحرّلَ أولــــــه: إعـــــــراب الـــكـــافـــيـــة لـــزيـــنـــي زاده. بِــ
نِــَعــِمــِه الكافية الــوافــيــة، وِمننه الشافية الصافية، والــصــاة والــســام عــل| المبعوث إل| 
ـــــه الـــــذيـــــن نَــــــَحــــــوا نــــــْحــــــوه، واتّــــبــــعــــوا  ــــــر، بـــــالـــــقـــــرآن الــــعــــربــــي الـــــمـــــنـــــّور، وعــــــــل| آلــ ـــــمـ األســــــــــود واألحــ
كلماته وكامه، وعل| أصحابه الذين رفعوا أعام العدل بين األنام؛ بنصب الوالة 

الجازمين الشكوك واألوهام.
ِّه الحسن| والزيادة؛ حسين بن أحمد الشهير بزيني  أما بعد: فيقول الراجي ِمن رب
ــا كــان ِكــتــاب الكافية للشيخ ابن الحاجب،  َــّمَ زاده، غفر ذنوبهما، وَســتَــَر ُعيوبَُهما: ل
أوصله اهلل سبحانه إل| أعل| المراتب؛ من أحسن ما ُصنَِّف في ِعلم اإلعراب، الذي 
واب؛ إْذ به يتيّسُر فَْهُم كتاِب اهلل المنَزِل، ويتِّضُح معن|  هو الهادي إل| َصْوب الّصَ
حديث النبي الُْمرسِل، فإنّهما الوسيلة إل| السعادة األبدية، والذريعة إل| تحصيل 
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طبع بمعرفة الحاج إبراهيم صائب في اآلِســتَــانَــة سنة )1241 ھ/1826 م( في )484( صفحة. كما طبع 
د لبيب سنة )1278 ھ/1862 م( في )416( صفحة. وطبع  في مطبعة دار السلطنة السنية بمعرفة مَُحّمَ
)1251 ھ/  )1235 ھ/1819 م(،  )1223 ھ/1808 م(،  )1200 ھ/1786 م(،  ســــنــــة  ــــبُــــــول  ــــتَــــــانــ إِْســ فـــــي 
1835 م(، )1269 ھ/1853 م(، )1271 ھ/1854 م(، )1279 ھ/1862 م(، )1281 ھ/1871 م(. 

وفي الهند سنة )1291 ھ/1874 م(، )1319 ھ/1901 م(. 
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المصالح الدينية والدنيوية... اشتغل بقراءته؛ وِحْفِظِه الطاُب؛ ِمن أولي األفهام، 
وذوي األلـــــــبـــــــاب، إال أنـــــــه لـــــم يــــتــــصــــّدَ لــــكــــشــــِف إعــــــرابــــــه أحـــــــــٌد مـــــن الـــــُفـــــحـــــول، كــــمــــا يـــرتـــضـــيـــه 
أصــحــاُب الــعــقــول، بــل تــصــّد| لــه مَــن لــم يــغــوصــوا فــي بــحــار األبــــواب والــُفــُصــول، فــأتَــوا 
فيه بالغرائِب والــفــضــول، حــت| سنح لبالي الفاتر، وطلع لــروعــي القاصر، أْن أكتَب 
كلماٍت متعلقةً بحلِّ إعرابه، وافيةً غير محتاجٍة إل| غيره، طلباً لمرضاة رّب الِعباد، 
وإعـــــراضـــــاً عـــن لــــوم ذوي الــــِعــــنــــاد... نــــاويــــاً أن أســـمـــيـــه: )بـــالـــفـــوائـــد الــشــافــيــة عــــل| إعــــراب 
الكافية(، ولئن كان ذو عيٍب في ريٍب؛ فليأت بمثِله، أو لِيَُمْت بغيِظه في َجهِله، }وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ{ )1(. ال يردّ ما شاء. وجعلته تحفةُ لحضرِة 
ه اهلل سبحانه بخافة األرض، واصطفاه لسلطنتها في الطول والعرض، أال  مَن خّصَ
لَْطان األسعد األعظم، والخاقان األمجد واألفخم، مالك اإلمامة الُعظم|،  وهو الّسُ
لَْطان الباهر، وارث الخافة الكبر| كابراً عن كابر، المفتخر بخدمة الَْحَرمَيِْن  والّسُ
المكّرمين المعّظمين، وحماية المقامين المعّظمين المفّخمين؛ سلطان المشرقين، 
لَْطان: مُْصَطَف| خــان )2(  لَْطان الّسُ لَْطان ابن الّسُ لَْطان ابن الّسُ وخاقان الخافقين، الّسُ
ــــــد خــــــــــان، خـــــــــلَّـــــــــد اهللُ ســــبــــحــــانــــه؛ مــــقــــرونــــاً  ــــــلْــــــَطــــــان مُــــــَحــــــّمَ ــــــلْــــــَطــــــان أحـــــمـــــد خــــــــان ابــــــن الــــــّسُ ابــــــن الــــــّسُ
هُ وإحسانَه، وأيَّد لِواءَ ِخافتِِه مَعقوداً بالصعود،  سلطانه، وأفاض عل| العالمين بِّرَ
ْـــُخـــلـــود، وال زالـــــت مُــتــســلــســلــةً إل| انــتــهــاء  وربـــــط أطــــنــــاَب ِخــــيــــاِم دولــــتِــــِه وســلــطــنــتــه بــــأوتــــاِد ال
ِسلسلة الّزمان، وأرواح أسافهم العظام متنزِّهةً في روضة الّرضوان، وأعــام العدل 
فــــي أيــــــام دولــــتــــه عـــالـــيـــة، وقـــيـــمـــة الـــِعـــلـــم مــــن آثــــــار ُرتـــبـــتـــه غـــالـــيـــة، وأيـــــاديـــــه عـــــل| أهـــــل الـــحـــّق 
فائضة، وأعاديه بين الخلْق غائضة، وما دام خّدامه ووالته وأمراؤه ووزراؤه وعلماؤه 

›1‹ سورة الحديد، اآلية: 29� 
ــــلْــــَطــــان مـــصـــطـــف| الـــثـــالـــث )1171 ھ/1757 م - 1187 ھ/1774 م(. ابــــن أحــــمــــد الـــثـــالـــث )1703 -  ›2‹ الــــّسُ
ــلـْـَطــان إبــراهــيــم األول )1640 - 1648 م(  ــد الــرابــع )1648 - 1687 م( ابــن الــّسُ ــلـْـَطــان مُــَحــّمَ 1730( ابــن الــّسُ
لَْطان  د الثالث )1595 - 1603 م( ابن الّسُ لَْطان مَُحّمَ لَْطان أحمد األول )1603 - 1617 م( ابن الّسُ ابن الّسُ
ــــلْــــَطــــان ُســـلَـــيْـــَمـــان  ــــلْــــَطــــان ســـلـــيـــم الـــثـــانـــي )1566 - 1574 م( ابــــن الــــّسُ مـــــــراد الـــثـــالـــث )1574 - 1595 م( ابــــن الــــّسُ
ــلـْـَطــان  ــلـْـَطــان سليم األول )1512 - 1520 م( ابــن الــّسُ الــقــانــونــي )1520 - 1566 م( ابــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن الــّسُ
لَْطان مراد  د الفاتح الثاني )1451 - 1481 م( ابن الّسُ لَْطان مَُحّمَ أبا يزيد الثاني 1481 - 1512 م( ابن الّسُ

الثاني )1421 - 1451 م(. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    237 مجاميع متنوعة   

َــــــِم وانـــــتـــــظـــــامـــــه مَـــــــنـــــــوٌط عــــلــــيــــهــــم، وصــــاحــــه  وقُـــــضـــــاتـــــه وُوّعـــــــــاظـــــــــه ومــــشــــايــــخــــه الــــــذيــــــن نِــــــظــــــام الــــــعــــــال
ـــيــــــهــــــم؛ ِمـــــــّمـــــــن آتـــــــــاهـــــــــم اهلل الـــــِحـــــكـــــمـــــةَ والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــةَ، وحـــــِفـــــظـــــهـــــم عـــــــن فِـــتـــنـــة  ــ ونــــــظــــــارتــــــه مَـــــــقـــــــود إلـ
ِــنَــعــمــائــِه،  الـــبـــأِس والـــخـــصـــومـــة، ُخـــصـــوصـــاً مــنــهــم مَــــن ُكـــنْـــُت مَــحــفــوفــاً بــــآالئِــــِه، ومُــســتــغــرقــاً ل
نيويّة، الُْمتَِّصف بمكارِم  ينية والّدُ الحائز للرئاسة الِعلمية والَعمليِة، الفائز بالنَِّعِم الدِّ
األخاق، الفائض مَهابته وَشجاعته وبِّره عل| اآلفاق... أعني به َسِمّي النبّي عظيم 
اِغب )1( بين الَْخلِْق، الذي لم يَر أحٌد ِمن األنام  ِهير بالّرَ د الّشَ الُْخلُِق، الوزير: مَُحّمَ
مــثــلــه، ولــــم يــمــلــك أحـــــٌد مـــن الــمــلــوك َشـــبَـــَهـــه إاّل ُســلــطــانــنــا األعـــظـــم، والـــخـــاقـــان األفـــخـــم؛ 
بعون أكرم األكرمين، وبَِكَرِم أرَحِم الراحمين، واذه دليٌل عظيٌم أّي عظيم، وبُْرَهان 
بحانية، فإنه  لَْطانية الّسُ فخيم أّي فخيم؛ عل| َصفاء الدولِة الُْعثَْمانيَّة، والشوكة الّسُ
ِـــــح... وقـــــد آَن أواُن الـــشـــروع  ـــــال ِـــم الــــنــــاِصــــح، ال بـــالـــوزيـــر الـــجـــاهـــل الـــــّطَ يــــقــــومُ بـــالـــوزيـــر الـــعـــال
لـــــــف|،  فـــــي الــــمــــقــــصــــود، بــــــعــــــون اهلل الــــمــــلــــك الــــمــــعــــبــــود، ومـــــنـــــه ُســــبــــحــــانــــه اإلعــــــــانــــــــةُ، وإلـــــيـــــه الـــــــّزُ
ا كان عادة المعلمين تعليم إعراب قول  وهو حسُب مَن توّكََل عليه؛ وكف|، ثم لَّمَ
المتعلمين: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، رضي اهلل تعال| عنا وعنكم( ناسَب 
َـــه أوالً، وإعــــــراَب مـــا الــتــزمــنــاه ثــانــيــاً، فــنــقــوُل؛ وبـــــاهلِل الــتــوفــيــق، وبـــيـــِدِه  لــنــا أْن نــبــيِّــَن إعـــراب
ـــــةُ الــتــدقِــيــق؛ )أعـــــوُذ(: فــعــل مــضــارع مُتكلم مبني لــلــفــاعــل، ويــقــال: بــدلــه معلوم،  أزمَّ
وكــــاهــــمــــا بــــمــــعــــن| واحــــــــــٍد فـــــي اصـــــطـــــاح الــــــنُّــــــحــــــاة، وهـــــــو الــــِفــــعــــل الـــــــــذي ُذِكــــــــــــَر أصـــــــــُل فــــاعــــِلــــه، 
وأصله: )أْعُوذ( بسكون الَعين وَضمِّ الواِو؛ مثل: )أكتب( فاستُثقلت الضّمة عل| 
الواو، فنُِقلْت إل| الَعين، وبقيْت ساكنةً، ومصدره: عوذ وِعياذ ومعاذ، أي: ألتجئ 

مرفوع لفظاً بعامٍل معنويٍّ عل| الصحيح...

آخـــره:... )و(: عاطفة، )المفتوح(: مرفوع مبتدأ بحذف الموصوف، أي: 
النون. )ما(: مرفوع المحل نائب الفاعل للمفتوح؛ لكونه معّرفاً بالام. )قبلها(: 
ظرف مُستقّرٌ صفة )ما( أو ِصلته، والضمير: مضاف إليه لَِقبْل راجع إل| المبتدأ، 

 �RAGIP PAŞA MUHAMMED ›1‹
ـــــظــــــم، َراِغـــــــــــب پـــــاشـــــا، قـــوجـــه  ـــــد شــــوقــــي اإِلْســـــتَـــــانـــــبُـــــولـــــي، صــــــدر الــــــــــــــوزراء، الـــــصـــــدر األعـ ـــــد َراِغـــــــــــب پــــاشــــا بــــن مُـــــَحـــــّمَ مُـــــَحـــــّمَ

راغب، العثماني، الّرُوِمي، الحنفي )ت 1176 ھ/1763 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/70�  قْم الَْحِميِدّي: 6/455. ومكتبة راغب پاشا؛ ]92[ الّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    238

)تُقلَُب(: مضارع مجهول نائب الفاعل فيه هي راجع إل| المبتدأ، والجملة فعلية 
صغر| مرفوعة المحّل خبر المبتدأ، والجملة االْسِميَّة ُكبر| ال محّل لها عطف عل| 
جملة، والمخّففة تُــحــذف، وقيل: استئناف. )ألــفــاً( منصوب مفعول ثــان لتُقلب؛ 
ألنـــــــه إذا كـــــــان بــــمــــعــــن| الـــتـــصـــيـــيـــر يــــتــــعــــد| إل| الــــمــــفــــعــــولــــيــــن، والــــمــــفــــعــــول األول قـــــائـــــم مـــقـــام 
الـــفـــاعـــل، وقــــيــــل: حـــــال مــــن الــمــســتــكــّن فــــي تُـــقـــلَـــب، وفـــــي شـــــرح الـــهـــدايـــة لـــلـــمـــول| الــشــهــيــر 
ْـــــــَخـــــــافِـــــــِض. أي: إل| ألــــــــف، واذكه فـــــي شــــرح  بــــابــــن كــــمــــال الـــــــوزيـــــــر: نَـــــْصـــــبُـــــهُ عـــــــل| نَــــــــــــْزِع ال
المقصود للعيشي؛ اليسر|، فا وجه لتخطئِة هذه الِعبارة، والتصويب ألن يقال: 
ــــد  ــــَحــــّمَ إل| ألـــــف بــكــلــمــة إل| فــــي شـــــرح الـــمـــقـــصـــود لــــمــــوالنــــا، ومـــــن كـــــلِّ وجــــــٍه لـــمـــوالنـــا )مُ
أفندي الشهير بالبركي )1(( أصاً وقطعاً. ثم إّن الُْمَصنّف كما افتتَح في كتابه اذه 

باأللف؛ ختََمه به؛ وهو ِمن ُحسن خاتمة الكتاب؛ عند ذوي األلباب.
الــلــهــم كــمــا أنــعــمــت علينا بـــإعـــراب اذه الــكــتــاب، وأتــمــمــَت نِــعــمــتــك بــإتــمــامــه عــل| 
ِــــُحــــســــن الــــــمــــــآب؛ وجـــــزيـــــل الـــــثـــــواب،  ـــبـــــاً ل َوْجــــــــــــِه الـــــــصـــــــواب؛ اجــــعــــلــــه دافــــــعــــــاً لــــلــــِعــــقــــاب، ومـــــوجــ
واجـــعـــلـــه خـــالـــصـــاً لـــوجـــهـــك الــــكــــريــــم، وســـبـــبـــاً لـــلـــنـــجـــاة }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ݲ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ{ )2(�
يقول العبد الفقير إل| اهلل الملك العزيز القدير: اذه آخر ما أوردنا من اإلعراب 
عل| كتاب الكافية التي هي للمشكات الشافية... قد استراح من كمد االنتهاض؛ 
لــــنــــقــــل اذه الـــــمـــــعـــــرب مـــــــن الــــــــســــــــواد إل| الــــــبــــــيــــــاض؛ الـــــعـــــبـــــد الـــــفـــــقـــــيـــــر، إل| الـــــمـــــلـــــك الـــــقـــــديـــــر، 
)حسين بن أحمد(، حّفهما ألطاف ربّهما الصمد، )الشهير بزيني زاده(، زاد اهللُ 
ســبــحــانــه زادَه، ووفّــــقــــه ُســبــحــانــه فـــي وظـــائـــف ُعــبــوديــتــه لــــإلعــــراِض عـــن مــطــالــبــة األعـــــواض 
واألغــــــــــــــــــــــراض، قــــبــــيــــل عـــــصـــــر الــــــســــــبــــــت، الــــــخــــــامــــــس مــــــــن أيــــــــــــام رمـــــــــضـــــــــان، الــــمــــنــــتــــظــــم فــــــــي ســـلـــك 
شهور سنة ثمان وستين ومئة وألف )1168 ھ/1755 م( من هجرة مَن ارتد| بالعزِّ 
والشرف، صل| اهلل تعال| عليه وسلم، وعّظَمه وكــّرم، وعل| آله العظام، وصحبه 

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›1‹
د بن بير علي البركوي )البركيلي(، الحنفي )ت 981 ھ/1573 م(.  مَُحّمَ

ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›2‹ سورة الشعراء، اآليتان: 88 - 89� 
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الفخام، وعل| مَن تبَعهم إل| يوم الِقيام، ما ُذِكَر في األَلِْسنَِة الكلمة والكام.
مــــالحــــظــــات: مـــكـــتـــوب فــــي الـــلـــوحـــة األول|: >طـــبـــعـــت هذه الـــنـــســـخـــة الـــجـــلـــيـــلـــة ذات 
الــفــوائــد الــجــزيــلــة فــي أيـــام ســلــطــنــة مــن هــو ِظـــّل اهلل فــي أرضـــه، والــمــتّــضــح بــأنــوار ســنــن 
ُسنَنِه وفْرِضِه، النيّر األعظم الذي تضيء بُدوُر الملوك بأنواره، والبحر الخضم الذي 
تــــســــتــــمــــّد جـــــــــداول الــــســــاطــــيــــن مـــــن أنــــــهــــــاره، والـــــســـــمـــــاء الـــــتـــــي تـــتـــمـــنـــطـــق الــــــجــــــوزاء لـــخـــدمـــتـــه، 
ــــبــــــحــــــريــــــن،  وتـــــــــخـــــــــاف األُْســـــــــــــــــــــُد أن يـــــــمـــــــّد إلــــــيــــــهــــــا يـــــــــــَد ســـــــطـــــــوتـــــــه، ســــــلــــــطــــــان الــــــــبــــــــريــــــــن، وخــــــــــاقــــــــــان الــ
ــــلـْـــَطــــان  ــــلْــــَطــــان عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد خــــــــان )1( ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان الــــّسُ ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ ــــلْــــَطــــان ابــــن الــــّسُ الــــّسُ
أحمد خان، ال زال مؤيداً بنصر ال يبل| جديده، وال تنحّل بيد الحوادث عقوده، 
آمـــيـــن رب الــعــالــمــيــن، وفـــي زمــــان صــــدارة الـــوزيـــر الـــوقـــور األعــــظــــم... أعـــنـــي بـــه الــصــدر 
ـــــــر اهلل لـــــه مـــــا يـــــــروم ومــــا  ــــّسَ ــ َـ ُـــــوُســـــف پـــــاشـــــا، ي األعـــــظـــــم والــــــوزيــــــر األكــــــــرم والــــمــــشــــيــــر األفـــــخـــــم؛ ي
يشا، بجاه أفضل من عل| األرض مش|، وفي أوان مشيخة عامة الدهر... غوث 
الــمــســلــمــيــن، وغــيــث الــطــالــبــيــن، شــيــخ اإِلْســـــام، ومــفــتــي األنــــام، مـــوالنـــا أحــمــد أفــنــدي 
مـــفـــتـــي زاده )2(، جــــعــــل اهلل الـــتـــقـــو| زاده، وأنـــــالـــــه الـــحـــســـن| والــــــزيــــــادة، فــــي قــســطــنــطــنــيــة 

ـــــــلْـــــــَطـــــــان عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد األول: )1187 - 1203 ھ/1774 -  الـــــــّسُ الــــمــــســــلــــمــــيــــن؛  الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن؛ وخــــلــــيــــفــــة  ›1‹ أمــــــيــــــر 
د الرابع  لَْطان مَُحّمَ لَْطان أحمد الثالث )1115 - 1143 ھ/1703 - 1730 م(، ابن الّسُ 1789 م(، ابن الّسُ

)1058 ھ - 1099 ھ/1648 - 1687 م(. 
›2‹ شــــيــــخ اإلســـــــــــــام؛ الـــــــرقـــــــم: )90(، الـــــدفـــــعـــــة: )116(، أحـــــمـــــد بـــــن مـــفـــتـــي زاده، نــــشــــأ بـــــرعـــــايـــــة والـــــــــــده مــفــتــي 
مـــديـــنـــة كــلــيــبــولــي الـــتـــركـــيـــة، وبـــعـــدمـــا أكـــمـــل تــحــصــيــلــه، صـــــار قـــاضـــيـــاً فــــي غــلــطــة فــــي إِْســــتَــــانــــبُــــول األوروبــــــيــــــة؛ الــقــســم 
لَْطان مصطف| الثالث؛  الشمالي؛ وكلذ سنة )1181 ھ/1768 م(، ثم أصبح قاضياً عسكرياً في عهد الّسُ
ســنــة )1187 ھ/1773 م(، ثـــم تــــول| قــضــاء إِْســـتَـــانـــبُـــول ســنــة )1196 ھ/1781 م(، ثـــم تــــول| قــضــاء عسكر 
روم إيــــلــــي، فـــقـــضـــاء عــســكــر األنـــــاضـــــول ســـنـــة )1199 ھ/1785 م(، وبـــعـــد عـــــزل شـــيـــخ اإلســـــــام الـــســـابـــق مــحــمــد 
ــــَطـــــان  ـــــلْـ عـــــــــارف دُّري زاده؛ آلـــــــت الـــمـــشـــيـــخـــة إل| أحـــــمـــــد مـــفـــتـــي زاده ســــنــــة )1200 ھ/1789 م(، ثــــــم أقــــــالــــــه الـــــّسُ
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد األول لـــكـــبـــر ســـنـــه )1202 ھ/1789 م(، أثــــنــــاء عــــــــدوان الـــتـــحـــالـــف الـــصـــلـــيـــبـــي الـــــروســـــي الـــنـــمـــســـاوي 
ّــــــف تــعــلــيــقــات عـــــل| تــفــســيــر  فــــي حـــــرب شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم )1201 ھ/1787 م - 1206 ھ/1792 م(، وقـــــد أل
الــبــيــضــاوي، والــعــديــد مــن الــرســائــل الــعــلــمــيــة، ووافـــــاه األجــــل فــي إِْســتَــانــبُــول ســنــة )1206 ھ/1791 م(، ودُفـــن 
في أسكدار في القسم اآلسيوي من إِْستَانبُول، وآلت المشيخة بعده إل| الشيخ محمد خليل مكي أفندي 

المولود في مّكة المكّرمة سنة )1116 ھ/1407 م(. 
=انــظــر: تــاريــخ الــدولــة العلية العثمانية لفريد بــك المحامي؛ ص: )341 - 370(، ودوحـــة المشايخ، ص: 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    240

ــــنــــــة ألــــــــــف ومـــــئـــــتـــــيـــــن )1200( مــــــــن الــــــهــــــجــــــرة الــــــنــــــبــــــويــــــة< تـــــــاريـــــــخ الــــــطــــــبــــــع: ســـنـــة  الـــــمـــــحـــــمـــــيـــــة ســ
)1200 ھ/1785 م(. الــوضــع الــعــام: خـــّط الــطــبــاعــة الــحــجــريــة، وجــمــيــع الــصــفــحــات 
ــــَمــــيّـَـــز بـــخـــطـــوط ســــــوداء الــــلــــون فــــوقــــه، ويــــوجــــد فــي  لـــهـــا إطـــــــارات ســــــوداء الــــلــــون، والـــمـــتـــن مُ
ــــَمــــــاء: آق كــــرمــــانــــي،  ــــُعــــــلـَـ ِــــــــــــــِه فــــهــــرســــت فــــــي 3 صـــــفـــــحـــــات، وتُــــــــوَجــــــــُد فــــــي أولـــــــــه تـــــقـــــاريـــــظ الــ ل أّوَ
وتقريظ الصدر األعظم راغب پاشا بتاريخ: العشر األخير، من الشهر العاشر، من 
أول العشر الثامن، بعد العقد الحادي عشر. وتقريظ ولي الدين القاضي بالعساكر 
د سعيد ميرزا زاده القاضي بعسكر  المنصورة بوالية روم إيلي، وتقريظ السيد مَُحّمَ
ــد صــالــح. وعــلــيــه تــمــلــك الــســيــد إبــراهــيــم ســـروت مــع الــخــاتــم  آنــاطــولــي، وتــقــريــظ مُــَحــّمَ
ـــــد أســـــعـــــد مــــحــــبــــي أفـــــنـــــدي زاده.  الـــــوقـــــفـــــّي، ســــنــــة )1354 ھ/1935 م(، والــــســــيــــد مُـــــَحـــــّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 518. مفقود ]977[ الّرَ

عنوان المخطوط: المفصل في صناعة اإلعراب )1(�

المؤلف: مَْحُمود بن عمر الزمخشري، الُْمعتَزلّي )ت 538 ھ/1144 م( )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/519� ]978[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )3(�

عـــــثـــــمـــــانـــــي: )271/1 - 272،  )110 - 111(، وعــــلــــمــــيــــة ســـــالـــــنـــــامـــــه ســــــــــي، ص: )555 - 556(، وســــــجــــــل 
767/4(، وقاموس األعام لشمس الدين سامي: )4359/6(� 

 �el - MUFASSAL fi İLMU’l - ARABİYYE ›1‹
ورد ِذكره في الدفتر الحميدي المطبوع؛ )ص: 74(، العدد العمومي: )518(� 

قْم الَْحِميِدّي: 1386�  لمعرفة التفاصيل حول الكتاب المذكور؛ انظر؛ مكتبة راغب پاشا ]1832[ الّرَ
 �CARULLAH MAHMUD b. ÖMER el - HARİZMİ، ez - ZEMAHŞERİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 61�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    241 مجاميع متنوعة   

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 62/آ، مقياس الورقة: )150 × 90 = 110 × 
60(، عدد األسطر: )7(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ
بَة، ولها إطار  مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة. لوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
مـــــــذّهـــــــب، وبــــــاقــــــي الــــصــــفــــحــــات لــــهــــا إطـــــــــــــارات حــــــمــــــراء الـــــــلـــــــون، وبـــــعـــــض َعــــــنَــــــاِويــــــن الــــمــــواضــــيــــع 
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر. تــاريــخ الــنــســخ: ســنــة )1195 ھ/1781 م(. الــوضــع الــعــام:  مَــْكــتُــوب
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو،  خـــــّط الــتــعــلــيــق الــــواضــــح الــنــفــيــس جـــــــداً، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/519� ]979[ الّرَ
عنوان المخطوط: إظهار األسرار )2(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )3(�

 = 90 ــــــة: )150 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  63/ب - 127/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
110 × 60(، عدد األسطر: )7(�

َـــِمـــيـــَن، والــــصــــاة والـــســـام  ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم، ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
َـــــة فــيــمــا يــحــتــاج إلـــيـــه كـــل مـــعـــرب أشــد  ــــْعـــــد؛ فـــهذه ِرَســـــال َـ ـــد وآلـــــه أجــمــعــيــن، َوب عــــل| مُـــَحـــّمَ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZHARU’l - ESRAR ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1301�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1706[ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›3‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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االحـــــتـــــيـــــاج، وهــــــو ثــــاثــــة أشـــــيـــــاء: الــــعــــامــــل والــــمــــعــــمــــول والــــعــــمــــل، أي: اإلعـــــــــــراب، فـــوجـــب 
ترتيبها عل| ثاثة أبواب، الباب األول: في العامل. اعلم؛ أوالً: أن الكلمة، وهي 
ــــاً عـــــــل| أحــــد  ـــــفــــــرد؛ ثــــــاثــــــة. فـــــعـــــل: وهـــــــو مــــــا دل بـــهـــيـــئـــتـــه وضــــــعــ الــــلــــفــــظ الـــــمـــــوضـــــوع لــــمــــعــــن| مـ
ِه: دخول قد وسين وسوف وإن ولم ولما والم األمر وال النهي،  األزمنة، ومن خواصِّ
وكلّه عامل عل| ما سيجيء. واسم وهو: ما دل عل| معن| مستقّل بالفهم غير مقترن 
فيه بأحد األزمنة الثاثة، ومن خواّصه: دخول التنوين وحرف الجّر والم التعريف، 
وكونه مبتدأ وفاعاً ومضافاً، بعضه عامل؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، وبعضه 
غير عامل كأنا وأنت والذي. وحرف: وهو ما دّل عل| معن| غير مستقّل بالفهم...
آخـــــــــــــــــره:... يـــــضـــــربـــــّن، وهــــــــل تـــــضـــــربـــــّن، وهذه األلـــــــفـــــــاظ يـــــجـــــب بـــــنـــــاؤهـــــا، وأمّــــــــــــا جـــائـــز 
الــــبــــنــــاء؛ فــــالــــظــــروف الـــمـــضـــافـــة إل| ُجـــمـــلـــٍة وإذا، فـــإنـــهـــا يـــجـــوز بـــنـــاؤهـــا عـــــل| الـــفـــتـــح؛ نــحــو 
قــــولــــه تـــــعـــــال|: }ی ی جئ حئ{ )1(، وِحـــــيـــــنَـــــئِـــــٍذ، ويـــــومـــــئـــــٍذ، وكــــــك مـــثـــل وغـــيـــر 
ةَ  مع ما وإْن وإّن واسم ال المكّررة المتّصل بها المفردة والنكرة نحو: ال حوَل وال قُّوَ
إاِّل بِــــاهلِل؛ فــإنــه يــجــوز بــنــاؤهــمــا عـــل| الــفــتــح، ورفــعــهــمــا، وفــتــح األول مــع نــصــب الثاني 
ورفـــــعـــــه، رفــــــع األول مـــــع فـــتـــح الــــثــــانــــي، وهذه خـــمـــســـة أوجـــــــــٍه يــــجــــوز فـــــي أمــــثــــالــــه، وِصـــفـــة 
اســم ال المنفي الــمــفــردة المتّصلة بــه؛ فــإنــه يــجــوز بــنــاؤهــا عــل| الــفــتــح، نــحــو: ال رجــَل 
ــــــْت الـــكـــتـــاب.  ظـــــريـــــَف، وإعــــرابــــهــــا رفــــعــــاً ونــــصــــبــــاً، نــــحــــو: ال رجــــــل ظــــريــــٌف أو ظــــريــــفــــاً. تَــــــّمَ

اِب. بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات،  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
قْـــم  َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر. وبــاقــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مــثــل مُــواصــفــات الـــّرَ وَعـــنَـــاِويـــن الــمــواضــيــع مَــْكــتُــوب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    243 مجاميع متنوعة   

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 128/ب - 139/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )150 × 90 = 
110 × 60(، عدد األسطر: )7(�

د  ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة عل| مَُحّمَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
وآله وصحبه أجمعين. َوبَْعد؛ فاعلم أنه ال بّدَ لكلِّ طالب معرفِة اإلعراِب ِمن معرفِة 
| عــــامــــاً، وثــــاثــــون مــنــهــا تــــســــّم| مـــعـــمـــوالً، وعــــشــــرة مــنــهــا  مـــئـــة شـــــــيٍء، ســـتـــون مــنــهــا تُـــــَســـــّمَ
َــــيِّــــن لــــك بــــــــــإذن اهلل تــــعــــال| هذه الــــثــــاثــــة عــــــل| طــــريــــق اإليــــجــــاز  تــــســــّم| َعـــــَمـــــاً وإعـــــــرابـــــــاً. فــــأُب
فـــــي ثـــــاثـــــة أبــــــــــــواب. الـــــبـــــاب األول: فـــــي الـــــعـــــاِمـــــل. الـــــبـــــاب الـــــثـــــانـــــي: فـــــي الــــمــــعــــمــــول. الــــبــــاب 
الثالث: في اإلعراب. الباب األول في العامل، وهو عل| ضربين: لَْفِظّي ومعنوّي، 
فـــالـــلـــفـــظـــّي عــــــل| قِـــســـمـــيـــن؛ ســــمــــاعــــّي وقِـــــيـــــاســـــّي، فــــالــــســــمــــاعــــّي: تـــســـعـــة وأربـــــــعـــــــون، وأنـــــواعـــــه 
خمسة، النوع األول: حروف تجّرُ اسماً واحداً فقط؛ تسّم|: حروف الجر، وحروف 

اإلضافة وهي عشرون...
آخره:.. والرابع: ال يكون إال ناقص اإلعراب، وهو الفعل المضارع الذي اتصل 
ـــنــــــون، فَــــــَرفْــــــُعــــــهُ بــــالــــنــــون، ونَـــــْصـــــبُـــــهُ وجـــــــْزمُـــــــهُ بــــحــــذفِــــهــــا، نــــحــــو: األولـــــيـــــاء  ــ بـــــآخـــــره ضـــمـــيـــر غـــيـــر الـ
والُعلََماء يشفعان يوم القيامة، فنرجوا أْن يشفعا لنا، ولم يُعِرضا َعنَّا، ثم اإلعــراب 
ر  |: لَْفِظيّاً كما في األمثلة المذكورة، وإْن لم يظهر بل يَُقّدَ إْن َظَهَر في اللفِظ؛ يُسّمَ
ْر في آخِرِه؛  |: تقديريّاً. نحو: أنا العاصي، وإْن لم يظهْر، ولم يقّدَ في آخره؛ يُسّمَ
|: محلياً. نحو: توكلنا عل| مَن ال يأتي الخيُر إاّل ِمن ِجهته. الحمد هلل عل|  يُسّمَ

ت الكتاب. اإلتمام، وعل| رسوله الصاة والسام. تَّمَ

قْــــــم  ـــــلَـــــيْـــــَمـــــانِـــــيَّـــــة؛ الــــــرقــــــم: ]2066[ الــــــرقــــــم الــــحــــمــــيــــدي: 4/1059. ومـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الــــــّرَ انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الـــــّسُ
قْم: 29337، أرقام الحفظ: )5137  قْم الَْحِميِدّي: 3/521. ومكتبة األزهر؛ الّرَ الَْحِميِدّي: 4/520. والّرَ
نحو( 82797 األَتَْراك الرسالة الرقم: 3. والرقم: 30670، أرقام الحفظ: )5285 نحو( 84324 األَتَْراك. 
قْم الَْقِديُم: 3/1623�  قْم الَْقِديُم: 1/1492. والّرَ قْم الَْقِديُم: 6/481. والّرَ ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›1‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    244

مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش تعليقات وتصحيحات، والمتن مَُميَّز بخطوط 
ـــَمـــــر. تـــاريـــخ الــنــســخ: فـــي شهر  حـــمـــراء فـــوقـــه، وجــمــيــع إطـــــــارات الــصــفــحــات بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحــ
فحات لََها إطاَرات َحْمَراء اللون.  صفر الخير سنة )1195 ھ/1780 م(، َوَجِميع الّصَ
ْــــَعــــنَــــاِويــــن  ـــــُطـــــوِر بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالــــتّـَـــْصــــِحــــيــــَحــــات. وال ــــيْــــــَن الـــــّسُ َــ وتُــــــوَجــــــُد عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش َوب
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وبـــعـــض الــــِعــــبــــاراِت مُــــَمــــيّـَـــَزة بِــــُخــــُطــــوٍط حــمــراء  وبـــعـــض الــكــلــمــات مَـــْكـــتُـــوب

قْم الَْحِميِدّي: 1/519� اللوِن فَْوقََها،. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/520� ]981[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 30/آ، مقياس الورقة: )180 × 130 = 120 × 
60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ

تــم بــعــون اهلل الــمــلــك الــوهــاب ســنــة )1217 ھ(؛ عـــل| يــد خليل بن أحــمــد، وأنــا 
ـــــــد خـــــــان؛  الـــــفـــــقـــــيـــــر: حــــــافــــــظ الـــــكـــــتـــــب لــــــولــــــي الـــــــديـــــــن جــــــــــــــار اهلل أفـــــــنـــــــدي بــــجــــنــــب ســـــلـــــطـــــان مُـــــــَحـــــــّمَ

غفر اهلل لهم ولجميع المسلمين.

ـــــــــــــــبَـــــــــــــــة،  ـــــــــــــــَذّهَ مـــــــــــالحـــــــــــظـــــــــــات: مــــــــخــــــــطــــــــوطــــــــة خـــــــــزائـــــــــنـــــــــيـــــــــة نــــــــفــــــــيــــــــســــــــة. ولـــــــــــــوحـــــــــــــة الــــــــصــــــــفــــــــحــــــــة األول| مُ
نَــة، وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش بعض التَّْعِليَقات  ــبَــة ومُــلــّوَ وإطـــارات جميع الصفحات مُــَذّهَ
َـــــــة بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر،  َوالـــــــتَّـــــــْصـــــــِحـــــــيـــــــَحـــــــات، وَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن الــــــمــــــواضــــــيــــــع )وواو الــــــعــــــطــــــف( مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب
د خان. الناسخ: خليل بن أحمد.  ومكتوب في اآلخر ما نصه: بجنب سلطان مَُحّمَ

 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    245 مجاميع متنوعة   

تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: ســـنـــة )1217 ھ/1802 م(. الــــوضــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق الــــواضــــح، 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/520� ]982[ الّرَ

عنوان المخطوط: عشرة أشكال في تعريف الكلمة الواقع في الكافية الحاجبية 
)البن الحاجب( )1(�

ـــــد( الــــقــــزويــــنــــي، خـــطـــيـــب دمـــشـــق،  الــــمــــؤلــــف: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن )جـــــــال الــــديــــن مُـــــَحـــــّمَ
قاضي باط، قاضيجق )ت 853 ھ/1449 م( )2(�

 = 130 ــــــة: )180 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  31/ب - 33/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
120 × 60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/490� أوله وآخره: مثل الّرَ

تّم األوراق، رحم اهلل مَن قرأ الفاتحة لكاتب هذه النسخة.

قْم الَْحِميِدّي: 1/520� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/520� ]983[ الّرَ

عنوان المخطوط: إظهار األسرار )3(�

 RİSALETÜ’l - AŞKAL el - ‘AŞIR el - MUTA’ALLİKA bi TA’RİFİ’l - KELİME Fİ ›1‹
 �AVA’İLİ’l - KAFİYE

 �ES’İLE ve ECVİBE ala TARİFİ’l - KELİME
 �el - Eşkalatu fî Ta’rifi’l - Kelîmat

قْم الَْحِميِدّي: 1/490�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ABDÜLLATİF b. CELALEDDİN MUHAMMED el - KAZVİNİ، KADİ BALAT ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ والّرَ
 �İZHARU’l - ESRAR ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/519�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    246

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 34/ب - 64/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )180 × 130 = 
120 × 60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/519� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/520� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/520� ]984[ الّرَ

عنوان المخطوط: العوامل الجديد في النحو. )2(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )3(�

 = 130 ــــــة: )180 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  65/ب - 71/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
120 × 60(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/519� أوله وآخره: مثل الّرَ

َـــهُ  تــمــت الــــحــــروف بــــعــــون اهلل الــمــلــك الــــوهــــاب عــــل| يـــد خــلــيــل بــن أحـــمـــد، َغـــــَفـــــَر اهللُ ل
َولَِوالَِديِْه، ولمن دعا لكاتبه ولجميع المؤمنين. 13 ص سنة )1117 ھ(.

مالحظات: تاريخ النسخ: 13 صفر سنة )1217 ھ/1802 م(، وباقي مُواصَفاتِِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/520� مثل مُواصفات الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›1‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - AVAMİL fi’n - NAHV ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/519�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›3‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    247 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 1/521� ]985[ الّرَ
عنوان المخطوط: عشرة أشكال في تعريف الكلمة الواقعة في الكافية الحاجبية 

)البن الحاجب( )1(�
ـــــد( الــــقــــزويــــنــــي، خـــطـــيـــب دمـــشـــق،  الــــمــــؤلــــف: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن )جـــــــال الــــديــــن مُـــــَحـــــّمَ

قاضي باط، قاضيجق )ت 853 ھ/1449 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 0/ب - 1/آ، مقياس الورقة: )190 × 130 = 140 × 

80(، عدد األسطر: )15(�
قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ

تمت األشكال العشرة.
مـــــــــــالحـــــــــــظـــــــــــات: يـــــــــــوجـــــــــــد فــــــــــــي أول الـــــــــمـــــــــجـــــــــمـــــــــوع الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط كـــــــــشـــــــــف حـــــــــــســـــــــــاب مــــــبــــــيــــــعــــــات 
مخطوطات بيعت إل| رضا أفندي عل| دفعتين، األول|: 8 مخطوطات، والثانية: 
5 مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات. كــــــلــــــمــــــات كـــــلـــــمـــــة اإلشـــــــــكـــــــــال مُــــــــــَمــــــــــيَّــــــــــَزة بِـــــــــُخـــــــــُطـــــــــوٍط حــــــــمــــــــراء الـــــــــلـــــــــوِن فَــــــــْوقَــــــــَهــــــــا، 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: عـــلـــي راشـــد  الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، وال
بــالــخــاتــم، َوتََملُّك: خــطــيــب زاده الــســيــد مــحــمــد حــمــد اهلل الــقــاضــي بــمــحــروســة بــروســة 
ــد عــزت بــن َعــِلــّي الــكــانــقــروي )3( الــســاكــن  مــع الــخــاتــم. وتــمــلــك: وقـــف درويـــش مُــَحــّمَ
فـــــــي دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ قــــــــرب جـــــهـــــارشـــــنـــــبـــــه بـــــــــــــازاري بــــــتــــــاريــــــخ: 15 شــــــــــوال ســـــنـــــة )1274 ھ/ 
ـــــد مُــــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُــــــــَراد  ـــــيِّـــــد الـــــحـــــافـــــظ مُـــــَحـــــّمَ ــــلُّـــــــك: الـــــّسَ ــ ــــَمـ ــ 1857 م( مـــــع الـــــخـــــاتـــــم، َوتَـ

ْــَمــثْــنَــِوّي. مُــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْــف دَاِر ال
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قْم الَْحِميِدّي: 1/490�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 1/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›3‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    248

قْم الَْحِميِدّي: 2/521� ]986[ الّرَ

عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 17/آ، مقياس الورقة: )190 × 130 = 140 × 
80(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ
ُطوِر شروحات وتعليقات كثيرة جّدا،  مالحظات: توجد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
قْـــم  َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحــــَمــــر. وبــاقــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مــثــل مُــواصــفــات الـــّرَ وَعـــنَـــاِويـــن الــمــواضــيــع مَــْكــتُــوب

الَْحِميِدّي: 1/521�

قْم الَْحِميِدّي: 3/521� ]987[ الّرَ
عنوان المخطوط: إظهار األسرار )3(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )4(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 17/ب - 46/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )190 × 130 = 
140 × 80(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/519� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZHARU’l - ESRAR ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/519�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›4‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    249 مجاميع متنوعة   

تمت عن يد الحقير يوسف بن مُْصَطَف|؛ َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛ سنة )1118 ھ(. 
تم تم تم.

فحات لََها إطاَرات َحْمَراء اللون. وتُوَجُد عل| الَهَواِمش  مالحظات: َوَجِميع الّصَ
ـــــُطـــــوِر تـــْعـــِلـــيـــَقـــات كـــثـــيـــرة جــــــــّداً بــالــلــغــتــيــن الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة الـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة. وَعــــنَــــاِويــــن  َــــــيْــــــَن الـــــّسُ َوب
َــــة بِــــــالــــــلَّــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر. وبــــعــــض الــــــِعــــــبــــــاراِت مُــــــَمــــــيَّــــــَزة بِـــــُخـــــُطـــــوٍط حـــــمـــــراء الــــلــــوِن  الــــمــــواضــــيــــع مَــــْكــــتُــــوب
ــــْصــــَطــــَف|. تـــاريـــخ الــنــســخ: ســنــة )1108 ھ/1696 م(.  ُـــوُســـف بـــن مُ ــــَهــــا، الـــنـــاســـخ: ي ــــْوقَ فَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/521� الوضع العام: خّط النسخ، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/521� ]988[ الّرَ

عنوان المخطوط: العوامل الجديد في النحو )1(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )2(�

 = 130 ــــــة: )190 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  47/ب - 53/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
140 × 80(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/519� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 
قْم الَْحِميِدّي: 3/521� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/521 ُعثَْماني. ]989[ الّرَ

عنوان المخطوط: ترجمة حزب النصر للشاذلي )3(�

 �el - AVAMİL fi’n - NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/519�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›2‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Şerhü Hizbi’n - Nasr ›3‹



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    250

ُــــو الــــَحــــَســــِن  الـــمـــؤلـــف: َعــــِلــــّي بــــن َعـــــبْـــــِد اهلِل بـــــِن َعــــبْــــِد الــــَجــــبَّــــاِر الـــمـــالـــكـــي، نـــــور الــــديــــن، أَب
لِي )ت 656 ھ/1258 م( )1(� اُذِ الّشَ

 = 130 ــــــة: )190 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  55/ب - 56/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
140 × 80(، عدد األسطر: )17(�

أوله: اذه شرح حزب النصر للشيخ أبي الحسن الشاذلي؛ رحمه.

مـــعـــلـــوم اولــــكــــه شـــــرط قــــــــراءت حـــــزب الـــنـــصـــر يـــومـــيـــة اوج يــــا بــــش يــــا يــــدي كـــــــّره اوقــــيــــه بــر 
هفتيه دكين مراد| حاصل اوله اولمزسه اوج هفتيه دكين اوقيه مراد| حاصل اولور 
بإذن اهلل تعال| زيرا كبريت أحمردر با خصوص قهر أعدا ايجون سيف قاطعدر اشبو 
حزب شريفك قرات اولنمسنك طريق| بودركه بعد صاة األوابين يا خود بعد صاة 
الضح| طهارة كاملة ايله استغفار وحمد ثنا وصاة شريفه بعد يسمله غيله باشيله، 
واولنده بو آية كريمهء اوقيه: }ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب{ )2(، ديه اول دخ| تمام اولدقده با فاصلة ينه 
آية كريمنك اّولنده: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ{ )3(؛ محلنه كلنجه 

آلتي كّره دخ| تكرار...

آخــــــــــــــره:... ودخ| بـــــو اعـــــتـــــصـــــام| اوقــــــيــــــوب كـــــنـــــدوي تـــحـــصـــن ايــــــــده اعــــتــــصــــام بــــــــودور: 
تحّصنُت بــذي الملِك والملكوت، وأقسمت بــذي العزة والــجــبــروت، وتوكلت عل| 
الــــــمــــــلــــــِك الــــــحــــــي الــــــقــــــيّــــــوم الــــــــــــذي ال يــــــنــــــام وال يـــــــمـــــــوت، دخـــــــلـــــــُت فـــــــي حــــــــــــــــرز اهلل؛ دخــــــلــــــت فـــي 
حفظ اهلل، دخلت في أمان اهلل؛ بحق كهيعص، ُكفيت وحم عسق ُحِميُت وَرمَيُْت 
مَــــن أرادنـــــــي بـــســـوء أو مـــكـــٍر، أو قــطــيــعــٍت، أو دعـــــوة بـــاطـــلـــة، بـــا حــــول وال قــــوة إال بــاهلل 
العلّي العظيم. }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ )4(، نكل اعدادنه 

 �Ebû’l - Hasan, Alî b. Abd - Allâh b. Abd el - Cebbâr eş - Şâzilî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 17/259�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›2‹ سورة آل عمران، اآلية: 173� 
›3‹ سورة آل عمران، اآلية: 174� 

›4‹ سورة الكهف، اآلية: 10� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    251 مجاميع متنوعة   

آسوده وسامت آفات أرضيه ومعشق قيد )3( غيرية تسخيري مراد اولندقده وجميع 
آفات ظواهره اكند| اراسنده. تم.

قْم الَْحِميِدّي: 1/521� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 522� ]990[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح ابن الحاجب عل| الكافية ف| النحو )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 217، مقياس الورقة: )200 × 150 = 110 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــــيــــــــــِم. وبــــــــــه الـــــــــحـــــــــول. قــــــــــال شــــيــــخــــنــــا الــــــعــــــامــــــة )جـــــمـــــال  ِ الــــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــــه: بِــــــــــــْســــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
الدين(: )الكلمة لفظ ُوضَع لمعن| مفرد(. قوله: )لفظ(: يشمل الكلمة وغيرها 
ِـــــَمـــــعـــــن|(: يــــخــــرج مــنــه  ِــــَمــــعــــن| أْو ال. قـــــولـــــه: )ُوِضــــــــــــَع ل ـــــُظ بـــــه ســــــــواء ُوِضــــــــــَع ل ــــّفَ ُـــــتَـــــلَـ ألنــــــه لـــمـــا ي
المهمات ألنها لم توضع لمعن|، وقوله: )مفرد(: احتراز من مثل قام زيد وشبهه 
فإنه لفظ وضع لمعن|، وهنكل مرّكب، وهو نسبة القيام إل| زيد، فلوال إخراجه، 
لدخل الــكــام فــي َحــدِّ الكلمة، وهما حقيقتان مختلفتان. قــولــه: )وهــي اســم وفعل 
وحــــرف(. يــعــنــي: أن أنــواعــهــا ثــاثــة، والــدلــيــل عـــل| انــحــصــار كلذ: أنــهــا إمـــا أن تـــدّلَ 
عــــــل| مــــعــــن| فـــــي نَـــــْفـــــِســـــِه أْو ال. والـــــثـــــانـــــي: الـــــحـــــرف. واألول هـــــو مـــــا يــــــدل عــــــل| مــــعــــن| فــي 

 �ŞERHU’l - KAFİYE = ŞERH ala el - KAFİYE ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 1699؛ تاريخ النسخ سنة )666 ھ/1268 م(. ومكتبة  قْــم ال انظر؛ فهرس مكتبة مُـــَراد مُــّا؛ الــّرَ
ْـــَقـــِديـــُم: 731. ومكتبة األزهــــر؛ الــرقــم: 30718، أرقــــام الــحــفــظ: )937 نحو(  قْـــم ال جــامــعــة إِْســتَــانــبُــول؛؛ الـــّرَ
6488 أبــاظــة. والـــرقـــم: 30719؛ أرقــــام الــحــفــظ: )5980 نــحــو( 90659 الـــشـــوام. والـــرقـــم: 30720؛ أرقـــام 
الحفظ: )7109 نحو( 97142 المغاربة. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3515، رمز الحفظ: 

1280، والرقم: 3515، رمز الحفظ: 3759� 
 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    252

نفسه إما أن يقترن بأحد األزمنة الثاثة أو ال، فإْن لم يقترْن فهو: االسم، وإْن اقترَن 
فهو: الِفعل...

آخره:... )وجب( حذفها لما أدّ| إثباتها إل| مجرورين، وهو تحريكهما؛ 
أو اجتماع الساكنين، فلك تــقــول: اضــربــا إذ المــه فــي ملل الــقــوم اضــربــا للقوم مع 
بقاء ُحكمها، فلك بقيت الياءُ مفتوحةً ألنّها في حكم المراد ولــوال كلذ لوجب 
أن تقول: اضرب القومَ بالكسر )وإنما( لم يحّركوها بالكسر ألنهم قصدوا إل| أن 
يجعلوا للنون الاحقة لاسم عل| النون الاحقة للفعل مزيةً. )وأمّا( في الوقف: 
ِــــك فـــــي )اضــــــربــــــن اضــــــربــــــا( تـــشـــبـــيـــهـــاً لـــهـــا  ِـــــــفـــــــاً، كــــقــــول فـــــــإن كـــــــان مـــــا قَــــبْــــلَــــهــــا مــــفــــتــــوحــــاً قُـــــِلـــــبَـــــْت أل
ُــحــذف الــتــنــويــن؛ إْذ  بــالــتــنــويــن، )فــإن( لــم يــكــن قــبــلــهــا مــفــتــوح )َوَجـــَب( َحــذفُــهــا كــمــا ي
ال يـــكـــون أســـعـــد مـــنـــه، إاّل أنّـــهـــم إذا قــــدروا َردُّوا مـــا كـــان ُحــــذف ألجـــِلـــهـــا )مــــن( حـــروِف 
ِعـــلَّـــٍة )أْو( حــــْرِف إعــــراٍب. فــتــقــول فــي هــل تــضــربــن: هــل )تـــضـــربـــون(: واو الــضــمــيــر، 
وتقول في هل تريّنَ يا امرأة، وهل تخشون يا قوم، )هل ترين؟ وهل تخشون؟( 
روهـــــا مـــعـــدومـــةً مــــن أصـــِلـــهـــا بـــخـــاِف  بــــإعــــادِة نــــون اإلعــــــــراب، )وحــــاصــــل( كلذ أنَّــــهــــم قـــــّدَ
الــتــنــويــن فــي )مــثــل( قــولــك قــاٍض ]وغـــاٍن[ )فـــإّن( الــفــصــيــح بــقــاء حــكــمــه، وإْن ُحــذف 
لفظاً، )وإنما( فّرقوا بينها وبين نون التأكيد؛ ألن التنوين الزمٌ، )ونون( التأكيد 
جـــــــائـــــــزةٌ، وال يـــــلـــــزم مــــــن اعـــــتـــــبـــــار الــــــــــازم الــــكــــلــــمــــة عــــنــــد عـــــــــروض حـــــذفـــــه اعـــــتـــــبـــــار الــــــــــازم عـــنـــد 

عروِض الحذف.

تحرير الُمَقدِّمَة المسماة بكافية رد األدب. تَّمَت الكتاب. إحساني صواب. م م م.

َـــــة  ـــــال وقـــــولـــــه مَـــــْكـــــتُـــــوب ـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش تــــصــــحــــيــــحــــات، وكــــلــــمــــة قـ مـــــالحـــــظـــــات: تُــــــوَجــــــُد عـ
ْــــــــــــِغــــــــــــاف ِجـــــــــلْـــــــــد ُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــّي قــــــديــــــم  بِـــــــــــالـــــــــــلَّـــــــــــْوِن األَْحـــــــــــــَمـــــــــــــر. الــــــــوضــــــــع الـــــــــعـــــــــام: خـــــــــــّط الـــــــنـــــــســـــــخ، وال
ــــد بــــن  ــــَحــــّمَ تــــتــــوســــطــــه شــــمــــســــيــــة، وعــــلــــيــــه تــــمــــلــــك: الــــواقــــف األول عـــــل| ذّريـــــتـــــه: الــــشــــيــــخ مُ
يــعــقــوب. وتــمــلــك: إبــراهــيــم بــن مــحــمــود بــن أحــمــد. وتــمــلــك: فــخــر عــالــم مُــْصــَطــَف| 
كــــــتــــــب  الــــــــــــــــــذي  هــــــــــــو  ولـــــــــعـــــــــلـــــــــه  بــــــــــالــــــــــخــــــــــاتــــــــــم،  ســـــــــنـــــــــة )1300 ھ/1883 م(.  حــــــــفــــــــظــــــــي  ســـــــــيـــــــــد 
الــصــفــحــة األخــيــرة مــن الــكــتــاب، واألوراق الــتــي قــبــلــهــا أقدم مــنــهــا بــكــثــيــر، َوقْف دَاِر 

ْـــَمـــثْـــنَـــِوّي. ال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    253 مجاميع متنوعة   

قْم الَْحِميِدّي: 1/523� ]991[ الّرَ
عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )1(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 50/آ، مقياس الورقة: )195 × 135 = 130 × 
70(، عدد األسطر: )9(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ
مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه ثاث صفحات من الَْفوائِِد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش 
َـــــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن  ـــيــــــرة، وَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن الـــــمـــــواضـــــيـــــع مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب ــ ـــثـ ــ ـــــــــُطـــــــــوِر تــــعــــلــــيــــقــــات وشـــــــــروحـــــــــات كـ َــــــــــيْــــــــــَن الـــــــــّسُ َوب
فحات لََها  األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، َوَجِميع الّصَ
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلـَّـف  إطـــــاَرات َحـــْمـــَراء الـــلـــون. الــوضــع الــعــام: خـــّط الــتــعــلــيــق، وال
يِّد الحافظ  بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الفقير الحقير: خليل. وتملك الواقف: الّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/523� ]992[ الّرَ
عنوان المخطوط: المصباح في النحو )3(�

 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MİSBAH fi’n - NAHV ›3‹
قــــــال حــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: الـــمـــصـــبـــاح فــــي الــــنــــحــــو. لـــنـــاصـــر الــــديــــن بــــن عـــبـــد الـــســـيـــد الــــمــــطــــرزي، الــــنــــحــــوي )ت 610 ھ/ 
لــــه: )أمـــا بــعــد، حــمــداً هلل ذي اإلنـــعـــام... إلـــخ(. ألــفــه البــنــه. مشتماً عـــل|: خمسة أبـــواب.  1213 م(. أّوَ
األول: فــــي االصــــطــــاحــــات الـــنـــحـــويـــة. الـــثـــانـــي: فــــي الـــعـــوامـــل الــلــفــظــيــة الـــقـــيـــاســـيـــة. الـــثـــالـــث: فــــي الـــعـــوامـــل الــلــفــظــيــة 
السماعية. الرابع: في العوامل المعنوية. الخامس: في فصول من العربية. وهو كتاب متداول بين الطلبة، 
اه: )المفتاح(، ]انظر؛ مكتبة دار  د األسفرايني. وسّمَ د بن مَُحّمَ =نافع مبارك... وشرحه تاج الدين: مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    254

ِزّي،  ، أَبُو الَفتِْح الُمَطرِّ يِِّد بن َعِلّي الُخَواِرْزِمّيُ المؤلف: نَاِصُر الدين بُن َعبِْد الّسَ
الُمْعتَِزلّي )ت 610 ھ/1213 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 51/ب - 87/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )195 × 135 = 
130 × 70(، عدد األسطر: )9(�
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

أما بعد؛ حمداً هلل ذي اإلنعام، جاعل النحو في الكام كالملح في الطعام )2(، 

اه: )الضوء( ]انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ ]218[  قْم الَْحِميِدّي: 1/485[. ثم لخصه، وسّمَ المثنوي؛ الّرَ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 490[... ]وأّولـــــــــــه: أمّــــــا بـــعـــد حــــمــــد اهلل. أمّــــــا كــلــمــة فــيــهــا مــعــن|  ــــــم ال قْ ــــّرَ ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 489، الــ ــــــم ال قْ ــــّرَ الــ

الشرط، فلك كانت الفاء الزمة لها[... 
ِــــــَحــــــاجــــــي َخــــــِلــــــيــــــَفــــــة: )1708/2 - 1709(. وتُــــــــــوَجــــــــــُد مـــنـــه  ْــــــــُفــــــــنُــــــــون ل ــــــــنُــــــــون َعـــــــــن أَســـــــــاِمـــــــــي الــــــُكــــــتُــــــب وال انــــــظــــــر َكـــــــْشـــــــف الــــــــّظُ
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي: 3/524. وقـــــــد طــــبــــع فـــــي لـــكـــنـــئـــهـــو بـــالـــهـــنـــد ســنــة  قْــــــــم ال مـــخـــطـــوطـــة أُخــــــــــر| فـــــي مـــكـــتـــبـــة دار الــــمــــثــــنــــوي؛ الــــــــّرَ
)1220 ھ/1805 م(، )1262 ھ/1846 م(، )1292 ھ/1875 م(، )1328 ھ/1910 م(، ومصر سنة 
قْم الَْحِميِدّي: 2/1389�  قْم الَْحِميِدّي: ]1837[ الّرَ )1390 ھ/1970 م(. انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ الّرَ
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َــــِة، َكــــــــاَن َرأســـــــــاً فِـــــي فُـــــنُـــــوِن األَدِب، دَاِعــــــيَــــــةً إِلَ| االعـــــــتـــــــَزاِل. وهـــــو مــنــســوب  ُـــــو الـــــَفـــــتْـــــِح، َشـــــيْـــــُخ الــــُمــــْعــــتَــــِزل ، أَب ِزيِّ الــــــُمــــــَطــــــرِّ
إل| تــطــريــز الــثــيــاب. ولـــد ســنــة )538 ھ/1144 م(، وتــوفــي ســنــة )610 ھ/1213 م(، ولـــه كــتــب مخطوطة 

ومطبوعة. 
انـــظـــر: ســيــر أعـــــام الـــنـــبـــاء لــلــذهــبــي: )28/22، الـــتـــرجـــمـــة: 23(، وإرشـــــــاد األريــــــب لـــيـــاقـــوت = مــعــجــم األدبـــــاء 
لياقوت الحموي: )202/7 - 230(، وإنباه الرواة عل| أنباه النحاة للقفطي: )339/3 - 340(، ووفيات 
األعـــيـــان البـــن خـــلِّـــكـــان: )369/5 - 371(، والـــجـــواهـــر الــمــضــيــة فـــي طــبــقــات الــحــنــفــيــة لــلــقــرشــي: )190/2(، 
وبــــغــــيــــة الـــــــوعـــــــاة فــــــي طــــبــــقــــات الــــلــــغــــويــــيــــن والــــــنــــــحــــــاة لــــلــــســــيــــوطــــي: )311/2(، وتــــــــــاج الــــــتــــــراجــــــم فــــــي طــــبــــقــــات الـــفـــقـــهـــاء 
الحنفية البن قُطلوبغا في طبقات الفقهاء الحنفية البن قُطلوبغا: )ص: 79(، وطبقات طاش كبري زاده: 
)106(، والفوائد البهية في طبقات الحنفية لِلَّْكنوي: )218 - 219(. وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول 
لــــحــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: )365/3(، وهـــــديـــــة الــــعــــارفــــيــــن لــــلــــبــــغــــدادي: )488/2(، وأعــــــــــام الـــــزركـــــلـــــي: )348/7(، 

الَة: )232/5، 71/13 - 72(�  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل
›2‹ قائل هذه العبارة هو أبو العيناء، وقد اقتبسها المطرزي. 

د بن يحي| الصولي: دخلت عل| أبي العيناء في آخر عمره، وقد كّفَ بصُره، فسمع صرير قلمي  قَاَل مَُحّمَ
د بن يحي| الصولي! قَاَل: بل ولدي وابن أخي  عل| الدفتر قَاَل: من اذه؟ قلُت: عبدك وابن عبدك مَُحّمَ
قَــــاَل: مــا تكتب؟ فقلت: جعلني اهلل فـــداءك أكــتــب شيئاً مــن النحو والــتــصــريــف، فــقــال: >الــنــحــو فــي الكام 

كالملح في الطعام<، فإذا أكثرت منه صارت القدر ُزعافاً. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    255 مجاميع متنوعة   

ــــد ســـيـــد األنــــــــام، وعــــــل| آلـــــه وأصـــحـــابـــه مــــؤيــــدي اإلســــــــام. فـــــإن الـــولـــد  ــــَحــــّمَ والــــصــــاة عـــــل| مُ
األعّز ال زال كاسمه مسعوداً، وإل| أهل الخير مودوداً، لَّما استظهَر مختصَر اإلقناع، 
وَكَشَف عنه بِِحْفِظِه فضلة القناع، وأحــاط بمفرداته ِحْفظاً، وأتقن ما فيه من النحو 
مــعــن| ولــفــظــاً؛ أردت أْن ألــمــظــه مــن كـــام اإلمــــام الــمــحــّقــق، والــحــبــر الــمــدقّــق )أبــو بــكــر 
عبد القاهر بن عبد انمحرل الُْجْرَجانِّي( - سق| اهلل ثراه، وجعل الجنة مثواه؛ حت| 
ْــــُحــــلــــِو مــــا يـــتـــفـــّجـــر مـــنـــه يـــنـــابـــيـــع الــــنــــحــــِو، فـــنـــظـــرُت فــــي مُـــخـــتـــصـــراتِـــه  َــــْفــــِظــــِه ال يـــعـــلـــق بــطــبــعــه مــــن ل
المضبوطِة دُوَن ُكتُبِِه المبسوطِة، فوجدت أكثَرها تَعاُوراً بين األئمِة: )المئة والجمل 
والتتّمة(، فاستطلت أْن أكلّفه جمعها، وأحّمله رفعها؛ كراهة ما فيها من األشياء 
الُْمعادة، وإن كانت ال تخلو من اإلفادات، فاستصفيُت منها اذه المختصَر، ونفيُت 
َر استثقاالً للمعاد، واستقاالً للمفاد؛ غير مُّدَخٍر فضل النصيحة  عن ُكلٍّ ِمنها ما تكّرَ
في رعاية عباراته الفصيحة، ولَْم أَْطِو ِذْكَر َشيٍء ِمن مَسائِلها إاّل ما نََدَر، ولم أِزدْ فيه 
شيئاً أجنبيّاً؛ إال ما كان بالزيادة حريّاً، وتَْرَجْمتُهُ بِـ )ِكتاِب الِْمْصبَاح(؛ ليستضيء 

رته عل| خمسِة أبواٍب. بأنواِرِه، ويستفيء بمغانم آثارِه، وكّسَ
الـــــبـــــاب األول: فـــــي االصـــــطـــــاحـــــات الــــنــــحــــويــــة. الـــــبـــــاب الـــــثـــــانـــــي: فـــــي الـــــعـــــوامـــــل الــلــفــظــيــة 
القياسية. الــبــاب الثالث: فــي العوامل اللفظية السماعية. الــبــاب الــرابــع: فــي العوامل 

المعنوية. الباب الخامس: في فصوٍل من العربية.

يا بُني إذا أردت أن تكون صدراً في المجالس؛ فعليك بالفقه، ومعاني القرآن. وإذا أردت أن تكون منادماً 
للخلفاء، وذوي المروءة واألدباء؛ فعليك بِنُتَِف األشعار، ومُلَِح األخبار. 

ــــبــــــد انمحرل بــــــن عــــلــــي ابــــــــن الــــــــجــــــــوزي: )156/5 -  ـــــمــــــلــــــوك ألبــــــــي الــــــفــــــرج عــ انــــــظــــــر؛ الــــمــــنــــتــــظــــم فــــــي تــــــاريــــــخ األمــــــــــم والـ
 �)160

ُد بُن الَقاِسِم بِن  ، أَبُو الَعيْنَاِء، مَُحّمَ مَةُ، األَْخبَاِرّيُ وأَبُو الَعيْناء )191 - 283 ھ = 807 - 896 م(؛ هو الَعّاَ
ِريُر النَِّديُم.  ٍد بن ياسر الهاشمي، بالوالء، البَْصِرّي، الّضَ َخّاَ

انظر؛ سير أعام النباء للذهبي: )308/13 - 309، الترجمة الرقم: 142(، وطبقات الشعراء البن المعتز: 
)415 - 416(، وتاريخ بغداد للخطيب: )170/3 - 179(، والمنتظم البن الجوزي: )156/5 - 160(، 
ومعجم األدبـــاء لــيــاقــوت: )286/18 - 306(، ووفــيــات األعــيــان البــن خــلِّــكــان: )343/4 - 348(، وميزان 
االعتدال للذهبي: )13/4(، والِعبَرفي خبر مَن َغبر للذهبي: )69/2(، أخبار سنة )282 ھ/896 م(، 
والوافي بالوفيات للصفدي: )341/4 - 344(، والبداية والنهاية البن كثير: )73/11(، ولسان الميزان 

البن حجر: )344/5 - 346(، وشذرات الذهب البن العماد الحنبلي: )180/2 - 182(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    256

الباب األول: في االصطاحات النحوية: ُكّلُ لفظٍة دلّْت عل| مَعن| مُفرٍد بالوْضِع 
فهي َكِلَمةٌ، وَجْمُعها َكلماٌت وَكِلٌم، وهي ثاثة أنواع: اسٌم وفِعٌل وَحْرٌف...

ُــضــمــُر الـــعـــاِمـــُل، وكلذ في  ُــضــَمــُر الــمــعــمــوُل؛ ي آخـــــــره:... خــاتــمــة الــكــتــاب: وكــمــا ي
السماعية قليٌل؛ منها: إضمار أن بعد الحروف الستة، وإضمار إن مع فِعل الشرط 
والجزاء؛ فيما يجاب بالفاء إال فيما استثني منه، وإضمار رّب بعد الواو والفاء وبل؛ 

في قولهم:
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  ال  زوراء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة 

وعليه قوله بيت ُرْؤبَةَ )1(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع الـــــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــْقَوقَــــــــــــــــــــــــــــاتِــــــــــــــــــــــــــــِم األَْعــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــاِق َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِوي الـــــــــــــــُمـــــــــــــــْخـــــــــــــــتَـــــــــــــــَرْق َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ مُـــــــــــــــــــــــــْشـــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــِه األَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاِم ل

وقول )امِرئ الَقيِس( )2(:

مُــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــِوِلفَــــــــــــِمــــــــــــثْــــــــــــلُــــــــــــِك ُحــــــــــــــــبْــــــــــــــــل| قَــــــــــــــــــــــْد َطــــــــــــــــــــَرقْــــــــــــــــــــُت ومُــــــــــــــــــْرِضــــــــــــــــــٍع تَـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــائِـــــــــــــــــــــَم  ْــــــــــــــــَهــــــــــــــــيْــــــــــــــــتُــــــــــــــــهــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــْن ِذي  ــــــــــــــــأَل فَ

وقول اآلخر )3(:

›1‹ قال رؤبة بن العجاج: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع الـــــــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــــْنَوقَــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِــــــــــــــــــــــــــــــــــِم األَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِق َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِوي الــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــْخــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــَرقْــــــــــــــــــْن  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ ـــــــــــــــــــــــــــْشـــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــــِه األَْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاِم ل مُ

قْم الَْحِميِدّي: 506�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›2‹ انظر؛ ديوان امرئ القيس: )12(، وكتاب سيبويه: )163/2(، وشرح أبيات سيبويه: )303/1(، 
وشـــــرح الــكــافــيــة الـــشـــافـــيـــة: )821/2(، وخــــزانــــة األدب لـــلـــبـــغـــدادي: )326/1، 31/10(، وروايـــــــة ســيــبــويــه له 
بـــالـــواو )ومـــثـــلـــك( فـــا شــاهــد فــيــه عــــل| حــــذف ُرّبَ بــعــد الـــفـــاء عــــل| هذه الــــروايــــة، والــبــيــت بـــا نــســبــة فـــي مُــغــنــي 

اللبيب البن هشام: )181(� 
›3‹ اذه مأخوٌذ من بيٍت من مشطور الرجز لرؤبة بن العّجاج؛ يتحدث فيه عن نفسه وما كان يقوم به من 
األعـــمـــال الــشــاقــة وكــثــرة األســـفـــار، قــالــه بــعــد أن المــتــه امـــــرأةٌ وَعـــيَّـــَرتْـــهُ بِـــِكـــبَـــِرِه وَعــــْجــــِزِه عــن األســـفـــار: )بـــل بــلــٍد ذي 

ُصُعٍد وأوصاْب(. 
انــــظــــر؛ ديــــــــوان رؤبـــــة بـــــن الــــعــــّجــــاج: )6(، ولــــســــان الــــعــــرب )مـــــــــادة: صــــبــــب(: )517/1(، والــــنُّــــكــــت الـــحـــســـان: 
)113(، ومــــغــــنــــي الــــلــــبــــيــــب: )182(، وشـــــــــرح األشــــــمــــــونــــــّي عــــــــل| ابـــــن عـــــقـــــيـــــل: )299/3(، وحـــــاشـــــيـــــة الــــصــــبّــــان 
عــــــل| شــــــرح األشــــمــــونــــّي )232/2(، وخـــــزانـــــة األدب لــــلــــبــــغــــدادي: )32/10(، وشـــــــرح أبــــيــــات مـــغـــنـــي الــلــبــيــب: 
والــــــــــــــــدرر: )114/1، 194/4(، وشــــــرح  ـــيـــــة: )197/4 - 298(.  الـــــكـــــافــ عــــــــل|  الــــــرضــــــي  )189/3(، وشــــــــــرح 

األبيات المشكلة اإلعراب: )62(، واإلنصاف في مسائل الخاف: )62/2(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    257 مجاميع متنوعة   

ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد....... ذي  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  �����������������������بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ِــــــِهــــــم إْن خـــــيـــــراً  ُـــــــــجـــــــــزون بــــــأعــــــمــــــال ِــــــــِهــــــــم: >الـــــــــنـــــــــاس ي ومــــــــــن كلذ إضــــــــمــــــــار )كـــــــــــــــــان(؛ فــــــــي قــــــــول
فخيراً<، أي: إْن كان عملُهم خيراً فجزاؤهم خير، وهذه السماعية ال تُضمر إاّل مع 
شيء آخر؛ كما ذكر، وأما أن ألفعلن فشاذة. والقياسية ال تضمر إال بدليل الحال، 
أو مـــــا ســــبــــق مـــــن الــــــكــــــام، فــــمــــن األول قــــولــــك لـــلـــمـــتـــهـــيـــئ لـــلـــســـفـــر: مــــكــــة. ولــلــمــســتــهــلــيــن: 
الـــهـــال؛ بــإضــمــار )تـــريـــد( و)أبــــصــــروا( ومـــن الــثــانــي قــولــه تـــعـــال|: }پ پ ڀ ڀ 
ڀ{ )1(. بـــإضـــمـــار )نـــتـــبـــع( لـــداللـــة قـــولـــه تــــعــــال|: }ٻ ٻ ٻ ٻ{، ومــنــه: 

ــــــــــن فـــــعـــــل اذه؟ فـــــقـــــلـــــت: زيــــــــــــد. بــــــإضــــــمــــــار )فــــــعــــــلــــــه( واإلضــــــــــمــــــــــار بــــــــــــدون كلذ ال يـــــجـــــوز،  مَ
ـــــاً إاّل أنــــه  ْـــــــضــ ـــــاُر عـــــــل| شــــريــــطــــِة الـــتـــفـــســـيـــر ألن الـــــــــــــداّلَ عـــلـــيـــه لــــفــــُظ أَي ـــــمــ وقــــــريــــــٌب مـــــن اذه اإلضــ

يَْعُقبُهُ، وفي األول ما سبق من الكام. تم. م م م.
مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/523� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/524� ]993[ الّرَ
عنوان المخطوط: الكافية في النَّحو )2(�

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )3(�

الـــــــــورقـــــــــة: )190 × 100 =  1/ب - 36/ب، مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 510� أوله وآخره: مثل الّرَ
الحمد هلل عل| التمام، وللرسول أفضل السام.

›1‹ سورة البقرة، اآلية: 135� 
 �el - KAFİYE fi’n - NAHV ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 509�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    258

مالحظات: تُوَجُد في أوله وفي آخره صفحة من الفوائد. وجميع الصفحات لها 
ُطوِر وعل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات  إطارات باللون األخضر، وتُوَجُد بَيَْن الّسُ
وشروحات كثيرة، وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: تاريخ 
ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُــغــلَّــف  الـــنـــســـخ: ســنــة )1087 ھ/1676 م(. خــــّط الــتــعــلــيــق، وال
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُــّا، مع  يِّد الحافظ مَُحّمَ بِــَوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/524� ]994[ الّرَ

عنوان المخطوط: األنموذج في النحو )1(�

المؤلف: مَْحُمود بن عمر الزمخشري، الُْمعتَزلّي )ت 538 ھ/1144 م( )2(�

 = 100 ــــــة: )190 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  37/ب - 55/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ

 �el - UNMUZEC fi’n - NAHV ›1‹
اخـــتـــصـــر الــــزمــــخــــشــــري كـــتـــابـــه )الـــــُمـــــَفـــــّصـــــل( بـــكـــتـــابـــه )األُنـــــــمـــــــوذج فـــــي الــــنــــحــــو( فـــتـــقـــبّـــلـــه الــــّطــــلــــبــــة، وُكــــتــــبــــْت عـــلـــيـــه عـــــّدة 
شروٍح بعُضها مطبوع، وبعضها مخطوط، وطبع )األنموذج في النحو( بمطبعة الجوائب في اآلِستَانَة سنة 
)1298 ھ/1880 م(، وفـــــي قـــــــازان ســـنـــة )1315 ھ/1897 م(، وفـــــي دار اآلفـــــــاق الـــجـــديـــدة فــــي بــــيــــروت ســنــة 

)1401 ھ/1981 م(، وتوجد منه مخطوطات كثيرة. 
ْــَقــِديــُم: 3/481. ومكتبة األزهـــر؛ الــرقــم: 29697، أرقــام الحفظ:  قْــم ال انظر؛ مكتبة جامعة إِْســتَــانــبُــول؛ الــّرَ
نـــــحـــــو( 132152 دمـــــيـــــاط.  الـــــحـــــفـــــظ: )8231  نـــــحـــــو( 132151 دمـــــــيـــــــاط. والــــــــرقــــــــم: 29698، أرقــــــــــــام   8230(
ومــــكــــتــــبــــة بـــــرنـــــســـــتـــــون؛ مــــجــــمــــوعــــة جـــــــاريـــــــت؛ الـــــــرقـــــــم: 328، رمــــــــز الـــــحـــــفـــــظ: C H( 386(، ومــــكــــتــــبــــة بــــرنــــســــتــــون؛ 

مجموعة يهوذا، الرقم: 3481، رمز الحفظ: 1382، والرقم: 3481، رمز الحفظ: 5317� 
ِــــَحــــاجــــي َخــــِلــــيــــَفــــة: )185/1(. وتـــــاريـــــخ األدب الـــعـــربـــي  ــــنُــــــون ل ـــُفــ ــ ْـ ـــــنُـــــون َعــــــن أَســــــاِمــــــي الــــُكــــتُــــب وال وانـــــظـــــر؛ َكـــــْشـــــف الـــــّظُ
للمستشرق بروكلمان: )227/5 - 229(، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: )974/2(، 

واكتفاء القنوع بما هو مطبوع: )ص: 301، 310(� 
 �CARULLAH MAHMUD b. ÖMER el - HARİZMİ، ez - ZEMAHŞERİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 61�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    259 مجاميع متنوعة   

ــــٍد وآلــــــه أجـــمـــعـــيـــن، قـــــال األســــتــــاذ اإلمـــــــام الــــزاهــــد الـــعـــامـــة شـــيـــخ الـــعـــرب  َعـــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُــــَحــــّمَ
والعجم؛ جار اهلل أبو القاسم؛ محمود بن عمر الزمخشري؛ قدس اهلل سره العزيز: 
الكلمة مفرد، إما اسم كرُجٍل، وإما فعل كَضَرَب، وإما حرف َكَقْد. الكام مؤلٌَّف 
إمّـــــا ِمــــن اســمــيــن أُســــنِــــَد أحــــُدُهــــَمــــا إل| اآلخــــــر؛ نـــحـــو: َزيــــــٌد قــــائِــــٌم، وإمَــــــا ِمــــن فِـــعـــٍل واســـــٍم، 

نحو: ضرَب زيٌد، ويُسّم| كاماً، وجملةً.
ْـــــــَجـــــــرِّ، وأُِضـــــــيـــــــَف َوُعــــــــــرَِّف  بــــــاب االســـــــــم: هـــــو مـــــا صــــــّح الــــحــــديــــُث عــــنــــه، ودخــــــلَــــــهُ َحــــــــــْرُف ال

َن... ونُوِّ
َــِحــَقــْت بــأواخــِر األفــعــاِل الماضيِة،  آخــــره:... )وتـــاء التأنيث الساكنة( هــي الــتــي ل
ُك بـــالـــَكـــْســـِر عــنــَد  ِل األمـــــــِر بـــــــأّنَ الــــفــــاِعــــَل مُــــــَؤنَّــــــٌث - ويــــتــــحــــّرَ ِـــــــإِليـــــــَذاِن ِمــــــْن أّوَ َــــــْت - ل ـــــَرب نـــحـــو: َضـ
مُــــاقــــاِة الـــــســـــاِكـــــِن. )1(. )الــــنــــون الــــمــــؤّكــــدة( ال يــــؤّكــــُد بــهــا إاّل الــمــســتــقــبــُل الـــــذي فــيــه مــعــن| 
الـــطـــلـــِب، والــخــفــيــفــةُ تـــقـــُع حـــيـــُث تـــقـــُع الــثــقــيــلــةُ؛ إاّل فـــي فِــــْعــــِل االثـــنـــيـــن، وجـــمـــاعـــِة اإلنـــــاِث 
ٍك َحـــــَرَكـــــتُـــــهُ  ــــاِكــــنــــيــــن عـــــــل| َغــــــيْــــــِر ِحــــــــــــَده. )هــــــــــاء( الــــســــكــــت تُــــــــــزاد فـــــي كـــــــلِّ مـــــتـــــحـــــرِّ الجـــــتـــــمـــــاِع الــــّسَ
َغـــيْـــُر إعـــرابـــيـــٍة لــلــوقــِف؛ نــحــو: ثَـــّمـــهْ وحــيــهــلــهْ ومــالــيــهْ وســلــطــانــيــهْ، وال تــكــون إاّل ســاكــنــة، 

وتَْحِريُكَها لَْحٌن. تم.
ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 1/524. َوقْـــــــــــــف دَاِر  ــــــــــم ال قْ مــــــالحــــــظــــــات: مـــــواصـــــفـــــاتـــــه مـــــثـــــل مــــــواصــــــفــــــات الــــــــــّرَ

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 3/524� ]995[ الّرَ
عنوان المخطوط: المصباح في النحو )2(�

، الـــــــُمـــــــْعـــــــتَـــــــِزلـــــــّي  ِزيِّ ، الـــــــــــــُمـــــــــــــَطـــــــــــــرِّ ـــــــــيِّـــــــــِد الـــــــــــــــــُخـــــــــــــــــَواِرْزِمـــــــــــــــــّيُ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: نَـــــــــــاِصـــــــــــُر الـــــــــديـــــــــن بـــــــــُن َعـــــــــبْـــــــــِد الـــــــــّسَ
)ت 610 ھ/1213 م( )3(�

›1‹ انظر؛ شرح المفّصل ليعيش ابن يعيش؛ طبعة المطبعة المنيرية: )92/5(، )127/9(� 
 �el - MİSBAH fi’n - NAHV ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/523�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �BURHANEDDİN NASIR b. ABDÜSSEYYİD el - HARİZMİ، el - MUTARRİZİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/523�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    260

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 56/ب - 86/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )190 × 100 = 
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 2/523� أوله وآخره: مثل الّرَ

تم الكتاب؛ بعون اهلل الملك الوهاب. الحمد هلل عل| التمام، وللرسول أفضل 
الصاة والسام، قد وقع الفراغ من تنميق اذه الكتاب سنة سبع وثمانين وألف.

ْـــــــــــــــــَفـــــــــــــــــوائِـــــــــــــــــِد، تـــــــــــاريـــــــــــخ الـــــــــنـــــــــســـــــــخ: ســــنــــة  مــــــــــالحــــــــــظــــــــــات: تُـــــــــــــــوَجـــــــــــــــُد فــــــــــــي آخـــــــــــــــــــــــــــِرِه صـــــــفـــــــحـــــــتـــــــان مــــــــــــن ال
ْــَحــِمــيــِدّي: 1/524�  قْــم ال )1087 ھ/1676 م(. وبــاقــي مواصفاته مثل مــواصــفــات الــّرَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 4/524� ]996[ الّرَ

عنوان المخطوط: العوامل العتيق )1(�

ْــــــــُجــــــــْرَجــــــــانِــــــــّي،  َــــــــــْكــــــــــٍر، ال ُــــــــــو ب ــــــــد، أَب ِ بــــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ َ ْ الــــــمــــــؤلــــــف: َعـــــــبْـــــــُد الـــــــَقـــــــاِهـــــــِر بـــــــُن َعــــــــــــبْــــــــــــِد انمحرّلَ
افِِعّي، األشعري، أبو بكر )ت 471 ھ/1078 م( )2(� الّشَ

 �el - AVAMİLÜ’l - MİE ›1‹
ـــنـــــة )1217 - 1220 ھ/1803 - 1805 م(،  ســ كــــلــــكــــتــــا  وفـــــــــي  ـــنـــــة )1346 ھ/1927 م(،  ســ لــــــيــــــدن  فـــــــي  ـــبـــــع  طــ
ســــنــــة  بــــــالــــــهــــــنــــــد  لـــــكـــــنـــــئـــــهـــــو  وفــــــــــــــي  )1286 ھ/1869 م( ،  )1259 ھ/1843 م( ،  )1229 ھ/1814 م( ، 
 )1286 ھ/1869 م(، وفي تبريز )1292 ھ/1875 م(، وفي بوالق )1247 ھ/1831 م(، )1279 ھ/

1862 م(. 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ــلَــيْــَمــانِــيَّــة؛ ]1363[ الــــّرَ ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/1389. ومــكــتــبــة الــّسُ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ الــــّرَ

 �5/957
 �ABDULKAHİR b. ABDURRAHMAN b. MUHAMMED، el - CÜRCANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/1329. وسير أعام النباء للذهبي: )432/18 -  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1736[ الّرَ
ـــــافِـــــِعـــــيّـــــة  َهـــــــبِـــــــّي: )277/3(، وطـــــبـــــقـــــات الـــــّشَ ِـــــــلـــــــّذَ ــــــــــْن َغــــــبَــــــر ل ْـــــــِعـــــــبَـــــــر فِــــــــي َخــــــبَــــــر مَ 435(، ودول اإلســــــــــــــام: )5/2(، َوال
الـــــــنـــــــحـــــــاة البـــــــن قـــــــاضـــــــي شــــهــــبــــة:  لـــــلـــــســـــبـــــكـــــي: )242/3(، وطـــــــبـــــــقـــــــات اإلســـــــــــنـــــــــــوي: )491/2 - 492(، وطـــــــبـــــــقـــــــات 
)94/2 - 95(، ونزهة األَلِبَا لأنبارّي: )434 - 436(، وَشَذَرات الّذََهب في أَخبار مَْن َذَهب البن الِعَماد 
ُــــغــــيَــــة الـــــُوَعـــــاة  الــــَحــــنــــبــــلــــّي: )340/3 - 341(، وإنـــــبـــــاه الــــــــــرواة عــــــل| أنـــــبـــــاه الــــنــــحــــاة لـــلـــقـــفـــطـــي: )188 - 190(، وب
=فــــي َطــــبَــــَقــــات الـــلـــَغـــويـــيـــن والــــنُّــــحــــاة لـــلـــّســـيّـــْوِطـــّي: )310 - 311(، ومـــــــرآة الـــجـــنـــان لــلــيــافــعــي: )101/3(، وفـــــوات 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    261 مجاميع متنوعة   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 87/ب - 97/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )190 × 100 = 
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
د وآله أجمعين، َوبَْعد؛ فإن العوامل في النحو - عل| ما ألفه الشيخ اإلمام  عل| مَُحّمَ
عبد القاهر بن عبد انمحرل الُْجْرَجانِّي؛ رحمة اهلل عليه - مئة عامل، وهي تنقسم 
إل| قسمين: لفظية ومعنوية، فاللفظية منها تنقسم إل| قسمين: سماعية وقياسية، 
فــالــســمــاعــيــة مــنــهــا: أحــــد وتـــســـعـــون عــــامــــاً، والــقــيــاســيــة مــنــهــا: ســبــعــة عــــوامــــل، والــمــعــنــويــة 
مــنــهــا: عــــــددان، فــالــجــمــلــة: مــئــة عـــامـــل. الــســمــاعــيــة مــنــهــا تــتــنــوع عـــل| ثــاثــة عــشــر نــوعــاً. 
النوع األول: حروف تَُجّرُ االسَم فقط، وهي سبعة عشر. الباء: ولها معان؛ أحدها: 

اإللصاق؛ نحو: مررُت بزيٍد...

آخره:... )والقياسية( منها: سبعة عوامل، الفعل عل| اإلطاق؛ نحو: ضرب 
زيٌد َعْمراً، وذهب زيٌد، واسم الفاعل؛ نحو: زيد ضارٌب غامَهُ عمراً اآلن أو غداً، 
والمفعول؛ نحو: زيٌد مضروٌب غامهُ، والصفة المشبّهة؛ نحو: مررُت برُجٍل َحَسٍن 
وجههُ، والمصدُر نحو: أعجبني ضْرُب زيٍد َعمراً، والمضاُف: وهو كّلُ اسٍم أُضيَف 
ــــٍة، واالســـــم الـــتـــام؛ نــحــو: عــنــدي راقــــودٌ  إل| اســــٍم آخــــر، نــحــو: غــــامُ زيـــــٍد، وخـــاتـــُم فِــــّضَ
َخّاً. )والمعنوية( منها عددان: ]أحُدهما العاِمُل[ في المبتدأ والخبر، نحو: زيد 
قائم، وفي الِفعِل المضارع، نحو: زيد يضرُب؛ والعامُل فيه وقوعه موقع االسم، 
والعامل في المبتدأ والخبر: هو االبتداء، وهو مَْعن|. فهذه مئةُ عاِمٍل، فا يستغني 

الصغيُر والكبيُر، والوضيُع والرفيُع عن معرفتِها واستعمالها. تم.

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 
قْم الَْحِميِدّي: 1/524. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي. الّرَ

الـــوفـــيـــات البـــن شـــاكـــر الـــُكـــتُـــبِـــّي: )369/2 - 370(، والـــنـــجـــوم الــــزاهــــرة فـــي مـــلـــوك مــصــر والــــقــــاهــــرة؛ البــن تــغــري 
بردي: )108/5(، وطبقات المفسرين للداوودي: )330/1 - 331(، وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول 
لحاجي خليفة: )293/2(، َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )606/1(، واألعام للزركلي: )48/4 - 49(، 

الَة: )310/5(�  ِِّفين لَِكّحَ َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    262

قْم الَْحِميِدّي: 5/524� ]997[ الّرَ

عنوان المخطوط: مراح األرواح في التصريف )1(�

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 
1300 م تقريباً( )2(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 98/ب - 137/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )190 × 100 = 
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

ِحيِم، قال المفتقر إل| اهلل الودود؛ أحمد بن َعِلّي بن  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
مسعود؛ َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛، َوأَْحَسَن إِلَيِْهَما َوإِلَيِْه: اعلم أن الصرف أمُّ الُْعلُوم، 
والنحو أبوها، ويقو| في الدرايات داروها، ويطغ| في الروايات عاروها. فجمعت 
فــيــه كــتــابــاً مــوســومــاً: بــــ )مـــراح األرواح(، وهـــو للصبّي جــنــاُح الــنــجــاِح، وَراٌح َرحــــراح، 
وفي مَُعيَْدتِِه ِحين راح؛ مثل تفاح أو راح، وباهلل أعتصم عما يصم وأستعين، وهو 
نِعم الــمــول| ونِــعــم المعين. اعلم أســعــدك اهلل تــعــال|؛ أن الــصــراف يحتاج فــي معرفة 
األوزان إل| سبعة أبواب: الصحيح، والمضاعف، والمهموز، والمثال، واألجوف، 
ــــيـــــــف، واشــــــــتــــــــقــــــــاق تــــــســــــعــــــِة أشـــــــــيـــــــــاء مـــــــــن ُكــــــــــــــّل مــــــــــصــــــــــدٍر، وهــــــــــــــي: الــــــمــــــاضــــــي؛  ــ ــــــفـ ــــلـ ــ والـــــــــنـــــــــاقـــــــــص، والـ

 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›1‹
طبع في إِْستَانبُول سنة )1233 ھ/1817 م(، )1343 ھ/1827 م(، )1278 ھ/1862 م(، )1286 ھ/ 
ُــــوالق َســنَــةَ )1244 ھ/1828 م(، )1257 ھ/1841 م(، )1264 ھ/1848 م(،  1869 م(، وُطـــبِـــَع فِـــي ب
)1286 ھ/1899 م(. وفــــي لــكــهــنــئــو ســنــة )1267 ھ/1851 م(. وفــــي دهــلــي ســنــة )1311 ھ/1893 م(، 

)1359 ھ/1940 م(.
قْم الَْحِميِدّي: 1/1400�  وانظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1858[ الّرَ

 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›2‹
عـــالـــم نـــحـــوي يــحــيــط الـــغـــمـــوض بـــســـيـــرتـــه، وقـــــد طـــبـــعـــْت خــمــســة كـــتـــٍب مــــن مـــؤلـــفـــاتـــه فــــي مـــجـــمـــوع حــســبــمــا ورد فــي 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )87/5 - 89(: والكتب هي: أمثلة عل| تصريف الفعل نصر، 
د أسعد؛ ُطبَِع فِي  أمثلة عل| بناء األفعال، كتاب عزي، مراح األرواح، المقصور، تصحيح شيخ زاده مَُحّمَ
بُوالق َسنَةَ )1247 ھ/1831 م(، )1249 ھ/1833 م(، )1257 ھ/1841 م(، )1282 ھ/1865 م(، 

وتوجد أيضاً طبعات أُخر|. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/1400�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1858[ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    263 مجاميع متنوعة   

ـــــفــــــعــــــول، والـــــــمـــــــكـــــــان؛ والــــــــزمــــــــان،  ـــــمـ والــــمــــســــتــــقــــبــــل؛ واألمـــــــــــــــر؛ والــــــنــــــهــــــي، واســــــــمــــــــّي الـــــفـــــاعـــــل والـ
واآللة، فكّسرته عل| سبعة أبواب.

الباب األول في الصحيِح: الصحيُح هو الذي ليس في مقابلة الفاء والعين والام 
حــــــرف الـــــِعـــــلَّـــــِة والــــهــــمــــزة والـــتـــضـــعـــيـــف، نــــحــــو: ضـــــــرب، واخــــــتــــــّصَ )الـــــفـــــاء والــــعــــيــــُن والــــــــامُ( 
ُـــنـــا: الـــضـــرُب  ــــَفــــِة والـــــوســـــِط والــــحــــلــــِق شــــــــيءٌ، فـــقـــول لــــلــــوزن حـــــت| يـــكـــون فـــيـــه مــــن حــــــروف الــــّشَ

مصدٌر يتولّد منه األشياء التسعة، وهو أصٌل في االشتقاق عند البصريين...

آخره:... وتقوُل في تثنية المؤنّث - في حالِة النصِب والخفِض - َريِييَِن؛ مثل 
َعطشيين، وإذا أضفته إل| ياء المتكلم قلَت: رأيُت رييينّي بخمسة ياءات، األول| 
مُنقلبة عن الواو التي هي عين الفعل، والثانية الم، والثالثة منقلبة عن ألف التأنيث، 
والرابعة عامة، والخامسة: يــاء اإلضــافــة، والمفعول: مــطــوّي، والموضع: مَطو|، 
واآللة: ِمطو|، والمجهول: ُطِوَي يُطو|، وُحكم الم هذه األشياء كُحكم الناقِِص، 
وُحــكــم عينهّن كــُحــكــم عــيــن طـــو| فــي الــتــي اجــتــمــع فيها إعــــاالن ]بــتــقــديــر إعــالــهــا[، 
وفــي التي لــم يجتمع فيها اإلعـــاالن يكون حكُمها كُحكم طــو|؛ للمتابعة؛ نحو: 

طويا وطاويان. تم.

ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 1/524. َوقْـــــــــــــف دَاِر  ــــــــــم ال قْ مــــــالحــــــظــــــات: مـــــواصـــــفـــــاتـــــه مـــــثـــــل مــــــواصــــــفــــــات الــــــــــّرَ
الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 6/524� ]998[ الّرَ

عنوان المخطوط: الِعزي في التصريف )1(�

الــمــؤلــف: 1: إبــراهــيــم بــن عــبــد الــوهــاب بــن عــمــاد الــديــن بــن إبـــراهـــيـــم، عـــز الــديــن، 
افِِعّي )ت 655 ھ/1257 م( )2(� نْجاني، الّشَ أبو المعالي، وأبو الفضائل، الّزَ

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/1400�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1859[ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›2‹
ِــــــلْــــــبَــــــْغــــــَداِدّي: 12/1،  ّـــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 2/1400. َوَهـــــــِدي قْــــــم ال =انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]1859[ الــــــّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجاميع متنوعة    264

ْــــــــُجــــــــْرَجــــــــانِــــــــّي،  ــــــــد، عـــــــز الــــــــديــــــــن، ال الــــــمــــــؤلــــــف: 2: عــــــبــــــد الــــــوهــــــاب بــــــن إبــــــراهــــــيــــــم بــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ
افِِعّي )ت 660 ھ/1262 م( )1(� نْجاني، الخزرجي، الّشَ الّزَ

عدد األوراق وقياساتها: 137/ب - 152/ب، مقياس الورقة: )190 × 100 = 
115 × 45(، عدد األسطر: )13(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
ــد وآلـــه أجــمــعــيــن. اعــلــم أن الــتــصــريــف فــي الــلــغــة: التغيير، وفــي  عـــل| خــيــر خلقه مُــَحــّمَ
الـــصـــنـــاعـــة: تـــحـــويـــل األصــــــل الــــواحــــد إل| أمـــثـــلـــة مــخــتــلــفــة؛ لـــمـــعـــان مـــقـــصـــودة؛ ال تــحــصــل 
إال بها. ثم الفعل: إما ثاثّي؛ وإما رباعّي، وكّل واحــٍد منهما: إما مجّرد أو مزيد 
فيه، وكّل واحٍد منهما: إما سالم أو غير سالٍِم، ونعني بالسالِِم: ما َسِلَمْت ُحروفُهُ 

األصليةُ التي تُقابَُل )بالفاِء والعيِن والاِم( من حروف الِعلِّة والهمزِة والتضعيف.

ــــَعــــَل( مــفــتــوَح الــَعــيْــِن؛  د الــســالــم: فــــإْن كــــاَن مــاضــيــه عـــل| وْزِن )فَ أمـــا الــثــاثــي الـــمـــجـــّرَ
َــنْــُصــُر، وَضــــَرَب  َــْفــِعــُل( بــضــّم الــعــيــن وكــســِرهــا، نــحــو: نَــَصــَر ي َــْفــُعــُل( أْو )ي فــُمــضــارُعــهُ )ي

يَْضِرُب...

آخره:... وقالوا: مرقات عل| اذه، ومَن فَتََح الميَم أرادَ المكان. وَشّذَ مُْدُهن 

نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )412/1،  وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول لحاجي خليفة: )35/1(، َوَكْشف الّظُ
ــــافِــــِعــــيّــــة لــــإلســــنــــوي: )11/2(، ومـــعـــجـــم الـــمـــصـــنِّـــِفـــيـــن لـــمـــحـــمـــود حـــســـن خـــان  1137/2، 2003(، وطــــبــــقــــات الــــّشَ
َــة: )57/1(. والمعجم الــشــامــل لــلــتــراث العربي  ــال ِــَكــّحَ ِّــِفــيــن ل ْــُمــَؤل التونكي الــمــولــوي: )229/1(، َومُــْعــَجــم ال

المطبوع: )116/3(� 
 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/1400. وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1859[ الّرَ
دَ الــزركــلــي وفــاتــه سنة )655 ھ/1257 م(، وقـــال: لــه >تصريف الــعــزي< في  للسيوطي: )122/2(. وحــــّدَ
الــصــرف... وأحــال ترجمته إل|: بغية الوعاة: )318 و430(، وآداب اللغة: )43/3(. وقــال الزركلي: 
د< ووفاته  هو في تلخيص مجمع اآلداب: )234/1( من الجزء الرابع >عبد الوهاب بن إبراهيم بن مَُحّمَ
افِِعيّة للسبكي: )47/5 -  سنة )660 ھ/1262 م(. َوَهِديّة الَعاِرفِين لِلْبَْغَداِدّي: )638/1(. وطبقات الّشَ
يَادَة لَِطاْش ُكبِْري َزادَهْ: )136/1(، وُسلّم الوصول إل| طبقات الفحول  َعادَة َوِمْصبَاح السِّ 48(، وِمْفتَاح الّسَ
لحاجي خليفة: )315/2(، ومعجم المصنفين للتونكي الــمــولــوي: )229/3 - 231(، وأبــجــد العلوم: 

الَة: )216/6(�  ِِّفين لَِكّحَ )429/1(، واألعام للزركلي: )179/4(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    265 مجاميع متنوعة   

ومُـــْســـَعـــط ومُــــــدّق ومُـــنْـــُخـــل ومُــْكــُحــلــة ومُـــحـــرضـــة، مــضــمــوم الــمــيــم، والــعــيــن، وجـــــاء: ِمــــَدّق 
وِمَدقّة عل| الِقياِس.

د يكون عل| فَْعلَة بالفتح، تقول: ضربُت  ة ِمن مَصدر الثاثي الُْمَجّرَ )تنبيه( المّرَ
ضــربــةً وقــمــُت قــومــةً، وِمــّمــا زاد عـــل| الــثُّــاثِــّي بـــزيـــادِة الــهــاِء كــاإلعــطــاءَِة وااِلنـــطـــاقَـــِة؛ إاّل 
ما فيه تاء التأنيث، فالوصف بالواحدة؛ كقولَِك: َرِحْمتُهُ َرْحَمةً واِحــَدةً، ودحرجته 
ـــــْعـــــَمـــــِة  دحــــــــرجــــــــةً واحــــــــــــــــــدةً، والـــــــِفـــــــْعـــــــلَـــــــةُ بـــــالـــــكـــــســـــرِة لـــــلـــــنـــــوِع ِمـــــــــن الـــــــِفـــــــعـــــــِل؛ تـــــــقـــــــول: هـــــــو َحــــــــَســــــــُن الـــــطِّ

والِْجلَْسِة.

قْم  مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةُ فَوائِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ
الَْحِميِدّي: 1/524�

ݳ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    266

قْم الَْحِميِدّي: 525� ]999[ الّرَ

عنوان المخطوط: الشافية )2(�

ُــــــعــــــَرُف مـــنـــه أنــــــــــواُع الـــــمـــــفـــــرداِت الــــمــــوضــــوعــــة بـــــالـــــوْضـــــِع الـــنـــوعـــّي  ›1‹ قــــــال حــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة: ِعــــلــــم الــــــصــــــرِف، هـــــو ِعــــلــــم ي
ــــــِة لـــــلـــــُمـــــفـــــردات، والــــهــــيــــئــــات الــــتــــغــــيــــيــــريــــة، وكــــيــــفــــيــــة تَــــــَغــــــيُّــــــَراتِــــــهــــــا عــــــن َهـــيـــئـــاتِـــهـــا  ومــــــدلــــــوالتِــــــهــــــا، والــــهــــيــــئــــات األصـــــلـــــيـــــة الــــــعــــــامَّ
ْـــُمـــَصـــنّـــفـــِة فـــيـــِه: )أســــــاُس الـــصـــرف( و)الـــبـــاســـُط  ْــَمــَقــايِــيــِس الـــُكـــلِّـــيَّـــِة، وِمــــن الـــُكـــتُـــِب ال األصـــلـــيـــِة عــــل| الــــوْجــــِه الـــُكـــلِّـــّي بــال
ْــُمــلــوِكــي( و)تــصــريــُف  شـــرُح الــتــصــريــِف( و)الــبــيــاُن فــي مــعــرفــِة األوزاِن( و)تــصــريــُف الـــمـــاِزنِـــّي( و)الــتــصــريــُف ال
افِيةُ( و)العّزّي(، و)ُعنقودُ الزواِهِر( و)ُعقودُ الجواِهِر( و)الُقصار|(  األفعال( و)جاِمُع الصرِف( و)الّشَ
و)الميةُ األفعاِل( و)المقصودُ( و)مَراُح األرواِح( و)المضبوُط( و)المطلوُب( و)مناِزُل األبنيِة( و)نُْزَهةُ 

الّطَرِف( و)النجاُح( و)الَْهاُرونِيَِّة(. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1078/2(�  انظر: َكْشف الّظُ

ُـــحـــوث ِعــلــم الـــصـــرف الــمــطــبــوعــة، ومــنــهــا: الـــتـــوابـــع فـــي الـــصـــرف لــلــقــرامــانــي، وَشــــذا  وهــنــالــك الــعــديــد مـــن ُكـــتُـــب وب
ـــــرف لـــلـــحـــمـــاوي، وشـــــــرح شـــافـــيـــة ابــــن الــــحــــاجــــب لــــلــــجــــاربــــردي، وشـــــــرح شـــافـــيـــة ابـــن الـــحـــاجـــب  الـــــَعـــــْرف فــــي فــــن الـــــّصَ
ـــتـــــرابـــــاذي، وشــــــــرح شـــافـــيـــة ابــــن الــــحــــاجــــب لـــنـــقـــره كــــــار الــــبــــاطــــنــــي، وشــــــــرح شـــــواهـــــد الـــشـــافـــيـــة لــــلــــبــــغــــدادي، وشـــــرح  لـــــاســ
مختصر الــتــصــريــف الــعــزي لــســعــد الــديــن الــتــفــتــازانــي، وشــــرح مــــراح األرواح لـــ )ديــكــنــقــوز(، والـــفـــاح فــي شــرح 
المراح البن كمال پاشا، وشرح الملوكي في التصريف البن يعيش، وعنقود الزواهر في الصرف لعاء الدين 
رف لعبد القاهر  القوشجي الفارسي، وكتاب اانكلش في فني النحو والصرف ألبي الفداء، والمفتاح في الّصَ
الــجــرجــانــي، والــمــمــتــع ف| الــتــصــريــف البــن عــصــفــور، والــمــنــصــف شـــرح ابــن جــنــي الــمــعــتــزلــي لــكــتــاب الــتــصــريــف 
للمازني، والمبدع في التصريف ألبي حيَّان النَّحوي، ونزهة الطرف في علم الصرف للميداني، والواضح 
فـــي الــنــحــو والـــصـــرف )قــســم الـــصـــرف( لــلــحــلــوانــي، ومـــن عــلــم الــتــصــريــف؛ تــصــريــف األســـمـــاء لــلــمــخــتــون، ومــن 
قــضــايــا الــنــحــو والــتــصــريــف لــجــابــر الــمــبــارك، واســـم الــفــاعــل بــيــن النحويين والــصــرفــيــيــن، الــقــاعــدة واألداء، وعلم 
الصرف دراســة وصفية ألبــي الفتوح شريف، وفــن التصريف لزعير، ومباحث في علم الصرف لعبد الستار 

سعيد، والمغني في تصريف األفعال لعضيمة. 
 �eş - ŞAFİYE ›2‹

قال حاجي خليفة: الشافية في التصريف. ألبي عمرو: عثمان بن عمر، المعروف: بابن الحاجب النحوي، 
المالكي. الــمــتــوف|: سنة )646 ھ/1249 م(، وهــي مقدمة مــشــهــورة، فــي اذه الــفــن، كمقدمته المعروفة 

في النحو. وله عليها شرح. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1021/2(�  =انظر: َكْشف الّظُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    267 علم الصرف   

الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 
)ت 646 ھ/1249 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 45، مقياس الــورقــة: )265 × 150 = 120 × 70(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحـــــــــيـــــــــِم. وبـــــــــه الــــــــعــــــــون. قـــــــــال الـــــشـــــيـــــخ اإلمـــــــــــــــام؛ أبـــــو عـــــمـــــرو  ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
مَــتِــي  َــَفــتــه أْن أُلــحــَق بِــمــقــدِّ ُعــثْــَمــان بــن أبــي بــكــر الــمــالــكــي... ســألــنــي مَـــْن ال تَــْســعــنِــي مُــَخــال
، فَــأََجــبْــتــه ســائــاً  مَـــة فــي الـــَخـــطِّ مَـــة فــي الـــتَّـــْصـــِريـــِف َعــــلَ| نَـــْحـــِوهـــا، ومُـــَقـــدِّ فــي اإلْعــــــراِب مُـــَقـــدِّ

متضرِّعاً أْن يَنَْفَع بِِهما، َكَما نََفَع بأختهما.

ْــــــنِــــــيَــــــِة الــــكــــِلــــم الـــــتـــــي لــــيــــس بـــــــِإْعـــــــراب،  الـــــتَّـــــصـــــريـــــُف: ِعــــــلْــــــٌم بـــــــأُُصـــــــوٍل تُـــــــْعـــــــَرُف بــــهــــا أَْحـــــــــــــــَواُل أَب
ْــنِــيَــةُ الــفــعــل: ثُــاثِــيّـَـةٌ وُربــاِعــيَّــةٌ،  ْــنِــيَــةُ االْســـِم األُصــــوُل: ثُــاثِــيّـَـةٌ وُربــاِعــيَّــةٌ وُخــَمــاِســيّـَـةٌ، َوأَب َوأَب
ائِـــــِد  ُــــَعــــبَّــــُر َعـــــِن الـــــّزَ ِــــثَــــٍة، َوي ــــــا َزادَ بِــــــَام ثَــــانِــــيَــــٍة َوثَــــال ِم، َومَ ْــــَعــــيْــــِن َوالـــــــــّاَ ـــَفــــاِء َوال ْـ ُــــَعــــبَّــــُر َعـــنْـــَهـــا: بِــــال َوي
َر لإِللَْحاِق أَْو لَِغيِْرِه؛  بلَْفِظِه، إاّلَ الُْمبدَل ِمْن تَاء االفْتَِعاِل؛ فَِإنَّهُ بِالتّاء، َوإاِّلَ الُْمَكّرَ
َـــــثَـــــبَـــــٍت، وِمـــــــْن ثَـــــــّمَ َكــــــــاَن: ِحــــلـْـــتِــــيــــٌت،  َـــــــادَة إاِّلَ ب ي فــــإنــــه بـــمـــا تــــقــــّدمــــه وإْن كـــــان مــــن ُحـــــــــُروِف الـــــــزِّ
ِـــــَعـــــَدِمـــــِه، َوَســـــْحـــــنُـــــوٌن إِْن َصـــــّحَ  َ َول ِـــــــَكِ ــــْعــــلـُـــول ال فُــــْعــــلُــــون؛ ل فِـــْعـــلـــيـــاً، وُســــحــــنــــون َوُعـــــثْـــــنُـــــوٌن فُ
ِــــــنُــــــُدوِر فَـــــْعـــــلُـــــوٍل، َوُهــــــَو  ــــْمــــــُدوٍن، َوُهـــــــــَو مُـــــْخـــــتَـــــّصٌ بِــــالــــَعــــلَــــم، ل ــــْعـــــلُـــــوٌل َكــــــَحــ ــــَفـــــتْـــــُح فَــــَفــــْعــــلــــوٌن ال فَـ ْـ ال

طــــــبــــــعــــــت الـــــــشـــــــافـــــــيـــــــة فـــــــــــي الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــف فـــــــــــي لـــــكـــــئـــــنـــــهـــــو بــــــالــــــهــــــنــــــد ســـــــنـــــــة )1278 ھ/1862 م(، مـــــــــــع شــــــــــــــــــروح لـــــــــهـــــــــا. وفـــــــي 
وســـنـــة  )1291 ھ/1874 م(،  وســـــنـــــة  )1278 ھ/1861 م(،  دهـــــلـــــي  وفــــــــي  )1220 ھ/1805 م(.  كـــلـــكـــتـــه 
)1310 ھ/1893 م(، وسنة )1321 ھ/1903 م(، وفي كانبور )1278 ھ/1862 م(، وسنة )1309 ھ/ 
1891 م(، وفــــــي اآلســــتــــانــــة )1267 ھ/1850 م(، وســــنــــة )1303 ھ/1885 م(، وفــــــي مـــصـــر طـــبـــع حـــجـــر، 

وبُوالق َسنَةَ )1240 ھ/1824 م(. 
انــــظــــر: جـــامـــع الــــشــــروح والــــحــــواشــــي لـــعـــبـــد اهلل الـــحـــبـــشـــي: )1241/2 - 1249(. ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات الــعــربــيــة 
والمعربة لسركيس: )71/1، 721(. واكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفانديك والبباوي، )ص: 108(� 
والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: )122/2(. ومعجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 

الباكستانية )ص: 114 - 115(� 
 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    268

ُـــــْطـــــنَـــــان فُــــْعــــان،  ــــنَـــــاُن فَــــــْعــــــَاٌن، َوَخـــــــْزعـــــــاٌل نَــــــــــاِدٌر، وب ــــْمـ ــــُفـــــوٌق، َوَخـــــــْرنُـــــــوٌب َضــــعــــيــــٌف، وَسـ ــــْعـ َصـ
َوقُْرَطاٌس َضِعيٌف...

ــــَصــــاِعــــداً فِــــي اْســــــٍم أَْو فِـــْعـــٍل  ِــــــٍف َرابِـــــَعـــــٍة فَ ْـــــبَـــــَدل: فَــــِإنَّــــُهــــْم َكـــتَـــبُـــوا ُكــــــّلَ أل ـــــــــا ال آخــــــــره:... َوأَمَّ
َــْحــيَ|؛ َوَريَّ| َعلََميِْن، َوأَمَّـــا الثَّالِثَةُ: فَــِإن َكانَْت  َــاءٌ، إاّلَ فِي نَْحو ي َــاءً إاّلَ فِيَما قَبْلََها ي ي
َـــاءً َوإاِّلَ فَــبـِـاأللِــِف، ومنهم مَــن يكتُب الــبــاَب ُكــلـَّـهُ بــاأللــِف، َوَعــلــَي ُكتْبِِه  َـــاٍء ُكــتِــبَــْت ي َعــْن ي
ِد، َوقَيِاُس الَْماِزنِيِّ  ، َوُهــَو قِيَاُس الُْمبَرِّ َ َّــهُ َكــَكِ ناً؛ فَالُْمْختَاُر: أَن بِالْيَاِء، فــِإْن َكــاَن مُنَّوَ
ْــــيَــــاءُ من  ُف ال ُــــتَــــَعــــّرَ ْــــيَــــاِء، َوي ِـــــِف، َومَـــــا ِســـــــَواهُ بِــــال ْـــَمـــنْـــُصـــوُب بِـــــاألَل ْـــِه: ال ِـــــِف، َوقِـــــيَـــــاُس ِســـيـــبَـــَوي بِـــــاألل
ِة  ْــَمــّرَ ْــَقــنَــَواِت، َوبِــال ْــَفــتَــيَــاِت َوال ْــَجــْمــِع نَــْحــُو: ال ْـــَواِو بِالتَّثْنِيَِة؛ نَــْحــُو: فَــتَــيَــاِن َوَعـــَصـــَواِن، َوبِــال ال
نَْحُو: َرمْيٍَة َوَغْزوٍة، َوبِالنَّْوِع نَْحُو: ِرمْيٍَة َوِغْزَوٍة، َوبَِردِّ الِْفْعِل إل| نَْفِسَك نَْحُو: َرمَيُْت 
ْــــَفــــاِء َواواً نَــــْحــــُو: َوَع|، َوبِــــَكــــْوِن  ــــْغـــــُزو، َوبِـــــَكـــــْوِن ال َـ َــــْرِمــــي َوي َوَغــــــــــَزْوُت، َوبـــالـــُمـــَضـــاَرع نَــــْحــــُو: ي
َو|، وإِْن ُجِهلَْت: فَإْن أُِميلَْت  الَْعيِْن َواواً نَْحُو: َشَو|، إاّلَ مَا َشّذَ نَْحُو: الُْقو| َوالّصُ
فَالْيَاءُ نَْحُو: مَتَ|، َوإاّلَ فَاألَلُِف، َوإِنََّما َكتَبُوا لََدي بِالْيَاِء لَِقْولِِهم لََديَْك، َوِكَا ُكتِبَْت 
َعلَ| الَْوْجَهيْن الْحتَِمالِه، َوأمَّا الُْحُروُف؛ فَلَْم يُْكتَْب ِمنَْها بِالْيَاِء َغيُْر بَلَ| َوإلَ| َوَعلَ| 

ت الكتاب. َوَحتَّ|. تَّمَ

تم اذه الكتاب؛ بعون الملك الوهاب من يد العبد الضعيف: بوستان بن عيس| 
الــكــوزلــحــصــاري، عــلــيــه عــــون اهلل الـــبـــاري؛ فــي وقـــت الــضــح| مــن شــهــر ذي الــحــجــة من 

شهور سنة )966 ھ(.

َهـــــــــــــــــــــم دُعــــــــــــايــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــه اكـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــبـــــــــــــو َخــــــــــّطــــــــــِكــــــــــَكــــــــــاتــــــــــبــــــــــنخــيــره يـــازســـون شــــرن| انـــك كـــرامـــاً كاتبين

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َــــــــــــة بِـــــــــــــــــالـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــْوِن األَْحـــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــر. الـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــخ: بــــــــــوســــــــــتــــــــــان بــــــــــن عـــــــيـــــــس|  والـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــاويـــــــــــن والـــــــــــــفـــــــــــــواصـــــــــــــل مَــــــــــــْكــــــــــــتُــــــــــــوب
ـــــاريـــــــخ الـــــنـــــســـــخ: فـــــــي شـــــهـــــر ذي الـــــحـــــجـــــة ســـــنـــــة )966 ھ/1559 م(.  الــــــكــــــوزلــــــحــــــصــــــاري. تــ
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي  الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الـــنـــســـخ الــــــواضــــــح ومــــضــــبــــوط بــــالــــحــــركــــات، وال
ــــيِّــــد الــحــافــظ  مُـــغـــلَّـــف بِــــــــــَوَرِق اإليـــــبـــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: مـــحـــمـــود بـــن عــــبــــد اهلل وتـــمـــلـــك: الــــّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    269 علم الصرف   

قْم الَْحِميِدّي: 1/526� ]1000[ الّرَ

عنوان المخطوط: الشافية )1(�
الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: ُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عـــــــمـــــــر جـــــــــمـــــــــال الــــــــــديــــــــــن أبـــــــــو عـــــــــمـــــــــرو ابـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب، الـــــمـــــالـــــكـــــي 

)ت 646 ھ/1249 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 63/آ، مقياس الورقة: )170 × 100 = 120 × 
60(، عدد األسطر: )9(�

ِحــــــــــــيــــــــــــِم. قــــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ اإلمــــــــــــــــــام الــــــــعــــــــالــــــــم؛ جــــــــمــــــــال الــــــديــــــن  ِ الــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــه: بِـــــــــــــــْســـــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
َـــِمـــيـــَن،  ْـــَعـــال ْــــَحــــْمــــُد هلِلِ َربِّ ال أبـــو عـــمـــرو ُعـــثْـــَمـــان بـــن أبـــي بـــكـــر الــمــالــكــي أثــــابــــه اهلل الـــجـــنـــة: ال
ِـــــــِه وصــحــبــه أجــمــعــيــن. ســألــنــي مَـــــْن ال  ـــٍد خـــاتـــم الــنــبــيــيــن َوآل ـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ َوَصــــــــــلّ| اهللُ َعـ
مَــة في  مَتِي فــي اإلْعــــراِب مُــَقــدِّ تَْسعنِي مُضايقته، وال توافقني مَُخالََفته أْن أُلــحــَق بِمقدِّ
، فَأََجبْته سائاً متضرِّعاً أْن يَنَْفَع بِِهما،  مَــة في الــَخــطِّ الــتَّــْصــِريــِف َعــلَ| نَــْحــِوهــا، ومُــَقــدِّ
ْــــنِــــيَــــِة  ــــَفـــــَع بــأخــتــهــمــا واهلل الــــمــــوفــــق. الــــتَّــــصــــريــــُف: ِعـــــلْـــــٌم بــــــأُُصــــــوٍل تُــــــْعــــــَرُف بـــهـــا أَْحــــــــــــَواُل أَب َكــــَمــــا نَـ

الَكِلِم التي لَيْسِت بِإْعراب...

قْم الَْحِميِدّي: 525� آخره:... مثل الّرَ
ٍد أفضل السام. تَّمَت الكتاب؛ بعون اهلل  الحمد هلل عل| التمام، ولرسوله مَُحّمَ

اِب. الَْمِلِك الَْوّهَ

ْـــــــــــــــَفـــــــــــــــوائِـــــــــــــــِد، وتـــــــــــوجـــــــــــد عــــــــــــــل| الـــــــــــَهـــــــــــَواِمـــــــــــش  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: تُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد فـــــــــــي آخــــــــــــــــــــــــِرِه صـــــــفـــــــحـــــــةٌ مـــــــــــن ال
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر. الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الــنــســخ  تــعــلــيــقــات، وَعــــنَــــاِويــــن الـــمـــواضـــيـــع مَـــْكـــتُـــوب
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلـَّـف بِــــَوَرِق اإليــبــرو،  الــواضــح ومضبوط بالحركات أحــيــانــاً، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

 �eş - ŞAFİYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 525�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �CEMALÜDDİN OSMAN b. ÖMER ed - DİMAŞKİ en - NAHVİ، İBNÜ’l - HACİB ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/97�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    270

قْم الَْحِميِدّي: 2/526� ]1001[ الّرَ
عنوان المخطوط: إعراب كافية ابن الحاجب = معرب الكافية )1(�

المؤلف: مجهول )2(�
 = 100 الـــــــــورقـــــــــة: )170 ×  64/ب - 77/ب مـــــقـــــيـــــاس  وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق 

120 × 60(، عدد األسطر: )9(�
ِحــــيــــِم. ربِّ تــمــم بــالــخــيــر. الــكــلــمــة لــفــظ وضــــع لــمــعــن|  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
مـــــفـــــرد، وهـــــــي اســـــــم وفــــعــــل وحــــــــــرف؛ ألنــــهــــا إمـــــــا أن تــــــــــدّلَ عـــــــل| مــــعــــن| فـــــي نــــفــــســــه، أو ال. 
ـــنـــــة الـــثـــاثـــة أو ال. الــــثــــانــــي: االســــــــم، واألول  الــــثــــانــــي: الــــحــــرف إمـــــا أن يـــقـــتـــرن بــــأحــــد األزمــ

الفعل، وقد علم بك حد كل واحد منها.
اإلعــراب. )الكلمة(: مبتدأ. )لفظ(: خبره. فإن قيل: من كان المبتدأ مؤنثاً 
يجب المطابقة بينه وبــيــن الــخــبــر، وقــد فُــِقــَدت المطابقةُ انهاه. قُــلــنــا: لفظة )لفظ( 
انهاه مــــصــــدر؛ ومــــــن خـــاّصـــتـــه اســــتــــو| الـــتـــأنـــيـــث والــــتــــذكــــيــــر؛ مـــثـــل قــــولــــك: امـــــــــرأةٌ َعــــــــْدٌل؛ 

وبُعٌل َعْدٌل...

›1‹ يَْشُمُل اذه اإلعراُب ِمن بداية الكافية حت| قول ابن الحاجب: >المرفوعات: هو ما اشتمل عل| علم 
الـــفـــاعـــلـــيّـــة. فــِمــنــه الـــفـــاعـــل: وهــــو مـــا أُســـنـــد إلـــيـــه الـــِفـــعـــل أو شــبــهــه، وقــــــّدم عــلــيــه عــــل| جــهــة قِـــيـــامـــه بــــه، مـــثـــل: )قـــام 
زيد(، و)زيد قائم أبوه(. واألصل أْن يلي فِعله، فلك جاز )ضرب غامه زيد( وامتنع )ضرب غامه 
زيـــــــداً(. وإذا انـــتـــف| اإلعــــــراب لــفــظــاً فــيــهــمــا والــقــريــنــة، أو كــــان مــضــمــراً مـــتّـــصـــاً، أو وقــــع مــفــعــولــه بــعــد )إاّل( أو 

معناها، َوَجَب تقديمه<. 
انظر؛ الكافية في علم النحو: )ص: 14(� 

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه. ولَُربما يكون المؤلّف من المجاهيل، أو من مُؤلِّفي الكتب المشهورة في اذه  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ
المجال؛ وهي: 

الـــبـــرود الــضــافــيــة والــعــقــود الــصــافــيــة فـــي شـــرح الــكــافــيــة لــجــمــال الـــديـــن ابــن هــشــام األنــــصــــاري؛ مــخــطــوطــة فـــي مــركــز 
الـــمـــلـــك فـــيـــصـــل فـــــي الــــــريــــــاض؛ رقــــــم الــــحــــفــــظ: 2503 - فــــــح، وإعـــــــــــراب الـــكـــافـــيـــة لـــخـــالـــد بـــن عـــــبـــــد اهلل الــــجــــرجــــاوي 
األزهــــــــــــــــــــــــــري، وإعـــــــــــــــــــــــراب الـــــــكـــــــافـــــــيـــــــة البـــــــــن الـــــــــحـــــــــاجـــــــــب ف| الــــــــنــــــــحــــــــو، إلبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مــــــحــــــمــــــد بــــــن عــــــــربــــــــشــــــــاه عـــــــــصـــــــــام الـــــــديـــــــن 
اإلســفــرائــيــنــي، مــخــطــوط فـــي الــمــكــتــبــة األحـــمـــديـــة بــجــامــع الــزيــتــونــة فـــي تـــونـــس؛ رقــــم الــحــفــظ: 4005، 4006، 
4007، والفوائد الشافية عل| إعــراب الكافية؛ لحسين بن أحمد البروسوي، زيني زاده، وإعــراب الكافية 
ــوســيــوي؛ مخطوط فــي مــركــز الملك فيصل فــي الــريــاض؛ رقــم الــحــفــظ: 6776،  لــحــاِجــي بــابــا بــن إبــراهــيــم الــّطُ

وإعراب الكافية لعبد اهلل أفندي؛ مخطوط في مركز الملك فيصل في الرياض؛ رقم الحفظ: 6716� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    271 علم الصرف   

آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــره:... )الـــــــــــــمـــــــــــــرفـــــــــــــوعـــــــــــــات(: خــــــــبــــــــر مــــــــبــــــــتــــــــدأ مــــــــــــــحــــــــــــــذوف، تــــــــقــــــــديــــــــر الــــــــــــــكــــــــــــــام: الــــــــبــــــــاب 
الــمــرفــوعــات، فـــإن قــيــل: الــمــرفــوعــات؛ جــمــٌع، والـــبـــاب مـــفـــردٌ، فــكــيــف يــصــّحُ أن يكون 
خـــبـــراً لــــه؟. قــلــنــا: الـــبـــاُب مــشــتــمــٌل عـــل| الــمــســائــل، فــكــان فـــي الــشــمــول بــمــنــزلــة الــجــمــع. 
)هـــــو(: مــبــتــدأ. و)مــــــا(: اســــٌم مـــوصـــوٌل. )اشـــتـــمـــل(: فــعــل مــــاض؛ صــلــتــه، والــضــمــيــر 
ــــلــــِة خـــــبـــــره... )مــــثــــل(: َخــــبَــــُر مُــبــتــدٍأ  فـــيـــه مــــرفــــوع عـــائـــد إل| )مـــــــا(، والــــمــــوصــــول مــــع الــــصِّ
مــــــــحــــــــذوٍف، تـــــقـــــديـــــُر الــــــــكــــــــاِم: هــــــو مـــــثـــــل. )قــــــــــــــام(: فــــعــــل مــــــــــاض. )زيــــــــــــــد(: فـــــاعـــــلـــــه، وقــــــام 
زيد: مضاف إليه بمثل. تقدير الكام: مثل تركيب قام زيد. )واألصــل(: مبتدأ. 
و)أن(: أداة، مـــصـــدر. )يــــلــــي(: مــنــصــوب هـــو فــعــل الزم. )فـــعـــلـــه(: مــنــصــوب عــل| 
أنه نزع خافض. تقدير الكام: واألصل أن يلي الفاعل من فعل. )فلك(: جار 
ومـــــــجـــــــرور؛ إشـــــــــــارة إل| الـــــفـــــاعـــــل؛ مـــتـــعـــلّـــق بـــــكـــــان الــــمــــقــــدر بـــقـــريـــنـــة الــــــفــــــاء. تــــقــــديــــر الـــــكـــــام: 
إذا كـــان الــفــاعــل عــبــارة عــن إســنــاد الــفــعــل إل| الــفــاعــل عـــل| جــهــة قــيــام الــِفــعــل بالفاعل؛ 
فكك )جاز(: فعل ماض. من )ضرب غامه(؛ فعل ماض الضاد، فكل مفعول 
)زيـــــــد(: فـــاعـــلـــه، و)ضــــــرب غـــامـــه زيــــــد(: فـــاعـــل جــــار ومــــجــــرور. تــقــديــر الــــكــــام: جــاز 
تركيب )ضــرب غامه زيــد(. ُحـــِذَف التركيُب؛ وأُقِــيــَم )ضــرب غامه زيــد( مقامَهُ. 
َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب.  تَّمَت بعون اهلل تعال| وُحسن توفيقه، واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

تَّمَت.

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات 
قْم الَْحِميِدّي: 2/526� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 527� ]1002[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح البناء في التصريف )1(�

 �ŞERHU’l - BİNA ›1‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/532. ومــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]1855[ الــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ـــــِدّي:  ـــيـ ــ ـــِمـ ــ ــــَحـ ْــ قْــــــــم ال ــــــــــــَراد مُـــــــــــّا؛ الــــــــّرَ ْـــــــَقـــــــِديـــــــُم: 5/1590. ومـــكـــتـــبـــة مُ قْــــــــم ال 3/1398. ومـــكـــتـــبـــة جــــامــــعــــة إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول؛ الــــــــّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 7/1747�  2/1745. والّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    272

المؤلف: مُْصَطَف| بن شعبان، سروري، كليبولي )ت 969 ھ/1562 م( )1(�
عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 17، مقياس الــورقــة: )200 × 135 = 145 × 75(، 

عدد األسطر: )17(�
ــــــه نـــســـتـــعـــيـــن. الــــحــــمــــد هلل الــــــــذي صـــــــرف صــيــغ  ـــــِم. وبـ ـــيــ ــ ِحــ ــــّرَ ــ ِ الـ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
وجــودنــا إل| كلمات التصحيحات، وخفف بــإدغــام رحمته ثَقَل أوزان التكريريات، 
ـــــد الــــــــذي ُحـــــــــــِذَف اعــــــتــــــاُل الــــتــــكــــفــــيــــرات، وعــــــــل| آلــــه  والــــــصــــــاة والــــــســــــام عـــــــل| رســــولــــنــــا مُـــــَحـــــّمَ

وأصحابه الذين هم قلبوا اختال التغييرات.
ْــُمــَصــنّــف - َرِحـــَمـــهُ اهللُ - افتتح كتابه اذه بــقــولــه: )اعــلــم(. مخاطباً  َـــْعـــد؛ فــإن ال َوب
خـــــطـــــاب الـــــــعـــــــامّ تــــنــــبــــيــــهــــاً لــــلــــطــــالــــب عــــــن غــــفــــلــــة الـــــمـــــنـــــام عــــــــل| الــــتــــعــــلــــم الــــــــــذي هــــــو أصــــــــل الـــــمـــــرام 
دون قـــولـــه: اقــــــرأ؛ إشــــعــــاراً بــــأن أربـــــح الــبــضــاعــة هـــو الــتــعــلــم ال الـــــقـــــراءة، ولــــم يـــُقـــل: افــهــم 
الــــــشــــــيء بــــعــــد تــــعــــلّــــمــــه، فــــــا يــــنــــاســــب فــــــي أّولـــــــــــــه، وأت| بـــصـــيـــغـــة الـــــحـــــاضـــــر بـــــنـــــاءً عـــــــل| غـــالـــب 
التعليم، وتأثير الخطاب في التفهيم، )إن أبواب التصريف(. أي: جملة األبواب 
ـــــلــــــم الـــــتـــــصـــــريـــــف، أو األبـــــــــــــــواب الـــــمـــــتـــــصـــــرفـــــة: )خـــــمـــــســـــة وثــــــــاثــــــــون بـــــــابـــــــاً(،  الـــــمـــــنـــــدرجـــــة فـــــــي ِعـ
كما هو المشهور، نكل بُِحكِم االستقراء: أربــعــون بــابــاً، كما سيجيء؛ )ستة منها 
يَت ثُاثية. قلت: أنه يستعمل بالضّم عل|  للثاثي المجرد( عن الزيادة، إنما ُسمِّ

الشذوذ، وكذا الرباعّي وغيره، وإنما قّدم بحثه للتقّدم الطبعي...
ـــــلــــــة الـــــــعـــــــيـــــــن( أي: عــــــيــــــن الــــــمــــــهــــــمــــــوز مـــنـــه  ـــــقــــــابـ آخــــــــــــــــــــــــــره:... )وإن كــــــــانــــــــت الـــــــهـــــــمـــــــزة فـــــــــي مـ
)يــــــــســــــــّم|( اذه الــــــنــــــوع مــــــن الــــمــــهــــمــــوز )بــــمــــهــــمــــوز الـــــعـــــيـــــن(؛ كـــــســـــأل لـــــكـــــون عــــيــــنــــه هــــمــــزة، 
)فـــــــإن كــــانــــت الــــهــــمــــزة فــــي مـــقـــابـــلـــة الــــــــام( أي: الم الـــمـــهـــمـــوز مـــنـــه )يـــــســـــم|( اذه الـــنـــوع 
مــن المهموز )بمهموز الـــام( كــقــرأ لــكــون المــه هــمــزة. )وهذه األقــســام( يــقــال لها: 
)أقسام سبعة(؛ لكون مجموع آحادها سبعة )تجمعها(. أي: هذه األقسام السبعة 
)اذه البيت( الذي أُوردُه عل| سبيل النظم ليسهل ضبطه عل| طالب الِعلم، وهو 

قوله:

 �MUSLİHUDDİN MUSTAFA b. ŞABAN el - GELİBOLİ، es - SURURİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 431�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    273 علم الصرف   

لـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــف نــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــص مـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــوز أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف()صــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــســــــــــــــــت مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــالــــــــــــــــــســــــــــــــــــت مــــــــــــــضــــــــــــــاعــــــــــــــف
ولم يجعل فيه للترتيب الّرعاية؛ ليكون نَْظُم البيِت عل| السامة فأنت يا طالب 
ال تــلــتــزم الــتــقــدم والـــتـــأخـــر ألن فــيــه تــأخــيــر؛ مــقــلــوب تـــأخـــر؛ بــقــضــيــة قــــول حــبــيــب اهلإل: 
ــــــــــــــْن تـــــــَكـــــــبَّـــــــَر َوَضـــــــــــــــَعـــــــــــــــه اهللُ<، واقــــــــصــــــــْد إل| ســــــامــــــة الـــــــحـــــــال والــــــــديــــــــن واالنـــــــتـــــــظـــــــام فـــــــي ســـلـــك  >مَ
ـــل الــِعــلــَم كـــي ال تــكــون مـــن أهـــل الـــضـــال، وتــحــصــيــلــه إنــمــا  الــعــلــمــاء الــصــالــحــيــن، وَحـــصِّ
يكون بثاث خــصــال: بالرجاء مــن اهلل تــعــال|، والخدمة ألهــلــه؛ خصوصاً لأستاذ، 

والمواظبة عل| االجتهاد، والحمد هلل عل| التمام، وعل| رسوله الصاة والسام.
قد وقع الفراغ من هذه النسخة في شهر رجب المعظم في يوم برشنبه بين الظهر 

والعصر، سنة ثاث وخمسين وألف: د. ن. غ.
مـــالحـــظـــات: مـــكـــتـــوب عـــــل| صــفــحــة الــــبــــدايــــة: )بــــنــــاء شـــرحـــي كـــــفـــــوي(، وتُــــــوَجــــــُد فــي 
ــــــُطــــــوِر بــــعــــض الــــتّـَـــْعــــِلــــيــــَقــــات  َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ ْـــــــَفـــــــوائِـــــــِد، وتُـــــــوَجـــــــُد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب أولــــــــــِه صــــفــــحــــةٌ مـــــن ال
ْــَمــْشــُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فــوقَــهُ. تاريخ النسخ:  َوالتَّْصِحيَحات. والمتن ال
في شهر رجب سنة )1053 ھ/1644 م( )د = 4. ن = 50. غ = 1000(، وهكذ 
ل. الوضع العام:  يتضح أّنَ فارَق َسنَة بَيَْن تأريِخِه بالحروف، وتأريِخِه بحساب الُْجّمَ
ــــيِّــــد  ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُــــغــــلَّــــف بِـــــــــــــَوَرِق اإليــــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الــــّسَ خــــــّط الــــنــــســــخ، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 528� ]1003[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح الشافية الحاجبية في الصرف )1(�

 �ŞERHU’ş - ŞAFİYE ›1‹
طبع فــي مصر سنة )1279 ھ/1862 م(، وفــي اآلســتــانــة )1302 ھ/1884 م(، و)1306 ھ/1888 م(، 
وفي مجموعة رقم: )70( في اآلستانة )1314 ھ/1896 م( وبهامشه شرح الجاربردي، وطبع مع الشافية 

طبع حجر في اآلستانة سنة )1276 ھ/1859 م(، وسنة )1285 ھ/1868 م(. 
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحميدّي: 971، ومكتبة راغب پاشا؛ ]1848[ الّرَ لَيَْمانِيَّة؛ ]1384[ الّرَ انظر؛ مكتبة الّسُ

 �1394



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    274

ـــد بـــن أحـــمـــد، جـــمـــال الــــديــــن، نـــقـــره كـــــار، الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي،  الـــمـــؤلـــف: عـــبـــد اهلل بـــن مُـــَحـــّمَ
الشيعي، الفارسي )ت 776 ھ/1374 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 195، مقياس الورقة: )205 × 135 = 135 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي عا بَِحْولِِه، ودنا بَِطْولِِه، مانح  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
كّل غنيمة وفضل، وكاشف كل غطية وأزٍل، نحمده عل| ما أخذ وأعط|... وبعد 
فإن مَن أراد أْن يكون له منحته من الكتاب ايهلإل، وفيه عبقه من الكام النبوي، 
تِِه إل| نحو ِعلِم الــصــرِف؛ ونكل ال يُعرج عليه؛ فيجعله نُصب  فليصرْف عناَن ِهّمَ
الـــطـــوق... وإن الــمــخــتــصــر لــإلمــام الــعــامــة أفــضــل الــمــتــقــدمــيــن؛ جــمــال الــمــلـّـة والــديــن، 
أبي عمرو ابن الحاجب، كتاب صغير حجمه، بل ُعباب كثير علمه... وبعد فقد 
سألني مَن ال يسعني مخالفته أْن أُلِْحَق بُِمقدمتي في اإلعراب.. اعلم أن التصريف 
تفعيل من الصرف، وُسمِّي اذه الِعلم: التصريف؛ لكثرة التصّرُف بسببه في أبنية 
اللغة العربية... قد كتبُت له شرحاً مراعياً فيه شريطة االختصار، مُتجافياً عن وصمة 
... قــــــال الـــشـــيـــخ اإلمــــــام  ُــــــــمــــــــّلُ ، واإلطـــــــنـــــــاُب قـــــد ي ُــــــخــــــّلُ ـــــالــــــة واإلكـــــــثـــــــار، إذ اإليــــــجــــــاز قـــــد ي اإلطـ
الـــعـــالـــم؛ جــمــال الـــديـــن أبــو عــمــرو بــن ُعـــثْـــَمـــان بـــن أبــي بــكــر الــمــالــكــي الــمــغــربــي الــمــعــروف 
ِحيِم، الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن...( اعلم أن  ِ الّرَ َ ْ بابن الحاجب: )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

التصريف تفعيل من الصرف، وُسمِّي اذه الِعلم التصريف...

آخـــــــــــــره:... )وكــــــــل مـــــا يـــكـــتـــب عــــــل| الــــوجــــهــــيــــن( أي: بــــالــــيــــاء واأللـــــــــف )الحـــتـــمـــالـــه( 
ِـــُفـــهُ عــن الـــــواِو بــدلــيــِل قَــلـْـبـِـهــا تــــاءً فــي كــلــتــا، والحــتــمــاِل كــونِــهــا  أي: الحــتــمــال أن يــكــون أل
ِـــَف الثالثة عن الــواو ال تُــَمــال للكثرة )وأمــا الحروف  من الياء بدليل إمالتِها، فــإّنَ األل
ـــِفــــــِه، و)عـــــــل| وإل|(. النــــقــــاب ألــفــهــمــا  ــ ِـ فـــلـــم يــكــتــب مــنــهــا بـــالـــيـــاء غـــيـــر بـــــــل|(، إلمــــالــــة أَل

 �CEMALÜDDİN ABDULLAH b. MUHAMMED el - HÜSEYNİ، NUKREKAR ›1‹
ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 427. وإنـــــــــبـــــــــاء الـــــغـــــمـــــر بــــــأبــــــنــــــاء الـــــعـــــمـــــر فــــــــي الــــــتــــــاريــــــخ:  قْـــــــــــم ال انــــــــظــــــــر؛ مــــكــــتــــبــــة راغـــــــــــــب پــــــــاشــــــــا؛ ]491[ الـــــــــــّرَ
ُــْزُرگ  )119/1(. وشــذرات الذهب في أخبار من ذهــب: )242/6(. والذريعة إل| تصانيف الشيعة آلقــا ب

الطهراني الباطني: )44/14 - 45(. الرقم: )1770(، والرقم: )1771(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    275 علم الصرف   

ُـــكـــتَـــُب بــالــيــاء َحـــْمـــاً لــهــا عــــل| إل|.  إل| الـــيـــاء فـــي عــلــيــك وإلـــيـــك. )وغـــيـــر حــــت|( فــإنــه ي
تَّمَ بالخير.

بَة نفيسة، وإطار الصفحة األول| مذّهب،  مالحظات: لوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
ــــَقــــــات َوالـــــــتَّـــــــْصـــــــِحـــــــيـــــــَحـــــــات. والــــمــــتــــن  ــــيــ ــــِلــ ــــْعــ ــــتّـَـ ــــــــُطــــــــوِر بـــــعـــــض الــ َــــــــــيْــــــــــَن الــــــــّسُ وتُــــــــــوَجــــــــــُد عـــــــــل| الــــــــَهــــــــَواِمــــــــش َوب
ْــِغــاف  ْـــَمـــْشـــُروح مُــَمــيّـَـز بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فـــوقَـــهُ. الــوضــع الــعــام: خـــّط التعليق، وال ال
ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي، وعليه تملك: أويــس بــن َعــِلــّي، فــي الثامن والعشرين مــن شهر صفر 
ــــــَراد  ــــد مُــــــــَراد َشــــيْــــخ َخـــانـــقـــاه مُ ــــَحــــّمَ ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُ ســـنـــة )980 ھ/1572 م(، َوتَـــــَمـــــلُّـــــك: الــــّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 529� ]1004[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح الشافية )1(�

د بن حسين الُقّمي، نظام الدين، األعرج، النيسابوري،  المؤلف: حسن بن مَُحّمَ
الباطني )ت 828 ھ/1425 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 157، مقياس الورقة: )180 × 120 = 110 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحــيــِم، أحــمــدك الــلــُهــّمَ عــل| أن وفقتني لــصــرف ريعان  ِ الــّرَ َ ْ أولـــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
ْــُعــلُــوم واألداب، وأســـألـــك يـــا ذا الــمــن أن تثبتني عـــل| كلمة هي  الــشــبــاب، فــي اقــتــنــاء ال
لـــلـــنـــجـــاة بــــــــاب، ثـــــم عــــــل| فـــعـــل الــــخــــيــــرات الــــتــــي فـــيـــهـــا كــــمــــال اإلنـــــســـــان بـــــا شـــــك وارتـــــيـــــاب، 

 �ŞERHU’ş - ŞAFİYE ›1‹
طبع في طهران سنة )1266 ھ/1850 م(، )1272 ھ/1855 م(، )1356 ھ/1937 م(. 

ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــــم ال ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 1/1397. ومـــكـــتـــبـــة مُــــــــــَراد مُــــــــّا؛ الــــــّرَ قْــــــم ال انــــظــــر؛ مــكــتــبــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]1851[ الــــــّرَ
 �1740

 �NİZAMEDDİN HASAN b. MUHAMMED en - NİSABURİ، NİZAM el - A’REC ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 96. وأعيان الشيعة: )112/23 - 115(، والذريعة  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]122[ الّرَ
ــــد بـــاقـــر  ُــــــــــــْزُرگ الــــطــــهــــرانــــي الــــبــــاطــــنــــي: )206/4 و492(، وروضـــــــــــات الــــجــــنــــات لــــُمــــَحــــّمَ فـــــي تـــصـــانـــيـــف الـــشـــيـــعـــة آلقــــــا ب

الخوانساري الباطني: )224 - 225(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    276

وأعــــوذ بــاســمــك العظيم أن أعــبــدك عـــل| حــــرف... وبــعــد فــقــد اقــتــرحــت الـــــواردةُ عــلــّي، 
المختلفةُ لدّي؛ اقتراحاً امتّد مَداهُ، وعرف مُداه - أن أشرح لهم التعريف المنسوب 
إل| اإلمام، قدوة األنام، أعلم المتأّخرين، كاشف أسرار المتقّدمين، جمال الدين 
أبــي عــمــرو ُعــثْــَمــان بــن أبــي عــمــرو الــمــعــروف بــابــن الــحــاجــب، جــــزاه اهلل عــن طلبة الِعلم 
خــيــر الـــجـــزاء، وبـــــّوأه مــن دار ثــوابــه وأحــســن اإليـــــواء - شــرحــاً يــكــشــف عــن وجـــه المعاني 
نقابه، ويزلل من اللفظ صعابه، ويجمع مع اإليجاز واإلرشاد... قال رضي اهلل عنه 
ِحيِم، الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن،  ِ الّرَ َ ْ وأرضاه، وجعل الجنة مأواه: )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــــٍد وآلـــــه الـــطـــاهـــريـــن، وبـــعـــد فــقــد الــتــمــس مــنــي مـــن ال يسعني  ــــَحــــّمَ والــــصــــاة َعــــــلَ| َســــيِّــــِدنَــــا مُ
مَة  مَة في التصريف عل| نحوها، ومَُقدِّ مخالفته، أن ألحق بمقدمتي في اإلعراب مَُقدِّ
فــي الــخــط، فأجبته ســائــاً مــتــضــرعــاً أن ينفع بهما كــمــا نــفــع بأختهما، واهلل الــمــوفــق. 
التصريف علم بــأصــول يــعــرف بها أحـــوال أبنية الكلم الــتــي ليست بـــإعـــراب(: فالِعلم 
كــالــجــنــس وقُــــيِّــــَد بـــأصـــول ألنــــه ال يــمــكــن َحــــــّدُ نـــــوٍع ِمــــن الـــِعـــلـــم إال بــاعــتــبــار مــتــعــلــقــاتِــِه الــتــي 
ُـــبـــن| عــلــيــه غـــيـــره، ويــســتــنــد تــحــّقــق كلذ الــغــيــر  يــبــحــُث كلذ الــِعــلــم عــنــهــا، واألصــــــل: مـــا ي
ْــُجــزئــيــات،  ْـــُعـــلُـــوم: عـــبـــارةٌ عــن ُصــــوٍر ُكــلــيــٍة مَــنــطــبــقــٍة عـــل| مــا تــحــتــه ِمـــن ال إلــيــه، وهـــو فــي ال

ويُرادفُهُ القانوُن والقاعدةُ وأمثالُُهَما...
آخره:... )وأما الحروف فلم تكتب منها بالياء غير بل|( وكلذ لمجيء اإلمالة 
فيه و)إل| وعل|(، لقولهم: إليك وعليك، و)حت|( لكونه بمعن| )إل|(، قال 
ــــد الـــنـــيـــســـابـــوري، الـــمـــعـــروف بـــنـــظـــام؛ نـــظـــم اهلل  الــمــفــتــقــر إل| ربـــــه الــــكــــريــــم، الـــحـــســـن مُــــَحــــّمَ
أحـــــوالـــــه فــــي أواله وأخــــــــــراه: اذه آخـــــر مــــا قـــصـــدتـــه مــــن إيـــــــــراده آمـــــــال لــــي بـــهـــا فــــي الــــداريــــن 
آمــال، فخذها أيها الطالب الــحــاذق، والــراغــب الــصــادق؛ تحفةً تــروع للناظر مرآها، 
وجونة تضوع في األقطار رياها... إذا قيض في اللحد المقام. ويرحم اهلل عبداً قال 

آمينا )1(�
اِب، في ثاني شهر المبارك ربيع األول في سنة 858  تم الكتاب بعون الَْمِلِك الَْوّهَ

الهجرية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    277 علم الصرف   

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
ْــــَمــــْشــــُروح مُـــَمـــيَّـــز بِـــُخـــُطـــوط حـــمـــراء الــــلــــوِن فــــوقَــــهُ. تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: فـــي الـــثـــانـــي من  والـــمـــتـــن ال
ْــــِغــــاف  ربـــيـــع األول ســـنـــة )858 ھ/1454 م(. الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ عـــــــادي، وال
ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــــَوَرِق اإليـــــبـــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: أبـــــــي ذر الـــمـــنـــصـــور بـــن َعــــِلــــّي ســنــة 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع  يِّد الحافظ مَُحّمَ )1191 ھ/1777 م( وتملك: الّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 530. تركي ُعثَْماني ]1005[ الّرَ

عنوان المخطوط: ترجمة وشرح الشافية في الصرف البن الحاجب )1(�

ـــــــــــوفِـــــــــــّي )ت 1005 ھ/  الــــــــمــــــــؤلــــــــف: ســـــــــــــــودي )ســــــــيــــــــفــــــــدي( أفـــــــــــنـــــــــــدي، الــــــــبــــــــوســــــــنــــــــوي، الـــــــــــّصُ
1596 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 116، مقياس الورقة: )210 × 110 = 140 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحــــــــــــــــيــــــــــــــــِم. وبــــــــــــــــه نـــــــســـــــتـــــــعـــــــيـــــــن. )ســـــــــألـــــــــنـــــــــي مــــــــــــن ال يــــســــعــــنــــي  ِ الــــــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــــــــه: بِــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
مخالفته( بندن ســـوال اتـــد|، يعني: طلب اتـــد| شــول كمسه كــه اكـــام مخالفت بكا 
جايز دكل )أن ألحق بمقدمتي في اإلعراب( شول علم اعرابده تأليف اتدكم كافيه 
مَة في الصرف عل| نحوها( اول علم اعرابده اوالنك  ادلو مقدتمه الحاق ايليم )مَُقدِّ
مَــة  مَــة تــألــيــف ايــــدوب اكـــا الــحــاق ايــلــيــم )ومُــَقــدِّ اســلــوب| اوزره عــلــم حــرفــده دخـــي پــر مُــَقــدِّ

مَة دخ| خطه متعلق تأليف ايدوب انا الحاق ايليم... في الخط( وپر مَُقدِّ

آخره:... احتمال واركه الفي واودن اوله واحتمال واركه يادن اوله )وأما الحرف 

 �ŞAFİYE ŞERHİ ›1‹
تُــوَجــُد منه مخطوطة فــي مكتبة آياصوفيا، رقــم: 4604، وآقــســكــي: 267، وإزمــيــرلــي ملي: 411، 556، 

وقيصري راشد أفندي: 796� 
 �SUDİ el - BOSNEVİ = SEVDİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 22�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    278

فلم يكتب منها بالياء غير بل| وإل| وعل| وحت|( اما حروف دن بل| دن وإل| دن 
وعــــــل| دن حـــــرف يـــا ايـــلـــه يــــازمــــد| امـــــا بـــونـــلـــر يـــــاء ايـــلـــه يــــازلــــد| زيــــــرا بـــــل| ده امــــالــــه اولـــنـــور 

وعل| ده وإل| ده عليك وإليك دينور وحت| دخي إل| يه جمل اولند|. تم.

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والمتن العربي مَْكتُوب بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد 
ــد مُــَراد  ــيِّــد الحافظ مُــَحــّمَ ُعــثْــَمــانــّي مُبّطن مــن الــداخــل بــورق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ
َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 531. مطبوع ]1006[ الّرَ

ّي للزنجانّي )1(� عنوان المطبوع: شْرُح التفتازانّي عل| التَّصريف العزِّ

الـــــــمـــــــؤلـــــــف: مــــــســــــعــــــود بــــــن عــــــمــــــر الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــازانـــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، ســــــعــــــد الـــــــــديـــــــــن )ت 791 ھ/ 
1142 م( )2(�

عدد الصفحات: 116�

ِحـــيـــِم. إن أرو| زهـــر تـــخـــرج فـــي ريـــاض  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: ســعــد الـــديـــن بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ

 �ŞERHU’l - IZZİ ›1‹
قــال حاجي خليفة: >الــعــزي في التصريف للشيخ، عز الــديــن، أَبِي الفضائل: إبراهيم بن عبد الوهاب بن 
عــمــاد الــديــن بــن إبــراهــيــم الــزنــجــانــي. الــمــتــوف|: بــعــد ســنــة )655 ھ/1257 م(، وهـــو مختصر مـــتـــداول نــافــع. 
وشــــرحــــه الـــعـــامـــة، ســـعـــد الــــديــــن مـــســـعـــود بـــن عـــمـــر الـــقـــاضـــي، الـــتـــفـــتـــازانـــي. الـــمـــتـــوف| ســـنـــة )791 ھ/1142 م(. 
وأضاف إليه فوائد شريفة، وزوائد لطيفة. وهو أول تآليفه. أتمه: في شهر شعبان، سنة )738 ھ/1338 م(، 

أوله: )إن أرو| زهر يخرج في رياض الكام... إلخ(...<. 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1139/2(، ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛  انظر؛ َكْشف الّظُ
قْم الَْقِديُم: 1626. ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 398، رمز الحفظ: H 356، الرقم:  الّرَ
400، رمــــــز الــــحــــفــــظ: L 65، ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون؛ مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ الـــــرقـــــم: 3504، رمــــــز الــــحــــفــــظ: 2893، 
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 2/336. والّرَ والرقم: 3504، رمز الحفظ: 3016. ومكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �4/336
 �SA’DÜDDİN MES’UD b. ÖMER، et - TAFTAZANİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/97�  انظر؛ دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    279 علم الصرف   

الـــــكـــــام مـــــن األكــــــمــــــام، وأبـــــــــه| حــــبــــر يــــحــــاك بــــنــــيــــان الـــــبـــــيـــــان، وأســــــنــــــان األقــــــــــام؛ حــــمــــد اهلل 
ســـــبـــــحـــــانـــــه وتـــــــــعـــــــــال| عـــــــــــل| تــــــــواتــــــــر نـــــعـــــمـــــائـــــه الـــــــــــزاهـــــــــــرة الــــــــظــــــــاهــــــــرة، وتــــــــــــــــــرادف آالئـــــــــــــه الــــــمــــــتــــــوافــــــرة 
ــــــــد الــــــمــــــبــــــعــــــوث مــــــــن أشـــــــــــــرف جـــــــراثـــــــيـــــــم األنـــــــــــــام،  الـــــــمـــــــتـــــــظـــــــافـــــــرة، ثــــــــم الــــــــصــــــــاة عـــــــــــل| نـــــبـــــيـــــه مُــــــــَحــــــــّمَ
وعـــــــــــل| آلـــــــــه وأصــــــحــــــابــــــه األئـــــــمـــــــة األعـــــــــــــام وأزمـــــــــــــة اإلســـــــــــــــام. وبـــــــعـــــــد: فـــــيـــــقـــــول الـــــعـــــبـــــد الــــفــــقــــيــــر 
َــــيَّــــَض اهلل غــــرةَ أحـــوالـــه وأورق  إل| اهلل الـــغـــنـــي مـــســـعـــود بـــن عـــمـــر الـــقـــاضـــي الـــتـــفـــتـــازانـــي - ب
أغصان آماله -: لما رأيُت مختصَر التصريف الذي صنَّفه اإلمام الفاضل الكامل؛ 
قـــــــدوة الـــمـــحـــقـــقـــيـــن عـــــز الــــمــــلــــة والــــــديــــــن الــــزنــــجــــانــــي، رحــــــمــــــه اهلل، مــــخــــتــــصــــراً يــــنــــطــــوي عــــل| 
ُِّل ِمن  مباحث شريفة، ويحتوي عل| قواعد لطيفة: َسنََح لي أْن أشرحه شرحاً يذل
َــــه، ويـــســـتـــكـــِشـــف مـــكـــنـــوَن غــــواِمــــِضــــِه،  الـــلـــفـــظ ِصـــعـــابـــه، ويـــكـــشـــف عــــن وجــــه الـــمـــعـــانـــي نِــــقــــاب
ِه، مُضيفاً إليه فوائد شريفة، وزوائد لطيفة، ما َعثََر عليه  ويستخرج ِسّرَ ُحلِوِه ومُرِّ
فِـــكـــري الـــفـــاتِـــر، ونـــظـــري الـــقـــاصـــر، بــــعــــون اهلل الـــــقـــــادر... فـــا أشـــــرُع فـــي الـــمـــقـــصـــود، 
بـــــعـــــون الـــــمـــــلـــــك الـــــمـــــعـــــبـــــود، فـــــــأقـــــــول: لـــــمـــــا كــــــــان ِمــــــــن الــــــــواجــــــــِب عــــــــل| كــــــــلِّ طـــــالـــــب لــــــشــــــيٍء أْن 
َر كلذ الــشــيءَ أوالً لــيــكــوَن عـــل| بــصــيــرٍة فــي َطــلـَـبـِـِه، وأن يــتــصــّوَر غــايــتَــهُ ألنـــه هــو  يــتــصــّوَ

السبب الحامل عل| الشروع في الطلب...

ـــــتِـــــل عـــلـــيـــهـــا )والــــمــــيــــتــــة( لـــلـــحـــالـــة الــــتــــي أُمــــيــــَت  آخـــــــــــــره:... )والــــقــــتــــلــــة( لـــلـــحـــالـــة الــــتــــي قُ
د الذي ال تاء فيه، وأما في غيِرِه فالنوع منه كالمرة با  عليها، اذه في الثاثي المجّرَ
فـــرق فــي الــلــفــظ، والـــفـــارق: الــقــرائــن الــخــارجــيــة، تــقــول: رحــمــة واحــــدة لــلــمــرة، ولطيفة 
أو نحوها للنوع، وكـــذا دحــرجــة واحـــدة، ودحــرجــة لطيفة ونــحــوهــا، وانــطــاقــة واحــدة 
َواب،  للمرة، وحسنة أو قبيحة أو غيرهما للنوع، وكك البواقي. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب.

ْـــــَعـــــاِمـــــَرِة بــمــعــرفــة نـــعـــمـــان مــــاهــــر. تــــاريــــخ الــطــبــع:  ــــبَــــاَعــــِة ال مـــالحـــظـــات: ُطــــبِــــَع فِـــــي دَاِر الــــطِّ
فــي أوائـــل ذي الــقــعــدة سنة )1253 ھ/1837 م(، بـــدار الــخــافــة اإلســامــيــة الُعثَْمانية 
لَْطان محمود خان الثاني )1223 - 1255 ھ/1808 -  العلية الفاخرة. في عهد الّسُ
لَْطان عبد الحميد األول: )1187 - 1203 ھ/1774 - 1789 م(،  1839 م(، ابن الّسُ
يِّد  الوضع العام: طباعة حجرية، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مذهب، وعليه تملك: الّسَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    280

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ
َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/532� ]1007[ الّرَ

عنوان المخطوط: بضاعة المكتفي في شرح كفاية المبتدي )1(�

د بن مُْصَطَف| الطاووسكاري )2(� المؤلف: مَُحّمَ

 = 140 الـــــــــورقـــــــــة: )200 ×  1/ب - 94/ب، مـــــقـــــيـــــاس  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
135 × 70(، عدد األسطر: )17(�

َف أصـــــــــــــوَل األشــــــــيــــــــاء إل|  ِحـــــــــيـــــــــِم. نـــــحـــــمـــــدك يــــــــا مَــــــــْن صــــــــــــــــّرَ ِ الـــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــه: بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
ــــــن ضـــــاعـــــف أجــــــــــَر }ڄ  ــــــــــــــروَع األمـــــــثـــــــال مــــــن حــــصــــصــــهــــا، ونـــــشـــــكـــــرك يــــــا مَ ِصـــــيَـــــِغـــــهـــــا، وَصـــــــــيَّـــــــــَغ فُ
{ )3( فــي جــنّــة الــنــعــيــم، ولــّفــف عـــذاب مَـــن اعــتــّل بــالــُكــفــر فــي نـــار الجحيم،  ڄ 
فوا  ونُصلي عل| نبيّك الذي جّوَف بلدان أهل الِعلل والطغيان، وأدغم فيها الذين ُشرِّ
بـــاإلســـام واإليــــمــــان، وعــــل| آلـــه وأصــحــابــه الـــذيـــن حـــذفـــوا الــتــكــفــيــرات والــــبِــــَدع، وجــهــدوا 

نن والّرفَع. في اشتقاق الّسُ

ــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف|  ـــــــــــد بـــــــــــن مُ َـــــــــــــــــْعـــــــــــــــــد؛ فــــــــيــــــــقــــــــول الــــــــعــــــــبــــــــد الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر إل| رحـــــــــمـــــــــة ربـــــــــــــــه الـــــــــغـــــــــنـــــــــي؛ )مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ َوب
ْــــُعــــلُــــوم  ْــــــَمــــــَدنِــــــي: لـــمـــا كــــــان ال ـــيــــِب ال ْــــــــِه؛ بِـــــُحـــــْرمَـــــِة َحــــبِـ ِــــــــَدي ِــــــــَوال َـــــــهُ َول الـــــطـــــاووســـــكـــــاري(، َغـــــــَفـــــــَر اهللُ ل
ــــُل إل| اســـتـــفـــادِة  ُــــتَــــَوّصَ ْـــــُعـــــلُـــــوم، فــــــإّنَ بِـــــِه ي الـــعـــربـــيـــة؛ ال ســـيَّـــمـــا ِعـــلـــم الــــصــــرف؛ الـــــذي هـــو أمُّ ال
ْــــــُعــــــلُــــــوم فـــــي إيـــــجـــــاب الـــتـــعـــلـــيـــم لـــلـــُمـــبـــتـــدئ،  ُــــــــــّدَ مـــنـــهـــا لـــلـــمـــفـــهـــوم؛ أســـــبـــــق ال الــــمــــعــــانــــي الـــــتـــــي ال ب

 �ŞERHİ KİYAFETİ’l - MÜBTEDİ ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة عارف حكمت )3/414(، ومنها مصورة في مركز البحث العلمي وإحياء 
الــــــتــــــراث اإلســــــامــــــي فـــــي مــــكــــة الــــمــــكــــرمــــة؛ رقـــــــم الــــحــــفــــظ: )42(. وحــــــــول )كــــفــــايــــة الــــمــــبــــتــــدي( انـــــظـــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار 

قْم الَْحِميِدّي: 1/542، 543�  المثنوي؛ الّرَ
 �MUHAMMED b. MUSTAFA، et - TAVUSKARİ ›2‹

ــد بــن مــصــطــف| الــبــلــوري، فــي مخطوطة مكتبة عـــارف حــكــمــت: )3/414(، ومكتبة اللــه  منسوبة إل| مُــَحــّمَ
لي: )3096(� 

›3‹ سورة القارعة، اآلية: 6� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    281 علم الصرف   

وأليقها في التوشيح باهتمام التفهيم للمنتهي، وقد كان يُخالُج في صدري أن أشرَح 
َــة كفاية المبتدي( )1( المتداولة في أيــدي المنتهي والمبتغي، للعّامِة ُعمدة  )ِرَســال
اإلســـــــاِم الـــمـــتـــزّهـــد قُــــــدوة األنـــــــام، أفـــضـــل الــمــتــأخــريــن، وأورع الــمــتــورعــيــن: )مــحــمــد بــن 
يـــن، أعـــــل| اهللُ درجـــتَـــه فــي ِعــلِّــيِّــيــَن، إْذ قد  بــيــر عــلــي الـــبـــركـــوي( )2(، مُــحــيــي الــمــلـّـة والـــدِّ
وجدتُها مُختصرةً جامعةً أصول اذه الفنِّ في األبواب، منطوية لذخائر فصول اذه 
الــنــوع بــاأللــقــاب، حـــاويـــةً لــمــســائــِل رســـائـــِل الــســابــقــيــن، الئــقــة بــســلــوك طــبــائــع الــاحــقــيــن، 
مُجتنبةً عن طرفّي اإلخــال واإلطــنــاب، مقفولةً باألقفال؛ محجوبةً بالنِّقاِب، وليس 
ُـــــظـــــهـــــُر فــــــوائــــــَدهــــــا الـــــمـــــســـــتـــــورة، ويــــــوضــــــح قـــــواعـــــدهـــــا الـــــــمـــــــوفـــــــورة، فـــبـــقـــيـــت كــــنــــوزهــــا  لــــهــــا شــــــــــرٌح ي
ّـــــــُل  ـــــقــــــة، تُـــــــذل ـــــائـ ـــــفـ مـــــــدفـــــــونـــــــةً. نــــظــــمــــت لـــــشـــــرِحـــــهـــــا فـــــــرائـــــــد الئــــــقــــــة بــــمــــطــــالــــعــــة الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــــــن الـ
غواِمَضها بالتحقيق، وتبيّن جواهرها بالتدقيق، بــْل تفصُح عن تدقيق فكرها الذي 
فتر عنه، وتنبي عن تحقيق نطقها الذي ُخجل عنه، وتفيد زيادة من المحظور؛ مع 
ْــِمــَحــِن والهموم، وتعاقب األحـــزان والغموم.  قِــلـّـِة البضاعة، وكثرة الُفتور، وتــاُطــم ال
يْتُها: بِـ )بضاعة المكتفي في شرح كفاية المبتدي( إذ بها يستفيد المبتغي في  َوَسّمَ
كفاية المبتدي،.. ثم بدأ الُْمَصنّف رحمه اهلل بالتسمية والحمدلة امتثاالً بالحديث 
الـــشـــريـــف، واقـــــتـــــداء بـــكـــتـــاب الـــمـــلـــك الـــلـــطـــيـــف، فــــقــــال: )بـــــاســـــم اهلل( الــــبــــاء: حـــــرف جــــرٍّ، 
الظاهر أنه أصلي، فهو إمّا لإللصاق حقيقيّاً أو مجازيّاً، وإما لاستعانة، حقيقية أو 
مجازيةً أَيْضاً، فابّدَ له من مُتعلِّق، فالظاهر: أنه محذوف مُقّدر مؤخراً أو مُقّدماً، 
وعل| التقديرين: إمّا خاّصٌ أو عامٌّ، وعل| التقادير: إمّا فعل؛ ماضياً أو مضارعاً أو 
أمراً، وإما مصدراً أو مُشتّقاً، ويجوز أن يكون المتعلق هو الحمد، وإن كان بعيداً، 

ويحتمل أن يكون الباءُ زائدةً، فا مُتعلّق له ِحينَئٍِذ...

آخــــره:... للخفيفة والثقيلة مجموعات مــذكــرة وواحــــدات مخاطبة )وإن كــان( 
مــــــا قـــبـــلـــهـــا فـــيـــهـــمـــا )مـــــفـــــتـــــوحـــــاً( بــــــــأن يـــــكـــــون الـــــمـــــضـــــارع مـــنـــهـــمـــا مــــفــــتــــوح الــــعــــيــــن )حــــــــــرك الــــــــواو 
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بـــالـــضـــمـــة والـــــيـــــاء بـــالـــكـــســـرة( لـــدفـــع اجـــتـــمـــاع الـــســـاكـــنـــيـــن مــــع عـــــدم كـــونـــهـــمـــا مـــمـــدودتـــيـــن كــمــا 
( )1(، الناقص )2(: )وانُْجَوّنَ  أّن أصَل دَفِْعِه ِحينَئٍِذ كك )نحو: اْخَشُوّنَ واْخَشيِّنَ
(، الـــلـــفـــيـــف )3(، فــــــاألول لــــــأول، والـــثـــانـــيـــان لــلــثــانــي؛ ال األوالن لــلــثــانــي، وال  وانْـــــِجـــــيَـــــّنَ

ْـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــب فِــــــــــــــــــــي اخـــــــــــــــشـــــــــــــــوا واخــــــــــــــــــشــــــــــــــــــون واخـــــــــشـــــــــيـــــــــن ›1‹  واخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرنَوال
َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي انْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــرنَومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــل اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون واخـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  ألَن

ــــــدان بـــالـــنـــون الـــخـــفـــيـــفـــة؛ مـــبـــنـــيـــان عـــــل| حــــــذِف الـــــنـــــوِن والــــــــــواو. والــــيــــاءُ  (: فِـــعـــا أمــــــٍر مــــــؤّكَ قــــولــــه: )اْخــــــــَشــــــــُوّنَ واْخــــــَشــــــيِــــــّنَ
ِكها، وانفتاِح ما قَبْلَها، ثم  فاعٌل، وأصلهما قَبَْل التأكيد: )اْخَشيُوا واْخَشيِي(؛ قُِلبَْت المُ الِفعل ألفاً لتحّرُ
ُحِذفْت للساكنين، فصار: )اْخَشُوا واْخَشي( بفتح الشين، فلما دخلت النوُن؛ التقْت ساكنة مع الضمير، 

فا جائز أْن يحذَف هو لعدم ما يدّلُ عليه وال النون لفواِت المقصوِد منها، فحّرك الضمير بما يُناِسبُهُ. 
انظر؛ حاشية الخضري عل| ابن عقيل: )12/3(، والشافية في علم التصريف البن الحاجب: )57/1(، 
ِــــخــــالــــد الــــــجــــــرجــــــاوّي األزهــــــــــري:  وشــــــــرح الــــتــــصــــريــــح عـــــــل| الــــتــــوضــــيــــح أو الــــتــــصــــريــــح بـــمـــضـــمـــون الــــتــــوضــــيــــح فـــــي الــــنــــحــــو ل

 �)309/2(
›2‹ اللفظ المعتل عند النحاة، هو: الذي المه حرف علة، وأما عند الصرفيين فيغلب إطاقه عل| ما فيه 
حــرف علة أو أكــثــر بغير تقييد بــاآلخــر أو غــيــره. أمــا المعتل عند الصرفيين فــهــو: المشتمل عــل| حــرف علة 
بشرط أن يكون اذه الحرف قد أصابه تغيير؛ نحو: صام، وهام؛ فإن أصلهما؛ صوم وهيم، ثم انقلبت 

الواو والياء ألفاً. 
: ما كان أحد أحرفِه األصليَّة حرَف ِعلَّة، مثل >َوَعَد وقاَل وَرم|<. وهو أربعةُ أقسام مثاٌل،  والفعُل المعتّلُ

وأجوٌف، وناقٌص، َولفيٌف. 
فالمثال: ما كانت فاُؤهُ حرَف علَّة: كَوَعَد وَوِرَث وينع ويسر. 
واألجوُف: ما كانت عينُه حرَف علة كقاَل وباع وهاب وخاف. 

الــنــاقــُص: هــو مــا كــاَن المُـــهُ حــرَف ِعــلــٍة، واواً كــاَن أْو يـــاءً، كـــ: دََعـــا َوَرمَ| كــَرِضــَي وســرو ونـــه|. ويــقــال لــه: ذو 
األربعِة، لصيروَرتِِه عل| أربعِة أْحُرٍف في المتكلِم، وهو: دََعْوُت وَرمَيُْت. وله خمسةُ أبنيٍة: 

فََعَل يَْفَعُل، كـ: َرَع| يَْرَع|. 
وفََعَل يَْفُعُل. كـ: دََعا يَْدُعو. 

َوفََعَل يَْفِعُل، كـ: َرمَ| يَْرِمي. 
وفَِعَل يَْفَعُل، كـ: بَِقَي يَبَْق|. 
وفَُعَل يَْفُعُل، كـ: َسُرَو يَْسُرو. 

وال يجيء >فَِعَل يَْفِعل<، بكسر العين فيهما. 
›3‹ اللَّفيُف: ما كان فيه حرفاِن من أحرف العلة أصليَّان، نحو >َطو| ووع| وَوف|<. وهو قسماِن لفيٌف 

=مقروٌن، ولفيٌف مفروق. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    283 علم الصرف   

الثانيان لــأول، )وتعود الــام( واو كأن )يــاء المحذوفة للجزم( حقيقياً أو ُحكمياً 
)فــيــهــمــا بــســبــب دخــولــهــمــا لــمــا( مَـــــّرَ )نـــحـــو: لـــيـــغـــزوّنَ ولــيــرمــيــّنَ ويـــطـــويـــّن، ولــــم يـــغـــزوّنَ، 
(، واغــــــــــــــــــزوْن، وارمـــــــــيـــــــــْن، واطـــــــــويـــــــــْن، مـــــــفـــــــردات غــــائــــبــــة مــــذكــــرة  ، ولــــــــم يـــــــطـــــــويـــــــّنَ ولــــــــم يــــــرمــــــيــــــّنَ

للخفيفة والثقيلة.
ــاِب، سنة ثمانون ومئة وألــف، في شهر شوال  ْــَوّهَ تَّمَت الكتاب؛ بعون الَْمِلِك ال

آخره. تمت. م م م.
َـــــيْـــــِه.  َـــيْـــِهـــَمـــا َوإِل ْـــــِه؛ َوأَْحـــــَســـــَن إِل ِـــــَدي ِـــــَوال َـــــهُ َول ـــَفـــــَر اهللُ ل حـــــرره مــحــمــد الــضــعــيــف بــن أحـــمـــد َغــ

تمت. م م م.
ْــَفــوائِــِد، وتُـــوَجـــُد عــل| الــَهــَواِمــش  مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي أولـــِه ثــاث صفحات مــن ال
ْــَعــنَــاِويــن وبعض الكلمات مَْكتُوبَة  ــُطــوِر بعض التَّْعِليَقات َوالــتَّــْصــِحــيــَحــات. وال َــيْــَن الــّسُ َوب
د  بِاللَّْوِن األَْحَمر، والمتن الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء اللوِن فوقَهُ. الناسخ: مَُحّمَ
الضعيف بن أحمد. تاريخ النسخ: في آخر شهر شوال سنة )1180 ھ/1766 م(. 
الوضع الــعــام: خــّط النسخ، والــغــاف ِجــلـْـد ُعثَْمانّي مغلف بــورق اإليــبــرو مــن الخارج 
ـــــد مُـــــــــــَراد َشـــــيْـــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُـــــــــــَراد مُــــــــــّا، مــع  ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُـــــَحـــــّمَ والـــــــداخـــــــل، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: الـــــّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/532� ]1008[ الّرَ
عنوان المخطوط: الشكرية )شرح المقصود( )1(�

فاللَّفيف المقرون: ما كان َحرفا العلِة فيه مُجتمعيِن، نحو >طو| وهو| وحي|<. 
واللفيُف المفروُق: ما كان حرفا العلِة فيه مُفترقيِن، نحو >َوف| ووع| وَوق|<. 

ُف اللَّفيف المقروُن كالناقِص، مثُل >َطَوْوا ويَْطووَن واطووا وتَْطويَن وَطَوْت وَطَوتا  تصريف اللفيف: يتصّرَ
ُف الـــلَّـــفـــيـــُف الــــمــــفــــروُق كـــالـــمـــثـــال، بـــاعـــتـــبـــاِر فــــائــــِه، وكــــالــــنــــاقــــِص، بـــاعـــتـــبـــار المـــــــِه، مــثــُل  ْــــــَت وَطـــــــَويـــــــَن<. ويــــتــــصــــّرَ وَطــــــَوي

>َوفَْوا ويَِفي يَفوَن وِف وفي وفِيا وفُوا وفِيَن وَوفَْت وَوفَتا وَوفَيُْت وَوفَيْنا وَوفَيَْن<. 
َـــْفـــٌظ فــــاؤه والمُـــــهُ حـــرف ِعـــلّـــة، ويـــســـّم| لــفــيــفــاً مـــفـــروقـــاً. أو عــيــنــه والمـــــه، أو فـــاؤه  والــلـّـفــيــف - عــنــد الــصــرفــيــيــن -: ل
وعــيــنــه؛ حـــرف ِعــلـّـة؛ ويـــســـّم|: لفيفاً مــقــرونــاً. فــالــمــفــروق - عــنــد الــّصــرفــيــيــن - قــســم مــن الــلــفــيــف، وهـــو مــا كــان 

)المه وفاؤه( حرف علٍّة كـ: َوح|. وعند أهل البيان: يطلق عل| قِسٍم من التشبيه. 
 �)ŞERHU’l - MAKSUD( ŞÜKRİYA ›1‹
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    284

الـــمـــؤلـــف: أحـــمـــد بـــن عـــمـــاد الــعــيــنــتــابــي؛ الــعــيــنــي الــعــيــن تـــابـــي، الــحــنــفــي )ت حــوالــي 
894 ھ/1489 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 95/ب - 165/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 140 = 
135 × 70(، عدد األسطر: )17(�

َج بضاعتها،  ْـــُعـــلُـــوم، ورّوَ َف ال ِـــَمـــْن شـــــّرَ ِحـــيـــِم. الــحــمــُد ل ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
ِـــــــَجـــــــْوَهـــــــِر  افـــــــــــــاً ل وأعــــــــــــــــّزَ طــــالــــبــــهــــا وثــــــمــــــن وأســـــفـــــلـــــهـــــا )؟(، وجــــــعــــــل الـــــــصـــــــرف مُـــــــربـــــــيـــــــاً لــــــهــــــا، وَصـــــــــــــّرَ
ْــَمــصــاِدر  ألفاِظها الــبــاهــرة، ونــاقــداً ألحــســِن معانيها الــزاهــرة، وأثــبــَت قــواعــَدهُ التي هــي ال
ـــيّـــــَرهُ  ِـــــأفـــــعـــــاِل، وأجــــــــر| عـــــــوائِـــــــَدهُ بـــــاألمـــــِر والـــنـــهـــي فــــي الـــمـــاضـــي والـــــحـــــال واالســــتــــقــــبــــال، وصــ ل
ـــْمــــلــــوءَةً أجــوفــهــا بــنــفــائــس الـــمـــعـــادن مـــغـــمـــورة، مـــهـــمـــوزة بــأعــيــن األعــــيــــان، وألـــُســـن  َخـــزيـــنـــةً مَـ
ِــِم عــن نــاقــِص اإلبــاِغ  َــة، الــســال َســال ــٍد الصحيِح الــرِّ الــلــواِســن، والــصــاة َعـــلَ| َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ

َّــــــة، نُــــــِســــــب إل| )ابـــــــن عـــــــمـــــــاد( فــــــي مـــكـــتـــبـــة بــــرنــــســــتــــون؛  ــــــكــــــري | بــــــالــــــّشُ عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: شــــــــرح الــــمــــقــــصــــود الــــــمــــــســــــّمَ
ـــــرقـــــــم: 310، رمـــــــز الـــــحـــــفـــــظ: L 84. والـــــــرقـــــــم: 2180، رمـــــــز الـــــحـــــفـــــظ: L 85. ومـــكـــتـــبـــة  ـــــاريـــــــت، الــ مــــجــــمــــوعــــة جــ

برنستون مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3731، رمز الحفظ: 3276. انظر، >بروكلمان<: )389/9(� 
وقد نسَب قره بلوط )الشكرية( إل|؛ أحمد بن حماد الحراني المقري )ت بعد سنة 618 ھ/1221 م(. 
وقـــيـــل: مـــن تــصــانــيــفــه: رســـالـــة فـــي مــعــرفــة الــــظــــاءات الــقــائــمــة والـــســـاقـــطـــة فـــي الـــــقـــــراءة، وكـــتـــاب الــشــكــريــة فـــي شــرح 

المقصود - في الصرف. انظر؛ قره بلوط، الرقم: )724(� 
ثم نسبها إل| أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف شهاب الدين أبو العباس األقفهسي ثم القاهري المصري 
الفقيه الشافعي الشاعر المعروف بابن العماد وأيــضــاً األقفهسي المتوف| )808 ھ/1405 م(، حيث قــال: 
من تصانيفه: الحمدية = حاشية عل| شرح ديباجة المصباح، وشرح المقصود - في التصريف. انظر؛ قره 

بلوط، الرقم: )960(� 
 �Ahmed b. İmâd Ayntabî el - Hanefî ›1‹

أحمد بن العماد العينتابي: عالم نحوّي كان مقيماً في مدينة عينتاب التركية، وعينتاب: عين تاب: مدينة 
تركية فيها قلعة حصينة ورستاق، كانت تتبع والية حلب في العهد العثماني. ومن مصنفاته: الحمدية: 
قْم الَْحِميِدّي: 2/1687. تاريخ النسخ سنة  شرح ديباجة المصباح. وهي مخطوطة في مكتبة مراد مُّا؛ الّرَ
)1093 ھ/1682 م(. وتــســّم| أيــضــاً الــحــاشــيــة الــحــامــديــة عـــل| شـــرح ديــبــاجــة الــمــصــبــاح، وهـــي مخطوطة في 
قْم: 29226، أرقام الحفظ: )5555 نحو( 84594 األَتَْراك. وتوجد مخطوطة منها في  مكتبة األزهر؛ الّرَ
ْــَحــِمــيــِدّي: 495. وهـــي تــحــت ُعـــنْـــَواُن: الحميدية عـــل| شـــرح ديــبــاجــة المصباح.  قْـــم ال مكتبة دار الــمــثــنــوي؛ الـــّرَ

وتاريخها سنة )894 ھ/1489 م(. 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    285 علم الصرف   

واِم،  ومُعتلِِّه في الَْمقالة؛ َصاةً مُضاَعفةً بتضاُعِف األياِم، مقرونةً لَفيفةً بالثبوِت والّدَ
مفروقة منزعة عن اإلعال واإلخال، مشدودةً في صميم الَْخلَِد والباِل، وعل| اآلل 
دةً عـــــن االنـــــِفـــــصـــــال اتـــصـــالـــهـــا،  واألصـــــــحـــــــاِب واألتـــــــبـــــــاِع أحـــــــــادَ ومـــــثـــــن| وثُـــــــــــَاث وُربــــــــــــاع، مـــــــجـــــــّرَ
 مـــزيـــدةً جــزيــلــةً دائـــمـــة أفــضــالــهــا ســلــســلــةً مـــطـــردة إل| يـــوم الـــديـــن، والـــســـام عــلــيــه وعليهم

أجمعين.

َّـــَهـــةً  ْــُعــلـُـوم فـــائـــدةً، وأنــفــَعــهــا عـــائـــدةً، وأرفــَعــهــا مـــنـــاراً، وأســنــاهــا أُب َـــْعـــد؛ فــــإّنَ أقــــرَب ال َوب
ْـــــَخـــــطـــــأُ عـــــن الـــــــصـــــــواِب، ولــــــم يــتــمــيّــز  ـــَمـــــا اتَّـــــــَضـــــــَح ال َــ ــــُم الــــــصــــــرِف؛ إْذ لـــــــــوالهُ ل وِمــــــــقــــــــداراً: هـــــو ِعـــــلـ
الشراُب عن الِمِع السراِب، وكّلُ فِْكٍر ال يُعيَُّر باذه الِْمعيار، فهو ال يكون إاّل فاسَد 
الِعياِر، ولم يظفر سلوكاً كالتحقيق المعاني، وتشييد األساس والمباني، وقد َصنََّف 
اإلمـــــــامُ األعــــظــــُم الـــعـــالـــم الـــكـــامـــُل الـــفـــاضـــُل، مـــوالنـــا شـــيـــُخ اإلســـــــام، مـــرشـــُد طــــوائــــِف األمـــم 
ْــــُمــــبــــيــــن - إْذ  إل| داِر الـــــســـــام، ُســــلــــطــــاُن الـــعـــلـــمـــاء الـــمـــتـــبـــحـــريـــن، هـــــــادي الــــخــــائــــق بــــالــــحــــقِّ ال
لـــــواله؛ بــعــد الــصــحــابــة لــكــانــت الــخــائــق كــالــبــهــائــم دائـــريـــن - الــمــقــتــد| لــمــشــايــِخ األنــــام، 
ــــنــــشــــئُ مــــذهــــِب الـــحـــنـــفـــيّـــِة، مُـــحـــيـــي الـــشـــريـــعـــِة الـــمـــحـــمـــديـــِة فــي  الــــمــــؤمــــن عـــــنـــــد اهلل، الــــعــــّامــــةُ مُ
ْــُمــرَســِلــيــَن، ِســــراج الــمــلـّـِة  الـــقـــواِعـــِد الــشــرعــيــِة، الــمــوصــوُف بـــأخـــاِق الــنــبــّوة، واِرُث ُعـــلـــوِم ال
| بِنُعمان بن ثابت الحنفي(  ْــُمــَكــنَّ| بِـ )أبي َحنيفةَ الُكوفِّي والُْمسّمَ يــن، أعني ال والــدِّ
ِـــــــــــــَد مــــــن الـــــهـــــجـــــرة الــــشــــريــــفــــة فــــــي ســــنــــة ثــــمــــانــــيــــن، وتــــــوفــــــي فــــــي ســــنــــة مـــــئـــــٍة وخـــمـــســـيـــن؛  الــــــــــذي ُول
َغَفَر اهللُ لَهُ بَِرْحَمتِه َوِرْضَوانِِه في ِريَاِض بََحابِح جنانه، كتاباً موسوماً بِـ )المقصود( 
جــــــــا، أنـــــــــــــــــواره ظـــــــــهـــــــــرْت، أزهــــــــــــــــــــاراً أزهـــــــــــــــــرت، أشـــــــجـــــــاره  ــــُح لــــــــلــــــــّدُ ــ ـــيـ ــ ــــــابــ ــــــصـ ِـــــــلـــــــُهـــــــَد|، ومَـ ِـــــــم ل بــــــــه مـــــــعـــــــال
يِن، وخاني في  أثمرت، أغصانه نشرت. فالتمَس ِمنِّي أصحابِي وإخوانِي في الدِّ
َطلَِب التصديق واليقين، أْن أشَرَح لَُهْم َشْرحاً مُشتَِماً عل| دقائِق َحقائِق الَعجائِب، 
ناً عل| دَُرِر ُغَرِر فَرائِِد الَغرائِب، َعِديَم الِْمثِْل في الُْمختصراِت والمطّوَالِت،  ومُتضمِّ
مُْمتَنَِع النظيِر في ُحْسِن الِعباراِت واالختراعاِت، َعظيَم الَْقْدِر عنَد أُولِي األَلْبَاِب، ال 
ح أسراَره، وأكشف إسناده، وأحّقق ما غِفل  ِسيََّما بين أفاضِل )َعيِْن تَاب(، وأوضِّ
ســــــوء الــــَفــــهــــم عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه، وأبـــــيِّـــــن مـــــا تــــطــــرق مـــــن الـــشـــبـــه فـــــي طـــريـــقـــه كــــاشــــفــــاً عـــــن مـــواضـــع 

ه| والشمس. بيت: اللبس، ومميزاً بين الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    286

بــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــرة عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرء  تــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــــــــــــــم  فــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــرو أن يــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــاب والــــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــس نــــــــــيــــــــــرةإذا 
وقـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــان يــــــــتــــــــخــــــــلــــــــخــــــــل فــــــــــــــــي قـــــــــلـــــــــبـــــــــي أن أرتــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــي اذه الــــــــــــــــفــــــــــــــــّن كــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــاً، يــــــكــــــشــــــف 
ـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــــــــراري، وأحـــــــــــقـــــــــــق نـــــــــيّـــــــــة أنــــــــــــظــــــــــــاري وأفــــــــــــكــــــــــــاري،  عـــــــــــن وجـــــــــــــــــوه الـــــــــــغـــــــــــرر نـــــــــقـــــــــابـــــــــاً، وأظـــــــــــهـــــــــــر رقّ
ـــــيْـــــتُـــــه بِـــــ )الــــكــــتــــاب الــــشــــكــــريــــة( ومــــــا تـــوفـــيـــقـــي إال بــــــاهلل ومــــنــــه الـــعـــنـــايـــة األبــــــديــــــة، ويـــرجـــو  َوَســـــّمَ
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــام بـــــــــعـــــــــونـــــــــه أضـــــــــــعـــــــــــف الــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــاد: أحـــــــــــمـــــــــــد بـــــــــــن عــــــــــــــمــــــــــــــاد، رحــــــــــــــــمــــــــــــــــه اهلل ورحــــــــــــــــــــــم لـــــــــمـــــــــن أظـــــــهـــــــر 
 األوراق، أو قــــــــــــــــرأه أو طــــــالــــــعــــــهــــــا عـــــــــــــل| اإلطــــــــــــــــــــــاق، بـــــــــتـــــــــأمّـــــــــٍل حـــــــقـــــــيـــــــق، وإنـــــــــــــصـــــــــــــاِف صـــــــديـــــــق،

بيت:
كـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌر وُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاسفــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــك أيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاري اذه الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــراس

ِحيِم(.  ِ الّرَ َ ْ قال الُْمَصنُِّف؛ وحيد زمانه، تغّمده اهلل بغفرانه: )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــــمــــــقــــــصــــــود(  أقــــــــــــــــــــول: اآلن وقـــــــــــــت الــــــــــــشــــــــــــروع فــــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود بـــــــــشـــــــــرح الــــــــكــــــــتــــــــاب )الـــــــــمـــــــــســـــــــم| بــــــالــ
و)اعلم( أن الطالب السالك لتحصيل المعارف والُْعلُوم، وتدوين الحقائق والرسوم 
ُــصــّدر فــي كــامــه بالبسملة والحمدلة عــمــاً بالحديثين المرويين عن  يجب عليه أن ي

أفضل الثقلين...
آخره:... ومنه؛ نحو: الحيوان والجوالن لوجود االضطراب في معناه، ومنه؛ 
نحو: حيي؛ لئا يلزم َضــّم َحـــْرِف الــِعــلـّـِة فــي مــضــارعــه، وغير كلذ ِمــّمــا إذا استُْقِصَي 
َــطــاَل الــِكــتــاب بــه، فبعضها أي: بعض األبنية ال يتغير لصحة الــبــنــاء، واذه التعليل  ل
راجع إل| استو| وأشباهه، وبعضها لِِعلٍَّة أُخر|، وهي ما ذكرنا في )عور واعتور(. 
نسأل اهلل أاّل ينسيه. وال القلُب إال أنه يَتََقلَُّب )1(. نسأُل اهلل هدايةَ القلِب إل| طريِق 
، وتثبيت اللساِن بكلمِة الحقِّ عند الغضِب والرِّضا و}ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  الربِّ

›1‹ قال الُهذلِّي: 
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ألُن إال  اإِلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب  وال 

وفي رواية أخر|: 
ِــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــيِــــــــــــــــــــــــِه  ل إاّلَ  اإِلنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي  ُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبَومَ أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إاِّل  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ال َوال 

انـــظـــر؛ الــــدر الــمــصــون فـــي عــلــوم الــكــتــاب الــمــكــنــون لــلــســمــيــن الــحــلــبــي: )169/1(، وتــــاج الـــعـــروس مـــن جــواهــر 
الــقــامــوس لــمــرتــض| الــزبــيــدي: )124/1(. واإلبـــانـــة فــي الــلــغــة الــعــربــيــة لــَســلـَـمــة بــن مُــْســِلــم الــَعــْوتــبــي الــُصــحــاري: 

 �)206/1(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    287 علم الصرف   

ةَ إاِّل بِاهلِل  ڄ{ )1(، }ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ{ )2(، وال َحْوَل َوال قُّوَ
الَْعِليِّ الَْعِظيم. تَّمَت.

مالحظات: تُوَجُد في آخــِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد مكتوبة باللغة التركية الُعثَْمانية 
حول معن| البسملة وما فيها من المعن| االصطاحي )اللفظ الموضوع عل| الجوهر 
والـــــــــعـــــــــرض(، و)الـــــمـــــعـــــبـــــود بـــــالـــــحـــــق؛ عــــلــــم لــــــــــذات الـــــــواجـــــــب الـــــــوجـــــــود الـــمـــســـتـــجـــمـــع لــجــمــيــع 
الـــــصـــــفـــــات الــــكــــمــــالــــيــــة الــــمــــســــتــــحــــّق لــــســــائــــر الـــــمـــــحـــــامـــــد( )انمحرل الــــــــــذي يـــــرحـــــم الــــخــــلــــق بــا 
عــــــوض وال غــــــــرض؛ انمحرل الــــرحــــيــــم، مـــســـتـــحـــق الـــحـــمـــد الــــــــذي هـــــو الـــــوصـــــف بــالــجــمــيــل 
عـــــــل| جــــهــــة الـــتـــعـــظـــيـــم، والـــتـــبـــجـــيـــل قـــــصـــــداً مــــطــــلــــقــــاً، والــــــــــرب هـــــو الــــمــــرشــــد الــــــــذي يــــــــدّل عــــل| 
الطريق المستقيم، وهو الــذي أوجــد األشياء با عوض وال غــرض. وباقي مُواصَفاتِِه 

قْم الَْحِميِدّي: 1/532� مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/532� ]1009[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح البناء في التصريف )3(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن شعبان، سروري، كليبولي )ت 969 ھ/1562 م( )4(�

عدد األوراق وقياساتها: 166/ب - 187 ب، مقياس الورقة: )200 × 140 = 
135 × 70(، عدد األسطر: )17(�

قْم الَْحِميِدّي: 527� أوله وآخره: مثل الّرَ

َسالَة بعون اهلل تعال|. حرره محمد - القليل البضاعة - ابن أحمد،  تمت هذه الرِّ
َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛ َوأَْحَسَن إِلَيِْهَما َوإِلَيِْه. سنة )1181 ھ(.

›1‹ سورة إبراهيم، اآلية: 27� 
›2‹ سورة هود، اآلية: 88� 
 �ŞERHU’l - BİNA ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 527�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUSLİHUDDİN MUSTAFA b. ŞABAN el - GELİBOLİ، es - SURURİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 431�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    288

د بن أحمد. تاريخ النسخ: سنة )1181 ھ/1767 م(.  مالحظات: الناسخ: مَُحّمَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/532� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/532� ]1010[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح األمثلة المختلفة )1(�

المؤلف: مُْصَطَف| بن شعبان، ُسُروِرّي، كليبولي )ت 969 ھ/1562 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 188/ب - 197/ب، مقياس الورقة: )200 × 140 = 

135 × 70(، عدد األسطر: )17(�
ِحــــيــــِم. وبــــه نــســتــعــيــن. الـــحـــمـــُد هلِل الـــــذي جـــعـــَل األمــثــلــةَ  ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
ميزاَن الُْعلُوم العربيَّة، وصيَّرها معياراً صحيحاً لِِمثاِل العوارف األدبية، والصاة عل| 
ـــــد الـــمـــضـــاعـــف بــــالــــقــــوة الـــنـــســـبـــيـــة، وعــــــــل| آلــــــه الـــلـــفـــيـــف الـــمـــجـــتـــمـــع مـــــع صــحــبــه  رســـــولـــــه مُـــــَحـــــّمَ
المقتبسين من عوارفه الحسبية. أما بعد؛ فيقول العبد المضموم )َرآُؤهُ( بالكسر؛ 
ُســـــــــــُروِرّي، الــمــفــتــوح عــلــيــه بــــاب الــنــقــص والـــقـــصـــر: قـــد كــتــبــُت فـــي أوائــــــل الـــشـــبـــاب، حين 
كوني من عداد الطاب، شرح األمثلة المختلفة؛ لبعض األحبة المختلفة المؤتلفة، 
وقــد ضــاع مني نسخة صــوريــة ولــم يتوّجه قلبي إل| نسخ نسخة، ومـــض| عــلــّي زمــان 
الحال، ولم أكن متوجهاً إليه في االستقبال؛ حت| عرض علّي بعض األهالي صورة 
نــــســــخــــتــــه الـــــمـــــنـــــســـــوخـــــة، وأراد الـــــنـــــســـــخ واإلصــــــــــــــــــاح لــــلــــنــــســــخــــة الـــــمـــــنـــــســـــوخـــــة، فــــــقــــــصــــــدُت إل| 
إصــاح المكتوب، وتصحيح األسلوب لئا يبق| مهموز الجوف، ألّنَ مُعتّلَ العين 
أضــعــف، وضــمــمــُت إل| مــا فــيــه نُـــبَـــذاً مــن الــفــوائــد، ونــظــمــُت فــي ِســلــِكــِه بــعــض الــعــائــد؛ 
ليكون مجموعةً شافيةً، وفي أصوِل الصرِف كافيةً، فاآلن أْشَرُع في الشرِح والبياِن، 
مُتوكاً عل| الَْمِلِك الَْمنّاِن، مُوِرداً ِعبارةَ الُْمَصنّف بِعينِها، وراوياً من مَنبِع الَْمعاني 
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ْـــَمـــفـــعـــوِل؛ فـــإْن  ْـــُمـــَفـــاَعـــلَـــِة بِـــَمـــعـــن| ال وَعـــيْـــنِـــهـــا. )األمـــثـــلـــة(: جــمــع ِمــــثــــاٍل؛ وهــــو مـــصـــدٌر ِمــــن ال
ـــــلـّـــــٍة، وهــــــو يـــســـتـــعـــمـــُل فـــيـــمـــا دُوَن الــــعــــشــــرة، والـــــمـــــذكـــــوُر انهاَهُ زائــــد  قِــــيــــل: األمــــثــــلــــة جــــمــــُع قِـ
ـــــَق فــي  عـــلـــيـــهـــاݷ قـــلـــنـــا: كــــــّل واحــــــــٍد مــــن الـــجـــمـــعـــيـــن يـــســـتـــعـــَمـــل فــــي مــــوضــــِع اآلخــــــــــِر، كـــمـــا ُحـــــقِّ
مـــوضـــِعـــِه، أو )الــــمــــراد( بــالــمــذكــور انهاه الـــواحـــد بــالــوحــدة الــنــوعــيّــة فــيــنــاســبــه الـــِقـــلّـــة، أو 

الجمع المحلّي بالام يخرج عن حّد الِقلّة، اذكه قِيل...

ُــــبــــن| إاّل مــــن الـــثـــاثـــي الــــمــــجــــّرد ألّن الــبــنــاء  ـــِب ال ي آخــــــــــره:... واعــــلــــم أّن فـــعـــل الـــتـــعـــّجُ
ـــــنـــــنـــــا مـــــــــن غـــــــــيـــــــــره، ويـــــــجـــــــب أن ال يـــــــكـــــــون مـــــــــن الـــــــــلـــــــــون والــــــــــُعــــــــــيــــــــــوب، كـــــاســـــم  ُـــــمـــــكِّ الــــــــمــــــــذكــــــــور ال ي
ِب فيما وراءَ كلذ بأشّد وأبلغ؛ ونحوهما. تقوُل في  ُل إل| التعّجُ التفضيل، َويُتََوّصَ
َغــيْــِر الــثــاثــّي: مــا أشـــّدَ دَحــرجــتــه، وفــي الــلــون: مــا أبــلــَغ ســـواده، وفــي القبيح: مــا أقبَح 
عوره، وفي المزيد: ما أكثَر استخراجه. وإْن شئَت قُلَْت: وأشدد بدحرجته، وأبلغ 

بسواده، وأقبح بعوره، وأكثر باستخراجه.

واذه آخر ما استخرجناهُ ِمن الُكتُِب لَِحلِّ األمثلِة المختلفِة، واذه بالنظر إل| 
ْــُعــلـُـوم وأمــــٌر خــطــيــٌر، ومَـــن َشـــنَّـــَع َعـــلَـــّيَ في  الــظــاهــِر تــألــيــٌف حــقــيــٌر، وفـــي الحقيقِة أســــاُس ال
ْــيُــنْــِصــْف مــن نَــْفــِســِه، هل  ِمــثــِل اذه األثـــر؛ فلينظر فيه بِــَعــيْــِن العيان، وإمــعــان النظر، ول
كان يعِرُف ِمن قبل َجِميَع ما فيه؟ أم فيه فوائد يَستفيُد منها؟. }ېئ ىئ ىئ ىئ 

�)1( }

اِب، تَّمَت. م م م. تم هذه األوراق بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ

مالحظات: الَعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. وتُوَجُد في آخِرِه 
قْم الَْحِميِدّي: 1/532� صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 533. مطبوع ]1011[ الّرَ

عنوان المطبوع: المطلوب في شرح المقصود في التصريف )2(�

›1‹ سورة هط، اآلية: 47� 
 �MATLUB ŞERHU’l - MAKSUD ›2‹

=انــــظــــر؛ مــكــتــبــة األزهـــــــــر؛ مــــن الـــــرقـــــم: 28452، أرقــــــــام الـــحـــفـــظ: )835 صـــــــرف( 33737 حـــلـــيـــم. حـــــت| الــــرقــــم: 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    290

ــــــؤلـــــــــف: ولــــــــــي بــــــــــن أحــــــــمــــــــد الــــــــُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــي الـــــــــــرومـــــــــــي )عــــــــــــــــاش فــــــــــي الــــــــــقــــــــــرن 10 - 11 ھ/  ــ ــــــمـ ــ الـ
16 - 17 م؛ تقريباً( )1(�

عدد الصفحات: 118�

ِحيِم. مطلوب شرح المقصود. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

الــحــمــد هلل الــمــتــعــال عــن األخــبــار الــراجــفــة الــعــواجــيــة، الــقــادر عـــل| إحــاطــة الــنــفــوس 
المنفوخة بأنواع البلية، المنتقم من روح الثقلين اللجاجة اإلنكارية؛ في البراهين 

ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1743�  قْــــم ال ْـــــــــَراك. ومــكــتــبــة مُــــــَراد مُـــــّا؛ الــــّرَ 28457، أرقـــــام الــحــفــظ: )1239 صــــرف( 83717 األَت
قْم الَْحِميِدّي: 2/1744. ومكتبة الله لي: 3/3116، 3118، 3119، 3120�  والّرَ

ِـــَحـــاجـــي َخـــِلـــيـــَفـــة: الــمــقــصــود في  ْــــُفــــنُــــون ل ـــنُـــون َعــــن أَســــاِمــــي الـــُكـــتُـــب وال الــمــقــصــود )فــــي الــــصــــرف(، وفــــي َكـــْشـــف الـــّظُ
ِّــــِفــــِه، فـــقـــيـــل: لــــإلمــــام األعــــظــــم أَبِـــي حـــنـــيـــفـــة الـــنـــعـــمـــان. وقــــيــــل: لـــغـــيـــره. وجــــــزم الـــمـــول|  الـــتـــصـــريـــف: اخــــتُــــِلــــَف فــــي مــــؤل
|: بــــإمــــعــــان األنـــــــظـــــــار، بــــأنــــه لـــــإلمـــــام األعــــــظــــــم، وقــــد  ـــــد بـــــن بــــيــــر عــــلــــي الـــــمـــــعـــــروف بـــبـــيـــركـــلـــي فـــــي شــــرحــــه الـــــــُمـــــــَســـــــّمَ مُـــــَحـــــّمَ
ُـــوالق َســنَــةَ )1244 ھ/1828 م(، وباآلستانة سنة )1293 ھ/1276 م(، وطبع ضمن مجموعة  ُطــبـِـَع فِــي ب
ِّـــِفـــه،  رقــــــم: )69(، وطـــبـــع بــالــمــطــبــعــة الـــوهـــبـــيـــة أيــــضــــاً كـــتـــاب >الـــمـــطـــلـــوب شـــــرح الـــمـــقـــصـــود< بـــــــدوِن ِذْكــــــــِر اســـــم مـــؤل
وطبع الشرح سنة )1293 ھ/1276 م(، وسنة )1310 ھ/1893 م( بالمطبعة الميمنية وطبع في اآلستانة 
سنة )1324 ھ/1906 م(. موسوماً بتكملِة المقصوِد بــدوِن ِذكــِر اســِم المؤلِف. انظر؛ معجم المطبوعات 

العربية والمعربة لسركيس: )304/1(� 
ـــــقــــــصــــــود( إل|  ـــــمـ ـــــلــــــوب شـــــــــرح الـ ـــــمــــــطـ ـــــــد الـــــمـــــغـــــنـــــيـــــســـــاوي(. ونــــــســــــب )الـ ّـــــــف )الــــــمــــــطــــــلــــــوب: أحــــــمــــــد بــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ وقــــــيــــــل مـــــــؤل
د بن سعيد، الخادمي. انظر؛ فهرس المكتبة المحمودية في المدينة المنورة، رقم الحفظ: )2121(�  مَُحّمَ
ونُسب )المطلوب شرح المقصود في التصريف( إل|: َشْمس الدِّين أحمد بن عبد اهلل البروسوي الرومي 
الــحــنــفــي، ديــكــقــوز )ت بــعــد 855 ھ(، فــي فــهــرس مــخــطــوطــات المسجد الــنــبــوي: )1397(، رقـــم الحفظ: 
)415/33(، رقم الحاسب: )1496(، رقم الفيلم: )162(. وقال المفهرس: ذكر في كشف الظنون؛ 

اه: المطلوب.  أنه شرح المقصود بعض العلماء، ولم يذكر الشارح وَسّمَ
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )1807/2(، ومعجم المؤلفين لَِكّحالَة:  انظر؛ َكْشف الّظُ

)220/1(، وفهرس مكتبة بشير آغا: )580(� 
 �Velî b. Ahmed el - Rûmî ›1‹

ولي بن أحمد الرومي الُعثَْماني المعروف بالرومي عاش في القرن )10 - 11 ھ/16 - 17 م( تقريباً، ومن 
تصانيفه: المطلوب في شرح المقصود - في التصريف. 

انـــظـــر؛ مــعــجــم تـــاريـــخ الـــتـــراث الــعــربــي لــقــره بـــلـــوط؛ الـــرقـــم: )10707(. ومــعــجــم الــمــخــطــوطــات الـــمـــوجـــودة في 
مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )1635/3(، الرقم: )5620(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    291 علم الصرف   

المنزلة القطعية إلثبات الوحدانية... وبعد فإن الشيخ العالم الفاضل قدوة مشايخ 
ِريَقة وصاحب الحب الحق والحقيقة؛ لما ألََّف الكتاَب الموسومَ بِـ )المقصود(  الّطَ
مَـــة ألحــــِد أركــــان الــلــغــة الــعــربــيــة؛ الــتــمــَس بــعــض أوالِد الـــُكـــبـــراء الــطــالــب  الــتــصــريــفــيــة مُـــَقـــدِّ
الــــــــقــــــــابــــــــل فــــــــــي اذه الــــــــِعــــــــلــــــــم قـــــــــــــــــــــراءةَ اذه الــــــــكــــــــتــــــــاب مـــــــنـــــــي بــــــالــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق، ولـــــــــــــم يـــــــكـــــــن لــــــــــه شـــــــرح 
عــنــدي يــشــفــي جــمــيــع عــويــصــاتــه، ويــبــرز كــنــايــاتــه، ويــشــيــر إل| مــعــضــاتــه ومــعــتــرضــاتــه، 
ويــــــصــــــحــــــح مــــــــا تــــــغــــــيّــــــر مــــــــن تــــــركــــــيــــــبــــــاتــــــه؛ الـــــــتـــــــي صـــــــــــــدرت مــــــــن لــــــــْفــــــــِظ الــــــشــــــيــــــخ ثــــــــم تــــــــغــــــــيّــــــــرْت إل| 
اذه الـــنـــمـــط، فــــــــأردُت أْن أشـــــرَحـــــهُ بـــالـــعـــقـــِل الـــكـــلـــيـــِل راجــــيــــاً مــــن رحــــمــــة الـــجـــلـــيـــل، شـــرحـــاً 
يحّلُ فوائد قيوده، ويزيل شوارد ُصيوده... موسوماً بِـ )المطلوب( لِيطابق الشرح 
بـــالـــمـــشـــروح؛ مــعــتــصــمــاً بـــحـــبـــل الـــــرشـــــاِد... )بـــــاســـــم اهلل(: الـــجـــار مـــع الـــمـــجـــرور مــتــعــلــق 
ر غــــنــــي عـــــن تــــقــــديــــره لــــشــــهــــرتــــه، وهــــــو فـــــي األصـــــــــل: ســــمــــو، نُــــقــــلــــت حـــركـــة  بـــالـــفـــعـــل الـــــمـــــقـــــّدَ

الواو إل| الميم...

آخــــــره:... وعــــل| اذه إعــــال طـــو| وشــــو|، )وإنـــمـــا لــم تُــقــلــب( فــي نــحــو: قــود 
واســـــتـــــحـــــوذ لـــــلـــــداللـــــة عـــــــل| األصـــــــــــل، وفـــــــي دعـــــــــوا الـــــــقـــــــوم؛ اللـــــتـــــقـــــاء الــــســــاكــــنــــيــــن الـــــلـــــذيـــــن يـــلـــزم 
نقض البناء فيهما، وفــي نــحــو: الحوكة والــحــوبــة وصــيــدي وصـــودي؛ لخروجهن عن 
وزن الــــفــــعــــل بــــاتــــصــــالــــهــــا الــــضــــمــــيــــر، وفــــــــي الــــــحــــــيــــــوان لــــــوجــــــود االضــــــــطــــــــراب فــــــي مـــــعـــــنـــــاه، وفــــي 
نـــحـــو: حـــيـــي؛ لـــئـــا يـــلـــزم َضــــــّم َحــــــــْرِف الــــِعــــلـّـــِة فــــي مـــضـــارعـــه، وقـــــد ذكــــرنــــا هذه الـــعـــلـــل فــي 
احترازات الشرط السبع لقلب حرف العلة ألفاً بعد ما كان متحرِّكاً مع فتح ما قبلها 
عـــنـــد إعـــــــال: قــــــال؛ وكـــــــال. )فـــبـــعـــُضـــهـــا(؛ أي: بـــعـــُض هذه األبـــنـــيـــة )ال يــتــغــيــر لــصــّحــة 
ِـــــَمـــــا َذَكـــــــــْرنَـــــــــا، )وبــــعــــُضــــهــــا لــــعــــلَّــــٍة  الـــــبـــــنـــــاء( واذه الـــتـــعـــلـــيـــل راجــــــــع إل|: اســــــتــــــو|، وأشـــــبـــــاهـــــه ل
أُخــــر|( وهـــي مــا ذكــرنــا فـــي: عـــور واعـــتـــور؛ وغــيــرهــمــا، فــيــرجــع اذه الــكــام مــنــه إل|: 

عور واعتور، وغير كلذ؛ تَأَمَّْل.

مالحظات: طبع في المطبعة العامرة، تاريخ الطبع: في أواسط ذي القعدة سنة 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُــغــلَّــف  )1300 ھ/1883 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ، وال
يِّد محمد أمين الذي أوقف الكتاَب عل| مكتبة دَاِر  بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

الَْمثْنَِوّي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    292

قْم الَْحِميِدّي: 534� ]1012[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح مراح األرواح )1(�
المؤلف: مُْصَطَف| بن شعبان، سروري، كليبولي )ت 969 ھ/1562 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 149، مقياس الورقة: )195 × 130 = 130 × 65(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحـــيـــِم. وبـــه الـــعـــون. الــحــمــد هلل الــمــتــقــدِّس عـــن اإلدغــــام  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
ــــــٍد الــصــحــيــح  ه عـــــن الــــنــــقــــِل مـــــن حــــــــاٍل إل| حــــــــال، والــــــصــــــاة عـــــــل| مُــــــَحــــــّمَ واإلعـــــــــــــال، الــــمــــتــــنــــزِّ

األقوال، وعل| مقرونه من الصحابة واآلل.

َوبَْعد؛ فيقول العبد سروري بن شعبان - غفر اهلل لهما ولجميع أهل اإليمان -: 
ُــــّدَ لــنــا، ومـــوِصـــل احـــتـــراز خــطــأ الــمــفــردات  ـــا ال ب ــــْرِف - بــعــد الــلــغــة - ِمـــّمَ لــمــا كـــان ِعـــلْـــُم الــــّصَ
إلــــــيــــــنــــــا، وكــــــــــــان ِعــــــلــــــمــــــاً يــــحــــصــــل بـــــالـــــصـــــعـــــوبـــــة، وال يــــعــــلــــم بـــــالـــــســـــهـــــولـــــة؛ ألّن االعــــــــتــــــــبــــــــارات فـــي 

الوضع؛ إنّما تعلم بسليم الطبع.

حاً  وكان كتاُب اإلمام الممدوح والمحمود: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، كتاباً موّشَ
من ِجَهة التَّْرِكيب والتأليف، ومزيناً من طرف الترتيب والترصيف، وموجزاً مختصراً 
ُـــــِمـــــّل. أردُت أْن أجــــمــــَع لــــه شــــرحــــاً وافـــــيـــــاً، وفـــــي تــحــصــيــلــه  ُـــــِخـــــّل، ومـــطـــنـــبـــاً مـــفـــّصـــاً لــــم ي لــــم ي
كافياً؛ بِـ )شرح حسن پاشا( )3( المشهور، وفي األلسنة هو المذكور، وليس مقصودي 
ـــل، بــــل الــــغــــرض تــحــصــيــل فــــي الــــصــــرف نــــوعــــاً مــــن الــتــكــمــيــل، فــــا يـــرد  مـــنـــه الـــتـــكـــبُّـــر والـــتـــفـــّضُ

 �ŞERHU MARAHİ’l - ERVAH ›1‹
ِــَحــاِجــي  ـــنُـــون ل انـــظـــر؛ مــكــتــبــة بــرنــســتــون؛ مــجــمــوعــة يـــهـــوذا؛ الـــرقـــم: 3656، رمــــز الــحــفــظ: 5863، َوَكــــْشــــف الـــّظُ

َخِليَفة: )1651/2(، وبروكلمان: )361/9(� 
 �MUSLİHUDDİN MUSTAFA b. ŞABAN el - GELİBOLİ، es - SURURİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 431�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HASAN PAŞA b. ALAÜDDİN el - ESVED ›3‹

إشـــــــارة إل| كـــتـــاب )الــــمــــفــــراح فــــي شـــــرح مــــــراح األرواح = الــــمــــراح فــــي شـــــرح مــــــراح األرواح( تـــألـــيـــف حـــســـن پــاشــا 
ابْن َعاء الّدَين علي األسود، الّرُوِمي، الَْحنَِفّي، النيكساري، البروسوي )ت 827 ھ/1424 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 535�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    293 علم الصرف   

علّيَ طعن الطاعِن الجاهل، وقــول الحسود الغافل، عل| أنِّــي مُِقّرٌ بُقصور البضاعة؛ 
في جميع الصناعة. فجمعُت من الشروح المتداولة، والكتب الغير المتداولة؛ شرحاً 
يحتوي عل| فوائد رائعة، وفرائد فائقة؛ مع َضمِّ ما الح علّيَ بالنظر القاصر، والِفكر 
الــــفــــاتــــر، لـــيـــكـــون فــــي تــحــصــيــل الــــصــــرف مـــجـــمـــوعـــة كـــافـــيـــة، ومـــســـائـــلـــه فــــي حـــــلِّ الــمــشــكــات 

ودفِعها شافية، واهلل الموفق والمعين، وعليه أتوكل وبه أستعين.

ـــُروَع أَْن  ُــريــُد الـــّشُ ُـــّدَ لــكــلِّ مَــن ي اعــلــْم أّنَ لــكــلِّ ِعــلــٍم: مــاهــيَّــة ومــوضــوعــات وغــايــة، ال ب
ِــيــكــوَن عــل| بصيرٍة، وأن يصدق  ِــيُــْمــِكــَن الــشــروُع فــي كلذ الِعلم، ول َر مَــاِهــيَّــتَــهُ؛ ل َــتَــَصــّوَ ي
ــــيُّـــــزاً كـــــامـــــاً، وأن يـــصـــدق غـــايـــتـــه؛ أي: غــرضــه  ـــَمـ مــــوضــــوعــــه؛ لــيــتــمــيــز كلذ الـــِعـــلـــم عـــنـــده تَــ
وفائدته، يعني: يصدق في أّي شيٍء يحتاج إل| اذه الِعلم؛ ليمكن الشروع؛ لِئَّا 

يكون سعيُهُ َعبَثاً في العرف، ولِئَّا يزيل اعتقاده، ولِيزداد جّدهُ ونشاهطُ.

وللتصريف ماهيَّةٌ وموضوٌع وغايةٌ ال بُّدَ من معرفتهما. فالتصريف: ِعلٌم يُعرُف 
به تحويُل األصل الواحد )اْسماً( إل| أبنيٍة مُتعِّدٍة، و)مَْصَدراً( إل| ألفاٍظ مُختلفٍة، 
ا عدا اإلعراب  وما يتصّرَف عن كلِّ منهما، وسائر كيفيتهما المتعلقة بأصل المعن| ِمّمَ
والبناء... وإنّما ترك الُْمَصنّف ِذكَر األبنية الُمتََعدِّدة، ولعلّه أحال بعضها عل| ُكتِب 
الـــلـــغـــة، وبـــعـــضـــهـــا عــــــل| الـــُكـــتـــب الـــمـــفـــّصـــلـــة مــــن الــــصــــرف والــــنــــحــــِو. ونــــحــــن نــــذكــــُر فــــي آخـــر 
ِـــــعـــــدم مـــبـــاحـــثـــتـــهـــمـــا، وِشــــــــــّدة احــــتــــيــــاج الــــــصــــــّراف إل|  ــــَر والــــمــــنــــســــوَب ل بــــــاب الـــصـــحـــيـــِح الــــمــــصــــّغَ
معرفتِهما، والمرادُ باأللفاظ المختلفة: أفعاٌل: كالماضي والمضارع واألمر والنهي، 
وأسماءٌ: كأسماء الفاعل والمفعول، والزمان والمكان واآللة. وموضوع التصريف: 
أنواع الكلمة؛ من حيُث اإلعال واإلدغام وغيرهما مما عدا اإلعراب والبناء، وغايته 
حصول المعاني المقصودة، وِعصمة اللسان عن الخطأ في األبنية، نكل ال يحسب 
ْــــُمــــَصــــنّــــف - رحـــــمـــــه اهلل - قـــــال - اقــــتــــداءً  إعــــرابــــهــــا وبــــنــــاءهــــا. إذا عــــرفــــت اذه فـــاعـــلـــم: أن ال
ِحـــيـــِم(، وإنـــه لم  ِ الـــّرَ َ ْ بــالــقــرآن، وامــتــثــاالً لــحــديــث الــنــبــي الــكــريــم -: )بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
يترك الحمد؛ ألّن المرادَ بالحمِد إتياُن ما يُْشِعُر بالتعظيم، وقوله: )إل| اهلل الودود( 

مُشِعٌر به والتكريم. وقيل: إنه بدأ بالحمد في الباطن، وإنه أَْولَ|...

آخره:... قال: )وحكم هذه األشياء( إلخ. أقول: أْي ُحْكُم الِم اسِم الفاِعِل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    294

والــــمــــفــــعــــول والــــمــــوضــــع واآللـــــــــة والــــمــــجــــهــــول؛ فـــــي الـــلـــفـــيـــِف الـــــمـــــقـــــروِن فـــــي اإلعـــــــــــاِل َكــــُحــــْكــــِم 
ـــيْــــــِن اســـــِم  ــــُم َعـــ ــــْكــ الـــــنـــــاقِـــــِص. قــــــــال: )وُحـــــــْكـــــــُم َعـــــيْـــــنِـــــهـــــّنَ َكـــــُحـــــْكـــــِم َطـــــــــــَو|( إلــــــــخ. أقـــــــــــوُل: أْي ُحــ
الـــفـــاِعـــِل والــمــفــعــوِل واآللــــــِة والــمــجــهــوِل فـــي الــلــفــيــِف الـــمـــقـــروِن )كـــُحـــكـــِم َعـــيْـــِن َطــــــَو|( في 
َعـــــــــــــَدِم اإلعـــــــــــــاِل فــــــي الــــكــــلــــمــــة الـــــتـــــي اجـــــتـــــمـــــَع فـــيـــهـــا إعـــــــــــــاالن؛ بــــتــــقــــديــــِر إعـــــــــــاِل الـــــَعـــــيـــــِن نَــــحــــو: 
مطو| ويــطــو|، وُحــْكــُم العيِن فــي الكلمِة التي لــم يجتمْع فيها إعـــاٌل أصــاً َكُحْكِم 
)عــيــن طــــو|( فــي َعـــــَدِم اإلعـــــاِل لــلــمــتــابــعــِة نــحــو: طـــويـــاً، فــإنــه لــو أعــــّلَ َعـــيْـــَن طـــويـــاً؛ لم 
يجتمْع إعاالن أَيْضاً، ألنه لم يَُعّل تبعاً لَِطَو|. اهلل أعلم بالصواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع 

والَْمآب. تَّمَت.
تــم الــكــتــاب بـــعـــون اهلل الــمــلــك الـــوهـــاب؛ عـــل| يــــدّي أضــعــف الــعــبــاد، الــمــحــتــاج إل| 
، بمدينة  رحمة مَن ال يُخلف الميعاد: عبد الباقي بن َعِلّي، عفا عنهما الملُك العلّيُ

قسطمون|.
مالحظات: تُوَجُد في أّوله بعض الفوائد، وفي آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد؛ ومنها 

قول القائل:
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب َوَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ال

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف )1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ

ُـــــــــــــرو| الـــــبـــــيـــــُت األول بـــــــــــــوروِد كـــلـــمـــة )ُصـــــــــــــدغ( مـــــحـــــّل كـــلـــمـــة )ُزلـــــــــــــــف(، وقــــــــد نـــــســـــَب ابـــــن الـــــفـــــوطـــــي الـــشـــيـــبـــانـــي  ›1‹ وي
ِد بِن َعبِْد الَعِزيِز بن الُحَسيِْن  يْخ الَجِليل، فَخر الُقَضاة، أبي الَفْضِل أَْحَمد بن مَُحّمَ نيذه البيتين إل| الّشَ
ــــَعـــــْدل، نَــــاِظــــر األَوقَـــــــــــاِف. )ت 648 ھ/1250 م(  ِــــِكــــّي، الـ ـــــْعـــــِدّي، الــــِمــــْصــــِرّي، الــــَمــــال ْــــن الــــَجــــبَّــــاِب الـــتّـَــِمـــيـــِمـــّي، الـــــّسَ اب
ــحــبــة، لـــه أشـــعـــاٌر حــســنــة، ولـــه مــحــاضــرات  الــقــاضــي األديــــــب، فـــقـــال: كـــان فـــاضـــاً، َحـــَســـَن األخــــــاق، كـــريـــَم الــّصُ

رواها عنه جماعةٌ من األدباء. أنشد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم ِك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍء  وأدمُ

انظر؛ سير أعام النباء للذهبي: )234/23 - 235، الترجمة: 154(، العبر للذهبي 198/5، ومجمع 
اآلداب في معجم األلقاب: )527/2، الترجمة: 1925(، وإتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي: )ص: 
132(، والـــــــوافـــــــي بــــالــــوفــــيــــات لــــلــــصــــفــــدي: )55/8( والـــــنـــــجـــــوم الـــــــزاهـــــــرة فـــــي مــــلــــوك مــــصــــر والــــــقــــــاهــــــرة؛ البــــن تــــغــــري 

بردي: )22/7(، وشذرات الذهب في أخبار مَن ذهب البن العماد الحنبلي: )240/5(� 
والــبــيــتــان مـــن الـــشـــواهـــد الــمــســتــعــمــلــة فـــي ســـيـــاق أمــثــلــة )تَـــْشـــبِـــيـــِه الـــتَّـــســـويـــِة(؛ عــنــد ُعــلــمــاء الـــبـــيـــان، وكلذ إذا تــعــّدد 
ــــَي: )تَـــْشـــبِـــيـــهَ الـــتَّـــســـويـــِة(. )ُصــــــدغ الـــحـــبـــيـــب(: اذه الــمــشــبّــه  ِـــلْـــُمـــَشـــبّـــه( دون الــــطــــرِف الـــثـــانـــي ُســــمِّ =الــــطــــرُف األول )ل
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د المشبَّه  د المشبَّه، ووّحَ األول، )حالي(: اذه المشبّه الثاني، )كاهما( مُشبّه بِـ )الليالي(؛ فباذه عّدَ
د المشبَّهُ وهو: )ُصدغ الحبيب وحاله(،  به. وقول الشاعر: )كاهما كالليالي(، أي: في السواد، فقد تعّدَ
واتََّحَد الُْمشبَّهُ به؛ وهو: )الليالي( السوداء الحالكة، وليس الُْمراد بالليالي: الجمعة والسبت واألحد إلخ. 

واذه التشبيه الثالث؛ هو: )تَْشبِيهُ التَّسويِة(. 
ْحَفةُ، والجمُع:  تْبَةُ، والّصَ َرَجةُ. والَمنِْزلَةُ، والّرُ لَْفة( الُمَحّرَكة التي معناها: الُْقْربَةُ، والّدَ لَف(؛ و)الّزُ و)الّزَ
َـــَفـــاٌت(، ِمثْل  َــــٌف(، َكــُغــَرٍف، )ُزل ــائِــَفــةُ ِمــن أَول الــلـَّـيْــِل: )ُزل ْــُمــْمــتَــِلــئَــةُ، والــّطَ ْــِحــيَــاُض ال َـــُف(: ال ل َــــٌف(، و)الـــّزَ )ُزل
لَُف(، كُغَرٍف: َساَعاُت اللَّيِْل اآلِخَذةُ  ُغَرفَاٍت و)ُزلَُفاٌت(، ِمثْل ُغُرفَاٍت، و)ُزلَْفاٌت(، مثل ُغْرفَاٍت. أَو )الّزُ
ــتَــيْــِن، َوِهـــي قِــــَراءَةُ  ُـــفـــاً(، بِــَضــّمَ ْـــَفـــةٌ، وقُــــِرئَ: )وُزل ِمــن الــنَّــَهــاِر، وَســـاَعـــاُت الــنَّــَهــاِر اآلِخــــَذةُ ِمــن الــلَّــيْــِل، َواِحـــَدتُـــَهـــا: ُزل
ِــُف لِلتَّأنِيِث، أَي:  ْـــَف|( َكُحبْلَ|، واألَل ٍة فُسُكوٍن، وقــِرئَ أَيضاً: )وُزل ْــفــاً( بَِضّمَ ابِن مَُحيِْصٍن، وقُــِرئَ: )وُزل

مُ.  لِيُف: الُْمتََقدِّ ال أَنَّهُ مَْصَدٌر، أَو اْسُم مَْصَدٍر. والّزَ
بــيــدي: )398/23 - 404(، وتــهــذيــب اللغة  انــظــر؛ )مـــــادة: زلــــف(: تـــاج الـــعـــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس لــلــّزَ
ــــُمـــــَطـــــرِّزّي:  ِـــــلْـ لــــــأزهــــــري: )146/13 - 147(، والــــقــــامــــوس الـــمـــحـــيـــط لــــلــــفــــيــــروزآبــــادي: )816/1(، والــــمــــغــــرب ل
)ص: 209(، ومـــجـــمـــل الـــلـــغـــة البـــــن فـــــارس: )438/1 - 439(، والـــمـــحـــكـــم والـــمـــحـــيـــط األعــــظــــم البـــن ســـيـــده 

المرسي: )48/9 - 49(� 
ّـــي ِمـــــن الــــــــرأس، ومـــعـــنـــاه بــالــلــغــة الــتــركــيــة:  ـــعـــر الـــمـــتـــدل ُـــطـــلـــق عـــــل| الـــّشَ ـــــــْدغ(: هــــو مــــا بـــيـــن األُذِن والـــعـــيـــن، وي و)الـــــــّصُ
لَْفة(، العربية. وقد أوح| )الُزلُف( للفنانين الشعبيين - منذ  لَف(؛ و)الّزُ )ُزلُف( المحّورة عن كلمة )الّزَ
العهد الُعثمانّي - نوعاً من الغناء الشعبي المسّم|: )هيهات يا بو الّزُلُف(. وقد تََغنَّ| ُشعراء الغزل العرب 

 : َقلِّّيُ دغ التي شبّهوها بالعقرب، قال َعبُْد الَْجبَّاِر بُْن َحْمِديَس الّصَ بخصلة شعر الّصُ
ْــــــــــــــُمــــــــــــــَعــــــــــــــنْــــــــــــــبَــــــــــــــِر ِطـــــــــيـــــــــبُـــــــــَهـــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــْدِغ( ال َـــــــــــــــــــــا )َعـــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــَرَب الـــــــــــــــــــــــــــّصُ َــــــــــــــــــــــــــْرقِــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــِكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ي ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن مَ َـــــــــــــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــِت فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَي قَــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــي ل
ْـــــــــــــُمـــــــــــــنِـــــــــــــيـــــــــــــِر فَـــــــــــــــَكـــــــــــــــيْـــــــــــــــَف َذا  ْــــــــــــــــَقــــــــــــــــَمــــــــــــــــِر ال فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِكَوَحــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــِت فِـــــــــــــــــــي ال أََراهُ  َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  أَب ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  َوُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِذل ل أَْشـــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــِكـــــــــــــــــــــــــــــــــي  تَــــــــــــــــــــــْحــــــــــــــــــــــَســــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــي  َوأَبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال  ال  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك؛  قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  آالمَ 

لَفي: )ص: 152، الترجمة: 471(، وأخبار وتراجم أندلسية مستخرجة  انظر؛ معجم السفر ألبي طاهر السِّ
من معجم السفر ألبي طاهر السلفي: )ص: 49، الفقرة: 26(، وديوان ابن حمديس: )ص: 557(� 

وقال ابن التعاويذي: 
كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــَض الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرنَّـــــــــــــــــــــــــــــُح أوراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| مـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر 
هُ  ـــــــــــــْدِغ( َخــــــــــــــّدُ َـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــاوقـــــــــالـــــــــوا: نـــــجـــــا مـــــــن )َعــــــــــــْقــــــــــــَرِب الـــــــــــــّصُ فِــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِه دْري فِــــــــــــــــــــــــي  فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــُت: اعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَرفْــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــْم أّنَ 

انظر؛ مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل اهلل القرشي العدوي العمري: )60/16، الترجمة: 
17(، وتــــــاريــــــخ بـــــغـــــداد وذيــــــولــــــه لـــلـــخـــطـــيـــب الــــــبــــــغــــــدادي: )19/21 - 20، الــــتــــرجــــمــــة: 17(، والـــــِعـــــبـــــر فـــــي َخـــبـــر 
ـــَفـــدّي:  ِـــلـــّصَ مَـــن َغــبــر لــلــذهــبــي: )253/4(، ووفـــيـــات األعـــيـــان البـــن خـــلِّـــكـــان: )60/4(، والـــوافـــي بــالــوفــيــات ل

 �)11/4

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    296

ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين  وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر، وبـــعـــض الـــكـــلـــمـــاِت مُـــَمـــيَّـــَزة  والـــفـــواصـــل وكــلــمــة )قــــــال؛ أقــــــول( مَـــْكـــتُـــوب
ـــــمــــــراء الــــــلــــــوِن فَـــــــْوقَـــــــَهـــــــا، الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: الـــــنـــــاســـــخ: عــــبــــد الــــبــــاقــــي بــــن َعـــــــِلـــــــّي؛ فــي  بِــــــُخــــــُطــــــوٍط حـ
ــــلْـــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مــــــذّهــــــب، وعــلــيــه  ْـــــــِغـــــــاف ِجـ مـــديـــنـــة قـــســـطـــمـــون| الــــتــــركــــيــــة. خــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، وال
ـــــــــد مُــــــــــــــــــــَراد َشـــــــــيْـــــــــخ َخــــــــانــــــــقــــــــاه مُــــــــــــــــــــَراد مُـــــــــــــــــّا، مـــــــــع الــــــــخــــــــاتــــــــم؛ ســـنـــة  ـــــــــيِّـــــــــد الـــــــحـــــــافـــــــظ مُـــــــــَحـــــــــّمَ تــــــمــــــلــــــك: الـــــــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 535� ]1013[ الّرَ

ــــــفـــــــراح فـــــــي شــــــــــرح مــــــــــــراح األرواح = الــــــــمــــــــراح فـــــــي شــــــــــرح مـــــــراح  عـــــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: الـــــــمـ
األرواح )1(�

ْــــــــــَحــــــــــنَــــــــــِفــــــــــّي،  وِمــــــــــــــــــــي، ال يـــــــــــــــن عــــــــلــــــــي األســــــــــــــــــــــــــود، الــــــــــــــــــــّرُ ْـــــــــــــــــن َعـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــّدَ الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: حــــــــســــــــن پــــــــــاشــــــــــا اب
النيكساري، البروسوي، الصوفي )ت بعد 836 ھ/1432 م( )2(�

 �el - MİFRAH fi ŞERHİ MERAHİ’l - ERVAH ›1‹
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: )1651/2(. ومكتبة األزهر؛ من الرقم: )28681( أرقام الحفظ: 
الــــــحــــــفــــــظ: )1694 صــــــــــــرف( 134412 إســـــكـــــنـــــدريـــــة  أرقـــــــــــــــام  الـــــــــرقـــــــــم: )28688(  )19 صــــــــــــرف( 2793، حــــــــــت| 
الــرســالــة الـــرقـــم: 2. والـــرقـــم: )28707( أرقـــــام الــحــفــظ: )12 صــــرف( 1344. ومــكــتــبــة آيــاصــوفــيــا: 4627، 
4629، وبــــايــــزيــــد: 6716، 6749، وفــــاتــــح: 4797، 4798، واللــــــه لـــــي: 3103، ونـــورُعـــثْـــَمـــانـــيـــة: 4667، 
وولــــــي الــــديــــن أفــــنــــدي: 3073، ومـــخـــطـــوطـــات مـــركـــز الـــمـــلـــك فــيــصــل فــــي الـــــريـــــاض، رقـــــم الـــحـــفـــظ: )08948(، 
)10081(، )03282 - 2(. والــمــكــتــبــة الــقــيــصــريــة فــي الــنــمــســا؛ رقـــم الــحــفــظ: )204(، ومــكــتــبــة برنستون 
)مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــل(، رقـــــم الـــحـــفـــظ: )ھ 1 5/184، ھ 2 3/371(، ومــكــتــبــة جـــــون ريــــانــــدز فــــي مــانــشــســتــر، 
رقم الحفظ: )739(، ومكتبة بودليانا في لندن، رقم الحفظ: )419/2(، ومكتبة األوقــاف بالموصل؛ 
رقـــم الــحــفــظ: )82، 53، 145، 83(؛ والمكتبة السليمية فــي أدرنــــة، رقـــم الــحــفــظ: )576(؛ والمكتبة 
الــمــركــزيــة بــالــريــاض؛ رقــم الــحــفــظ: 2013 عــن المكتبة الــظــاهــريــة: )516/1620( 2008، وعــن الظاهرية: 
)516/5030( 2081، وعــن الــظــاهــريــة )515/1780( 1991، وعــن الــظــاهــريــة: )515/8330( 2012، 
ــــيــــــرونــــــي  ــــبــ الــ مـــــعـــــهـــــد  ــــبــــــة  ــــتــ ومــــــكــ الــــــــظــــــــاهــــــــريــــــــة: )517/9472(،  وعــــــــــــن   ،2007 الــــــــظــــــــاهــــــــريــــــــة: )514/6614(  وعــــــــــــن 
للدراسات الشرقية في طشقند، رقم الحفظ: )4902(. ومكتبة جامعة إِْستَانبُول؛ الرقم القديم: 217، 

والرقم القديم: 303� 
 �HASAN PAŞA b. ALAÜDDİN el - ESVED ›2‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    297 علم الصرف   

عدد األوراق وقياساتها: 77، مقياس الورقة: )215 × 145 = 175 × 110(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم. َرّب يسر وال تعسر. وبه نستعين. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

الـــحـــمـــد هلل الــــــذي صـــــرف أفــــكــــار قــلــوبــنــا إل| صــــــراط الــمــســتــقــيــم ونـــورهـــا بـــنـــور الـــهـــدايـــة 
إل| الــديــن الــقــويــم، وتــوّحــد بــالــِعــزة والــجــبــروت، وتــفــّرد بالملك والــمــلــكــوت، ونصب 
ّـــــــــةً عـــــل| تــحــقــيــق وجـــــــــوده، ورفــــــع الــــســــمــــاء؛ وخـــفـــض األرض دلــــيــــاً عـــــل| قــــدرة  أعـــــامـــــاً دال
وجـــــــوده، والــــصــــاة عــــل| أفـــصـــح نـــــوِع اإلنــــســــان، وأشــــــرف مـــن أظـــهـــر الـــحـــق؛ وأكـــمـــل من 
أهدر الباطل وأهان. محمٍد المنصور بالحجة والبُْرَهان، وعل| آله وأصحابه معادن 

اإلحسان.

| بـــ )مــراح األرواح في التصريف( لإلمام المحقِِّق،  وبعده؛ فــإّنَ الكتاَب المسّمَ
الـــــحـــــبـــــر الـــــــــمـــــــــدقِّـــــــــِق، أفـــــــضـــــــل الــــــمــــــتــــــأخــــــريــــــن، كـــــــاشـــــــف أســـــــــــــــرار الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــن؛ )أبـــــي الـــــفـــــضـــــائـــــل 
أحمد بن َعِلّي بن مسعود( تغّمدهم اهلل بُغفرانه، وأسكنهم في روضــة من جنانه. 
كـــتـــاب جــلــيــل الــــقــــدر، عــظــيــم الــــشــــان، ظـــاهـــر الـــخـــطـــر، بـــاهـــر الــــبُــــْرَهــــان، مــســتــجــمــع لــفــوائــد 

وِمــــــي الـــنـــيـــكـــســـاري الـــــرومـــــي، الـــحـــنـــفـــي، الـــــمـــــدرس، قـــاضـــي الـــعـــســـكـــر، الــــوزيــــر الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،  حـــســـن پـــاشـــا األســـــــود الــــــّرُ
ْــــــــُمــــــــتَــــــــوفَّ| فـــــي مــــديــــنــــة بــــروســــة  الــــنــــحــــوي الــــصــــرفــــي الــــلــــغــــوي الــــبــــيــــانــــي، الـــــمـــــعـــــروف بـــحـــســـن پـــــاشـــــا، وأيــــــضــــــاً بـــــــاألســـــــود، ال
التركية، وفي تاريخ وفاته خاف، ففي بعض المصارد؛ وفاته سنة )800 ھ/1387 م(، واذه مُستبعد، 
وقـــــيـــــل ســــنــــة )827 ھ/1424 م(، واذه مـــســـتـــبـــعـــٌد أيـــــــضـــــــاً، وكلذ ألنـــــــه انــــــتــــــه| مــــــن تــــألــــيــــف اذه الـــــكـــــتـــــاب ســنــة 

)836 ھ/1432 م(، وفي بعض المصادر سنة )1025 ھ/1616 م(. واذه مستبعٌد جّداً. 
ومــــــــن تـــصـــانـــيـــفـــه الـــــمـــــعـــــروفـــــة: تــــرجــــمــــة كــــيــــمــــيــــاء الـــــســـــعـــــادة لـــــلـــــغـــــزالـــــي؛ مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة روان كـــــوشـــــكـــــي: 481، 
وشــــــــــرح الــــــعــــــزي فــــــي الـــــتـــــصـــــريـــــف؛ مــــخــــطــــوط فــــــي مـــكـــتـــبـــة جــــــــــــار اهلل فــــــي إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول: 2088، ونــــــــــور بـــــانـــــو ســــلــــطــــان: 
ـــِمــــْصــــبَــــاح لـــلـــمـــطـــرزي فــــي الـــنـــحـــو؛ مـــخـــطـــوط فــي  ْـ ـــتَـــــاح فِـــــي شـــــرح ال ـــتِــ ــ 1/130، والــــمــــفــــراح شـــــرح مــــــراح األرواح. االفْ
مــكــتــبــة آيــاصــوفــيــا: 4534، 4535، وأســمــخــان ســلــطــان: 392، 393، وبـــايـــزيـــد: 6568، 6569، 4570، 
أفــــــنــــــدي: 2047،  وعـــــاطـــــف  زاده: 1651،  ودامــــــــــــاد   ،3/6740 ،6575 ،6574 ،6573 ،6572 ،6571

 �2049 ،2048
الَة:  ِِّفين لَِكّحَ انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي: )287/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
)246/3(، واألعام للزركلي: )204/2(. وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )271/1(، 

د ثَُريَّا: )117/2(�  وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    298

شريفة، ومستحّق لزوائد لطيفة. فكان في بعِض ألفاِظِه انعقادٌ يحتاُج إل| تحليٍل، 
ــــــِة األلــــــفــــــاظ  ــــنـ ــ ــــــُل عـــــــن وجـ ِّــ ـــــذل ــــــاً يـــ ــــتـــــــَب لـــــــه شـــــــرحـ ــ وإطـــــــــــــــاٌق يــــفــــتــــقــــُد إل| تـــــعـــــلـــــيـــــٍل، فـــــــــــــــأردُت أْن أكـ
ُــــزيــــُل عـــن وجــــه الــمــعــانــي نِـــقـــابـــه، حـــاويـــاً عــــل| الـــفـــوائـــد، خـــاويـــاً عـــن الـــزوائـــد،  ِصـــعـــابـــه، وي
مــتــحــلـّـيــاً بــحــلــيــة اإليـــجـــاز واالخـــتـــصـــار، مــتــخــلــيــاً عـــن وصـــمـــِة اإلمــــــاِل واإلكــــثــــار، ومــتــوكــاً 
عل| اهلل الغفور التواب، ومتوقعاً من التوفيق إلتمام الكتاب، فإنه مُلِْهُم الصواب، 

وإليه المرجع والمآب.
ْــــــُمــــــَصــــــنّــــــف - رحــــــــمــــــــه اهلل - لـــــــم يــــبــــدأ  قـــــــولـــــــه: )قـــــــــــال الــــمــــفــــتــــقــــر( إل| آخـــــــــــــره. اعــــــلــــــم أّنَ ال

بالحمِد هلل؛ كما هو دأُب...
آخره:... )الباب السابع في اللفيف( يعني: الباب السابع من األبواب السبعة 
المذكورة في صدر الكتاب؛ في بيان اللفيف، وهو في اصطاح علماء اذه الفّن: 
ا اجتمع فيه حرفا علٍّة. قوله: )ويقال له: لفيف لِلَفِّ حرفي الِعلِة فيه(.  عبارة َعّمَ
ــي بــالــلــفــيــف، فـــإن فــيــه خلط  ، بــمــعــن| الــخــلــط، فــُســمِّ أي: يـــقـــال: هـــو مـــأخـــوٌذ مـــن الـــلّـــفِّ
الحرف الصحيح بحرف العلة... إن العليل يستريُح إذا تخلََّل بين الِعلتين فاصٌل، 
ـــــتــــــضــــــاعــــــُف ضــــعــــفــــه إذا تــــــــــــــوال| عــــلــــيــــه عـــــلـــــتـــــان مـــــــن غـــــيـــــر فـــــــاصـــــــل، وبـــــــخـــــــاف مـــــــا إذا تـــــــــوال|  ويـ
إبداالن أو إبداٌل وحذف في موضٍع واحٍد؛ كما توال| اإلبداالن عل| الام في يُدع|، 
ِـــــــيُـــــــَقـــــــْل؛ إْذ لــــــم يــــحــــصــــْل مــــنــــه تـــغـــيـــيـــر إال بــــــحــــــرٍف واحــــــــــــٍد فــــــا يـــلـــزم  واإلبـــــــــــــــدال والـــــــحـــــــذف فــــــي ل
َــُعــْد مَــــّداً ألنَّــــهُ تغييٌر يــســتــلــِزمُ تَْخفيفاً  اإلجــحــاف واإلســـكـــان، وإن كـــان تــغــيــيــراً هنكّل لــم ي
عل| ما يَستحّقهُ، فكان وجودُه كعدِمه؛ فا يكون الجمُع بينه وبين غيِرِه ِمن أقسام 
اإلعــالــيــن. قــولــه: )وتـــقـــول فــي تــثــنــيــِة الـــمـــؤنَّـــِث(؛ إل| قــولــه: )آخــــر الــكــتــاب(، َغــنِــّيٌ 

عن الشرِح.
َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب. اذه آخر ما أوردنا بيانه من كتاب  واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ
)الــمــفــرح فــي شـــرح الـــمـــراح األرواح(، فــمــن وصـــل إلــيــه مــن بــعــض أعــــام األصــحــاب، 
وفــــــضــــــاء األنــــــــجــــــــاب، فـــــوجـــــد فــــيــــه ســــــهــــــواً مــــــن الــــعــــلــــم فــــــي الـــــبـــــيـــــان، أو خــــطــــأ فــــــي عــــــبــــــارة مــن 
الـــلـــســـان، فــلــيــســتــره بــــذيــــِل عــــفــــوِه واإلكــــــــــرام، والـــعـــلـــم بـــاإلفـــضـــال واإلنـــــعـــــام، ألن الــمــعــتــرف 
بــــقــــلـّـــة الــــبــــضــــاعــــة وقـــــصـــــور الـــــبـــــاع فـــــي مَـــــــلَـــــــٍل. أحــــــمــــــد اهلل عـــــــل| الــــتــــوفــــيــــق، وأســــتــــغــــفــــر اهلل عــن 

التقصير في التحقيق، واهلل أعلم وأحكم.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    299 علم الصرف   

تمت الكتاب يوم االثنين في وقت العصر في أواخر مبارك ذي القعدة في تاريخ 
ســـتٍّ وثــاثــيــن وثـــمـــان مــئــة. تــمــت الــكــتــاب عـــل| يـــد الــعــبــد الــضــعــيــف الــمــذنــب الــمــحــتــاج 
إل| رحـــــــمـــــــة اهلل؛ مُـــــْصـــــَطـــــَف| بـــــن مـــحـــمـــد بـــن حــــســــن أمــــــور بــــــن بــــكــــر بــــن بـــــكـــــدش؛ غــــفــــر اهلل 

لهم.
مالحظات: تاريخ التأليف: سنة )836 ھ/1432 م(. وتُــوَجــُد في أولــه صفحةٌ 
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات  وفي آخِرِه صفحتان من الَْفوائِِد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين وكلمات قال وقيل وقوله وأقــول مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. 
د بن حسن أمور بن بكر بن بكدش. الوضع العام: خّط  الناسخ: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
ْـــــــِغـــــــاف ِجـــــلـْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُــــغــــلَّــــف بِــــــــــــــَوَرِق اإليــــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: ســيــد  الـــنـــســـخ عـــــــــادي، وال
مــــصــــل| بــــن ســـيـــد مــــحــــمــــود، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك: أحــــمــــد؛ بـــالـــخـــاتـــم؛ وعــــبــــارتــــه: )رّب ســــّهــــل أمــــور 
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ أحــمــد(، َوتَـــَمـــلُّـــك: الــّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 536� ]1014[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح مراح األرواح )1(�

ـــــقــــــوز، أو ديــــنــــقــــوز، أو ديـــكـــنـــقـــوز،  الــــمــــؤلــــف: أحــــمــــد بــــن عـــــبـــــد اهلل ديــــكــــقــــوز، أو: دنـ
البروسوي، الحنفي، َشْمس الدِّين )ت 860 ھ/1456 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 121، مقياس الــورقــة: )206 × 152 = 00 × 00(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

 �ŞERHU MERAHİ’l - ERVAH ›1‹
طبع في إِْستَانبُول سنة )1302 ھ/1885 م(، وسنة )1308 ھ/1890 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 1399�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1857[ الّرَ
 �ŞEMSÜDDİN AHMED b. ABDULLAH el - BURSEVİ، DİNKOZ ›2‹

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 1399. والـــــشـــــقـــــائـــــق الــــنــــعــــمــــانــــيــــة فــــــي عــــلــــمــــاء الـــــدولـــــة  قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة راغــــــــــب پــــــاشــــــا؛ ]1857[ الـــــــــّرَ
ّــــة الــَعــاِرفِــيــن  ِــَحــاِجــي َخــِلــيــَفــة: )1651/2(، َوَهــــِدي ـــنُـــون ل ْــُعــثْــَمــانِــيّـَـة لــَطــاشــُكــپْــري زاده: )323/1(، َوَكـــْشـــف الـــّظُ ال
ِّــِفــيــن  ْــُمــَؤل ِــــلـْـــبَــــْغــــَداِدّي: )121/1(، وُعــثْــَمــانــلــي مــؤلــفــلــري؛ لــمــحــمــد طــاهــر بـــروســـه لـــي: )305/1(، َومُـــْعـــَجـــم ال ل

الَة: )220/1(. ومعجم المطبوعات لسركيس: )906/1(�  لَِكّحَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    300

ِحيِم. وبه نستعين. اللُهّمَ يا مُصرَِّف القلوب؛ صّرف  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
قلوبنا نحو رضائك، وصلِّ ]عل|[ مَن أُوتَِي جوامع الكِلم ِمن بين أنبيائك، وعل| 
اآلمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر من آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، وعل| 
المقتدين بهم في مصادرهم ومواردهم. ربنا ال تؤاخذنا بالفرطات الماضية، وسدد 
أمورنا في الحال واالستقبال، واحفظنا من االعتال واالختال في األقوال واألفعال، 

وارزقنا صحيحات النيات في أبواب الخيرات.

ْـــُمـــَصـــنِّـــُف - رحـــمـــة اهلل عــلــيــه - عــمــاً بــالــحــديــث الــمــشــهــور، والــخــبــر الــمــتــواتــر،  قـــال ال
ِحـــــــــيـــــــــِم(، وتــــخــــصــــيــــص كــــتــــابــــه أّول  ِ الـــــــــّرَ َ ْ واقــــــــتــــــــداء بــــالــــكــــتــــاب الـــــكـــــريـــــم: )بِـــــــــــْســـــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
القرينتين؛ بل َذَكـــَره من بــاِب االكتفاء، كقوله تــعــال|: }ڃ چ چ{ )1( 
أي: الـــحـــّر والـــبـــرد، ولــمــا وقـــع الــتــصــنــيــف فـــي الــِعــلــم اإلســـامـــي أغــــن| عـــن كــتــابــة الــصــاة 
ْـــُمـــَصـــنّـــف من  عــــل| الــنــبــي - عــلــيــه الـــصـــاة والـــســـام - ألن الــمــقــصــود بـــه الــتــنــبــيــه عــــل| أّنَ ال
المسلمين؛ إذ الظاهر أن ال يصنف أحــد إال فيما ينتمي إليه ِمــن الــديــن، وأمــا كون 
ْـــُمـــَصـــنّـــف ِمــــن الـــمـــؤلـــفـــات اإلســـامـــيـــة فـــيُـــْعـــلَـــُم مـــن ُخـــصـــوص الـــِعـــلـــم الـــــذي فــيــه الــتــصــنــيــف،  ال
ثم أْظَهَر ُعبُوِديَّتَهُ واحتياَجهُ في بدِء أمِرِه، فقاَل: )العبد المفتقر( أي: ذو االحتياج 
كـــــاً بـــمـــا ورد فـــــي كـــــــــام اهلل تـــــعـــــال| حـــيـــث قـــــــال: }ۇئ  الـــكـــثـــيـــر، واخـــــتـــــار اذه الـــلـــفـــظ تـــــبـــــّرُ
ِة... واخــــتــــاَر الــــفــــرَع عــل|  ــــّوَ ـــنـــاً بــمــا َصـــــــَدَر عـــن َصـــــــْدِر الــــــنُّــــــبُــ ۆئ ۆئ ۈئ{ )2(؛ تـــيَـــّمُ
َــه  األصـــــــِل إظـــــهـــــاراً لـــــزيـــــادِة احــــتــــيــــاِجــــِه، ثــــم َذَكـــــــــَر اْســـــَمـــــهُ واْســـــَمـــــي أبـــــويـــــه؛ كـــيـــا يـــظـــّن أّنَ كــتــاب
- قَـــــبْـــــَل الـــــتـــــأمُّـــــِل فــــيــــِه - ِمــــــن تـــألـــيـــفـــاِت األوبـــــــــــاش، بــــمــــرور األيـــــــــام، وكــــــــرور األعـــــــــــوام، فـــيُـــتَّـــَخـــُذ 
ِظْهِريّاً، وليدعو لهم، فَعَطَفهُ عل| الُْمْفتَِقِر َعْطَف بياٍن، فقال: )أحمد بن َعِلّي بن 
مسعود(، ثُّمَ دَعا لِنَْفِسِه ولوالديه بالغفران واإلحسان كما هو الائق بأهل اإليمان، 
ماً نْفَسهُ  فقال: )غفر اهلل له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه(. أي: إل| )أحمد( مُقدِّ
راً ثانياً؛ ِرعايةً للسجِع، ثُّمَ حّرََض عل| العِلم الذي وقع التأليُف فيه،  أوالً، ومؤخِّ
فــقــال مُــخــاطــبــاً خــطــاب الــــعــــامّ: )اعـــلـــْم أّنَ الــــصــــرَف( اخـــتـــار اذه الــلــفــظ عــــل| الــتــصــريــف 

›1‹ سورة النحل، اآلية: 81� 
›2‹ سورة محمد، اآلية: 38� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    301 علم الصرف   

َــيْــَســْت بــإعــراٍب لِــكــونِــِه  ْــَكــِلــِم الــتــي ل ُـــْعـــَرُف بِـــِه أحــــواُل أبــنــيــِة ال مــع أنهما َعــلـَـَمــاِن عــل| ِعــلـْـٍم ي
ْــُعــلـُـوم( أي: أصلها؛ تسمية للدالِّ  أخـــّف، ومــوافِــقــاً للنحِو وأصـــاً هذه قــولــه: )أم ال

باسِم المدلوِل...

آخـــره:... >وتــقــول في تثنية المؤنث في حالتي النصب والخفض<؛ أي الجّر 
ّــيــيــن< بــأربــع يــــاءات، األول|: منقلبة عــن الــعــيــن الــتــي هــي الــــواو، والــثــانــيــة: الـــام،  >ري
والثالثة: منقلبة عن ألف التأنيث، والرابعة: عامة النصب والجر، وأدغمت األول| 
في الثانية >مثل عطشيين< في تثنية عطشي >وإذا أضفته<؛ أي تثنية المؤنث >في 
َـــــيّـــــيّـــــن >إل| يــــــاء الـــمـــتـــكـــلـــم قــــلــــت: رأيـــــــــُت ريـــــيّـــــّي بـــخـــمـــس يـــــــاءات<  حــــالــــة الــــنــــصــــب<؛ أي ري
الياء >األول|: منقلبة عن الواو التي هي عين الفعل، والثانية: الم الفعل، والثالثة: 
منقلبة عن ألف التأنيث، والرابعة: عامة النصب، والخامسة: ياء اإلضافة<؛ أي: 
ياء المتكلم، أدغمت األول| في الثانية المفتوحة، والرابعة في الخامسة المفتوحة، 
والـــثـــالـــثـــة مــخــفــفــة مـــفـــتـــوحـــة، >الـــمـــفـــعـــول مــــطــــو|< أصــــلــــه مـــــطـــــووي، أُِعـــــــــــّلَ كــــإعــــال مــــرم| 
>الــــمــــوضــــع مـــــطـــــو|< أصـــــلـــــه: مـــــطـــــوي، أُِعــــــــــــّلَ كـــــإعـــــال مـــــــــرم|، و>اآللــــــــــة مـــــطـــــو|< أصـــلـــه: 
مــــطــــوي، أعـــــــّلَ كــــإعــــال مـــــــرم|؛ الـــمـــجـــهـــول طـــــو| يـــطـــو| أصــــلــــه: يــــطــــوي، أعـــــــّلَ كـــإعـــال 
يرمي، >وحكم الم هذه األشياء<؛ أي الفاعل والمفعول والموضع واآللة، ومجهول 
الماضي، ومجهول المضارع من اللفيف المقرون )كحكم الم الناقص( كما أشرنا 
إليه )وحكم عينهن كحكم عين طو| في عدم اإلعــال( في الكلمة التي )اجتمع 
فيها إعاالن بتقدير إعالها<؛ أي: إعال عين تلك الكلمة كطاو ومطو| ويطوي( 
وفــــــي الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي )لــــــم يـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا اإلعــــــــــاالن يــــكــــون حـــكـــمـــهـــا(، أي: حـــكـــم الــعــيــن 
ْـــضـــاً( كــالــتــي اجــتــمــع فــيــه اإلعـــــاالن؛ )كــُحــكــم( عــيــن )طــــو|(، فــي عـــدم اإلعـــال  )أَي
)للمتابعة نحو طوياً(، فإنه لو أُِعــّل عيُن َطَويا؛ لم يلزم اجتماع اإلعالين إاّل أنه 
ال يُعّلُ تبعاً لطو|، )وطاِويان( وُطِوَي مجهوُل َطَو|؛ فإنه لو أُعّل الواُو فيهما بقلبه 
ألفاً؛ أو بإسكانها لِثَِقِل الكسرِة عليهما؛ لم يلزم اجتماُع اإلعالين، إال أنه ال يُعّل 

َحْماً عل| َطَوي.

جــــاج؛ وبــخــط  لــــــه مـــكـــتـــوب بـــالـــحـــبـــر الـــمـــمـــزوج بــــالــــّزُ مـــالحـــظـــات: نَـــــّص الـــوقـــفـــيـــة فـــي أّوَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    302

ـــَقــــــات َوالــــــتَّــــــْصــــــِحــــــيــــــَحــــــات. والــــمــــتــــن  ــ ــــيـ ــــِلــ ــــْعــ ـــتّـَـ ــ مــــحــــمــــد مــــــــــــراد. وتُـــــــــوَجـــــــــُد عــــــــل| الــــــــَهــــــــَواِمــــــــش بـــــعـــــض الـ
الَْمْشُروح مَُميَّز بُِخُطوط حمراء أو سوداء اللوِن فوقَهُ. الوضع العام: خّط التعليق، 
ــد  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلـَّـف بِـــَوَرِق اإليــبــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الــّسَ وال
ــــــــف دَاِر  مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــــع الــــخــــاتــــم؛ ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/537. مطبوع ]1015[ الّرَ

عنوان المطبوع: مراح األرواح في التصريف )1(�

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 
1300 م تقريباً( )2(�

عدد الصفحات: 38�

قْم الَْحِميِدّي: 5/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

مــــــالحــــــظــــــات: طـــــبـــــع طـــــبـــــعـــــةً حــــــجــــــريــــــةً بــــمــــطــــبــــعــــِة بـــــــــاب حــــــضــــــرت ســـــــر عـــــســـــكـــــريـــــة، ويـــــوجـــــد 
عــل| الــَهــَواِمــش تعليقات. تــاريــخ الطبع: سنة )1256 ھ/1840 م(. الــوضــع العام: 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/537. مطبوع ]1016[ الّرَ

عنوان المطبوع: العزي في التصريف )3(�

 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    303 علم الصرف   

ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي  نْـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي، الـــــــــّشَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 1: إبــــــــراهــــــــيــــــــم بــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــوهــــــــاب بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، الـــــــــــّزَ
)ت 655 ھ/1257 م( )1(�

ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  نْــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــي، الــــــــــّشَ ــــــــــــد، الــــــــــــّزَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 2: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــوهـــــــــاب بـــــــــن إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 660 ھ/1262 م( )2(�

عدد الصفحات: 40 - 54�

قْم الَْحِميِدّي: 6/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/537� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/537. مطبوع ]1017[ الّرَ

عنوان المطبوع: المقصود في التَّصريف )3(�

ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
767 م( )4(�

عدد الصفحات: 56 - 71�

ْــــــــَحــــــــْمــــــــُد هلِل الــــــــوهــــــــاب؛ لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن  ِحــــــــيــــــــِم، ال ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: مـــــقـــــصـــــود. بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
ــــد الــــزاجــــر عــــن اإلذنــــــــاب، الـــحـــاّث  ــــَحــــّمَ ـــــام عــــل| نـــبـــيـــه مُ ـــــاة َوالـــــّسَ ســـبـــيـــل الــــصــــواب، َوالـــــّصَ
عـــــل| طـــلـــب الـــــثـــــواب، وعــــــل| آلـــــه وأصــــحــــابــــه خـــيـــر اآلل، وخــــيــــر األصـــــحـــــاب، أمـــــا بـــعـــد؛ 

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MAKSUD ›3‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي:  قْـــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/540. والـــــّرَ قْـــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 2/539. والـــــّرَ قْـــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ والـــــّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 3/1400. ومعجم  قْم الَْحِميِدّي: 3/595. ومكتبة راغب پاشا؛ ]1860[ الّرَ 3/541. والّرَ

المطبوعات: )302/1 - 304(� 
 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    304

فإّن العربيَّةَ وسيلةٌ إل| الُْعلُوم الشرعيِة، وأحد أركانِها: التصريف، ألنَّــه به يصير 
ْـــُمـــرِشـــد. األفـــعـــاُل؛ عـــل| َضــربــيــن: أصــلــّي  الــقــلــيــل مــن األفــعــال كــثــيــراً، واهلل الــمــوفِّــق وال
وذو زيــــــــــــــــادٍة، فـــــــاألصـــــــلـــــــّي: ثُــــــــاثــــــــّي، وُربـــــــــاعـــــــــي، فـــــالـــــثـــــاثـــــي: مـــــــا كــــــــان مـــــاضـــــيـــــه عــــــــل| ثــــاثــــة 
أحــــــــُرٍف، وهـــــو ســـتـــة أبـــــــــواب... والــــربــــاعــــي: مــــا كـــــان مـــاضـــيـــه عـــــل| أربــــعــــة أحــــــرف، وهـــو 
مـــــــن بـــــــــاب فَــــــــْعــــــــلَــــــــَل؛ وهـــــــــو بـــــــــــاٌب واحـــــــــــــــٌد، وقـــــــــد يــــــكــــــون ســـــتـــــة أبـــــــــــــــواب؛ يــــــقــــــال لــــــهــــــا: الــــمــــلــــحــــق 

بالرباعي...

ْـــَهـــمـــزةُ ســاكــنــةً يـــجـــوز تــرُكــهــا عــــل| حــالِــهــا،  ــــــره:... وأمّـــــا الــمــهــمــوز: فــــإن كـــانـــت ال آخــ
ِـــفـــاً، وإن كـــان مــكــســوراً قلبت يـــاءً،  ويــجــوز قــلــبُــهــا، فـــإْن كـــان مــا قبلَها مــفــتــوحــاً قُــلــبــْت أل
وإن كان مضموماً قلبت واواً، نحو: يأكل، ويؤمن، وايذن - أمر ِمن - إذن... َوقِْس 
بـــاقـــي تــصــريــف الــمــهــمــوز عــــل| قِــــيــــاِس الـــصـــحـــيـــِح، وُكـــلَّـــمـــا وجــــــدَت فِـــعـــاً غــيــر الــصــحــيــح؛ 
فَِقْسه عل| الصحيح في جميع الوجوه التي ذكرناها في باب الصحيح من التصريف، 
َف الِفعل  فإن اقتض| الِقياس إل| إبداِل حرٍف، أو نقل، أو إسكان؛ فافعْل، وإاّل ُصرِّ
غير الصحيح كالصحيح، وقد يكون في بعض المواضع ال يتغير الُْمْعتَات فيه مع 
ـــْقـــــتَـــــَض|؛ نــــحــــو: عـــــــور، واعــــــتــــــور، واســــــتــــــو|، وغــــيــــر كلذ، فــبــعــضــهــا ال يــتــغــيــر  ـــُمــ وجـــــــود الــ

ِة البناء، وبعضها لِِعلٍَّة أُخر|. م. لِصّحَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/537� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/537. مطبوع ]1018[ الّرَ

عنوان المطبوع: بناء األفعال )1(�

 �BİNAU’l - EF’AL ›1‹
ُـــوالق َســنَــةَ )1244 ھ/1828 م(، وفــي إِْســتَــانــبُــول سنة )1257 ھ/1841 م(، وسنة )1259 ھ/  ُطــبـِـَع فِــي ب

1843 م(، وسنة )1316 ھ/1898 م(. 
انـــــــظـــــــر: جــــــامــــــع الــــــــشــــــــروح والـــــــحـــــــواشـــــــي لـــــعـــــبـــــد اهلل الـــــحـــــبـــــشـــــي: )570/1 - 573(. ومـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الــــعــــربــــيــــة 
والمعربة لسركيس: )1998/2(. واكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفانديك والبباوي )ص: 311(. ومكتبة 

قْم الَْحِميِدّي: 4/1400�  راغب پاشا؛ ]1861[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    305 علم الصرف   

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )1(�

عدد الصفحات: 72 - 80�
ِحيِم، اعلم أّن أبواَب التصريِف خمسةٌ وثاثوَن  ِ الّرَ َ ْ أوله: بناء. بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ِد. باباً، ستَّة منها للثُّاثِّي الُْمَجّرَ
َـــنْـــُصـــُر، وعــامــتــه أْن يـــكـــوَن عـــيـــُن فــعــِلــِه  َـــْفـــُعـــُل، مــــوزونــــه: نَـــَصـــَر ي الـــبـــاب األول: فَـــَعـــَل ي
مـــفـــتـــوحـــاً فــــي الــــمــــاضــــي، ومـــضـــمـــومـــاً فــــي الــــمــــضــــارع، وبـــــنـــــاؤه لــلــتــعــديــة غــــالــــبــــاً، وقـــــد يــكــون 

الزماً. مثال الُمتعّدي؛ نحو: نََصَر َزيٌد َعمراً، ومثال الازم؛ نحو: خرَج زيٌد.
المتعّدي: هو ما يتجاوز فِْعَل الفاِعِل إل| المفعوِل به، والازمُ: هو ما ال يتجاوز 
فعَل الفاعِل إل| المفعول به. الباب الثاني: فََعَل يَْفِعُل، وموزونه: َضَرَب يَْضِرُب...

آخــــــــــــــــــــــــــــره:... والــــــــــــنــــــــــــوع الــــــــــثــــــــــالــــــــــُث: مـــــــمـــــــتـــــــنـــــــٌع، وهــــــــــــــــو: أن يــــــــكــــــــون )الــــــــــــحــــــــــــرف األّول( مــــن 
المتجانسين مُتحرِّكاً. و)الثاني(: ساكناً بسكوٍن أصلي؛ نحو: مددن.

وإمّا مهموٌز: وهو الذي يكون أحد حروفِِه األصليِة َهْمَزةً؛ نحو: أخذ؛ وسأل؛ 
ُـــســـّم|: مــهــمــوز الــفــاء، وإْن كــانــت فــي مقابلة عينه  وقــــرأ؛ فـــإْن كــانــت فــي مُــقــابــلــِة فــائــه ي
يسم| مهموز العين، ]نــحــو: ُســئِــَل[، وإن كانت فــي مقابلة المــه؛ يــســّم|: مهموز 

الام، وهذه األقسام يُقاُل لها: األقسام السبعة، يجمعها اذه البيت:
لــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــف ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوز أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفصـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــف

م.
قْم الَْحِميِدّي: 1/537� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/537. مطبوع. عربي ُعثَْماني ]1019[ الّرَ

عنوان المطبوع: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )2(�

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EMSİLE ›2‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    306

المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )1(�
عدد الصفحات: 82 - 119�

ِحيِم، نصر: فعل ماضي؛ بناء معلوم مفرد،  ِ الّرَ َ ْ أوله: أمثلة. بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
مـــــــذكـــــــر، غــــــائــــــب مـــــعـــــنـــــاســـــي: يــــــــــــردم اتــــــــــــدي پـــــــر غــــــائــــــب ار كــــچــــمــــيــــش زمــــــــــانــــــــــده. يـــــنـــــصـــــر: فـــعـــل 
ـــنــــــاســــــي: يـــــــــــــردم ايــــــــــــــــدر؛ پــــــــر غـــــــائـــــــب ار  ــ ـــــلـــــــوم، مــــــــفــــــــرد، مـــــــذكـــــــر غــــــــائــــــــب، مــــــعـ ــــــعــ مــــــــضــــــــارع؛ بــــــــنــــــــاء مـ
شــمــديــكــي حــــالــــده، يــا كــلــچــك زمــــانــــده. نــــصــــراً: مـــصـــدر غــيــر مــيــمــي، مـــفـــرد، مــعــنــاســي: 

يردم ايتمكلك. فهو ناصٌر...

آخـــــــــــــــــره:... وانـــــــُصـــــــر بــــــُكــــــن: فــــعــــل تــــعــــجــــب، جــــمــــع مــــــؤنــــــث؛ مــــخــــاطــــبــــه مــــعــــانــــســــي: نــه 
عجب يردم ايتديكزسزلر جميع حاضره عورتلر.

وانِصْر بِني: فعل تعجب؛ نفس متكلم وحده، معناسي: نه عجب يردم ايتدم بن.

وأنِصْر بِنا: فعل تعجب؛ نفس متكلم مع الغير، معناسي: نه عجب يردم اتدك 
بز.

قْم الَْحِميِدّي: 1/537� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 6/537. مطبوع ]1020[ الّرَ

ــــــطـــــــوط: الـــــــمـــــــصـــــــرح فـــــــــي شــــــــــــرح أمــــــثــــــلــــــة الــــــــبــــــــنــــــــاء = األبـــــــــــحـــــــــــاث واألســــــــئــــــــلــــــــة فـــي  ــــــمـــــــخـ ــــــوان الـ ــ ــــنـ ــ ــ عـ
الصرف )2(�

ْـــــــــــــَحـــــــــــــِمـــــــــــــيـــــــــــــِدّي: 5/595. وقـــــــــــــــد طــــــــبــــــــع فـــــــــــي اآلِســـــــــــتَـــــــــــانَـــــــــــة  ـــــــــــــــــم ال قْ تُـــــــــــــــوَجـــــــــــــــُد مــــــــنــــــــه مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــة فـــــــــــي مــــــكــــــتــــــبــــــة دار الـــــــــمـــــــــثـــــــــنـــــــــوي؛ الـــــــــــــــــّرَ
وســـــــنـــــــة  )1244 ھ/1828 م(،  َســـــــــــــــــنَـــــــــــــــــةَ  ُــــــــــــــــــــــــــــوالق  ب وفـــــــــــــــــــي  1281 ھ/1864 م(؛  )1278 ھ/1862 م،  ســــــــــنــــــــــة 

)1267 ھ/1851 م(. 
انـــــــظـــــــر: مــــعــــجــــم الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــمــــــعــــــربــــــة لـــــســـــركـــــيـــــس: )861/1، 1565/2(، ومــــكــــتــــبــــة راغــــــــــــب پـــــاشـــــا؛ 

قْم الَْحِميِدّي: 5/1400�  ]1862[ الّرَ
 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ŞERHU’l - EMSİLE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 7/111�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    307 علم الصرف   

المؤلف: أحمد بن مُْصَطَف| الصاروخاني، الُعثَْماني، آللي چلبي جلبي، الل| 
شلبي )ت 971 ھ/1563 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 120 - 129�

قْم الَْحِميِدّي: 7/111� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/537� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/538� ]1021[ الّرَ

عنوان المخطوط: مراح األرواح في التصريف )2(�

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 
1300 م تقريباً( )3(�

عــدد األوراق وقياساتها: 1 - 36 ب، مقياس الــورقــة: )213 × 151 = 145 × 
83(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

َـــــَهـــــا إطـــــــــاَر أَحــــــْمــــــر الـــــلـــــون وكــــــك الـــصـــفـــحـــة األخـــــيـــــرة.  ــــفــــحــــة األول| ل مــــالحــــظــــات: الــــّصَ
ــــُطــــوِر بــعــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات. وتُــــوَجــــُد في  َــــيْــــَن الــــّسُ وتُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب
ـــَفـــــوائِـــــِد. الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الــنــســخ الــمــضــبــوط أحـــيـــانـــاً،  ْــ أولـــــه وفــــي آخـــــــِرِه صــفــحــةٌ مـــن ال
ــد  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ وال
ـــــــــــف دَاِر  ـــــــــــّا، مــــــع الـــــخـــــاتـــــم؛ ســــنــــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ ـــــــــــــَراد مُ ـــــــــــــَراد َشــــــيْــــــخ َخـــــانـــــقـــــاه مُ مُ

الَْمثْنَِوّي.

 �Ahmed b. Mustafâ Lalî Saruhanî ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 7/111�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    308

قْم الَْحِميِدّي: 2/538� ]1022[ الّرَ

عنوان المخطوط: بناء األفعال )1(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )2(�

 = 151 ــــــة: )213 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  37/ب - 44/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
172 × 100(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: الَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت 
قْم الَْحِميِدّي: 1/538� مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء. وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/538. عربي ُعثَْماني ]1023[ الّرَ

عنوان المخطوط: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )3(�

المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )4(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 44/ب - 58/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )213 × 151 = 
00 × 00(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: َعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. َوتُوَجُد فِي آِخِرِه فوائد 

 �BİNAU’l - EF’AL ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EMSİLE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    309 علم الصرف   

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي:  قْــــــــــم ال مـــــنـــــوعـــــة فـــــــي أربـــــــــــع صــــــفــــــحــــــات. وبـــــــاقـــــــي مُــــــــواصــــــــَفــــــــاتِــــــــِه مـــــثـــــل مُـــــــواصـــــــفـــــــات الــــــــــّرَ
�1/538

قْم الَْحِميِدّي: 1/539� ]1024[ الّرَ

عنوان المخطوط: العزي في التصريف )1(�

ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي  نْـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي، الـــــــــّشَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 1: إبــــــــراهــــــــيــــــــم بــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــوهــــــــاب بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، الـــــــــــّزَ
)ت 655 ھ/1257 م( )2(�

ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  نْــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــي، الــــــــــّشَ ــــــــــــد، الــــــــــــّزَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 2: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــوهـــــــــاب بـــــــــن إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 660 ھ/1262 م( )3(�

الـــــــــورقـــــــــة: )191 × 130 =  1/ب - 16/ب، مـــــقـــــيـــــاس  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
137 × 66(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 6/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

ت الكتاب بعون اهلل الوهاب. تَّمَ

مالحظات: تُوَجُد في أوله صفحة من الفوائد وفي آخِرِه صفحتان من الَْفوائِِد، 
ـــُطـــوِر  َــــيْــــَن الـــّسُ وبــعــضــهــا مــكــتــوب ســنــة )1255 ھ/1839 م(، وتُــــوَجــــُد عــــل| الـــَهـــَواِمـــش َوب
َـــــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن  ْـــــــــَعـــــــــنَـــــــــاِويـــــــــن وبــــــعــــــض الـــــكـــــلـــــمـــــات مَـــــــْكـــــــتُـــــــوب بـــــعـــــض الــــــتَّــــــْعــــــِلــــــيــــــَقــــــات َوالــــــــتَّــــــــْصــــــــِحــــــــيــــــــَحــــــــات. وال
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلَّــف بِــــــَوَرِق اإليــبــرو،  األَْحــــَمــــر. الــوضــع الـــعـــام: خـــّط الــنــســخ، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    310

قْم الَْحِميِدّي: 2/539� ]1025[ الّرَ

عنوان المخطوط: المقصود في التَّصريف )1(�

ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
767 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 17/ب - 33/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )191 × 130 = 
137 × 66(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

ْــَفــوائِــِد، وبــاقــي مُــواصــَفــاتِــِه مثل  مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي آخـــِرِه ثــاث صفحات مــن ال
قْم الَْحِميِدّي: 1/539� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/539� ]1026[ الّرَ

عنوان المخطوط: بناء األفعال )3(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )4(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 34/ب - 44/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )191 × 130 = 
137 × 66(، عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �el - MAKSUD ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �BİNAU’l - EF’AL ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    311 علم الصرف   

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد المتنوعة، وباقي مُواصَفاتِِه مثل 
قْم الَْحِميِدّي: 1/539� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/539. عربي ُعثَْماني ]1027[ الّرَ
عنوان المخطوط: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )1(�

المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )2(�
 = 130 ــــــة: )191 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  45/ب - 16/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ

137 × 66(، عدد األسطر: )13(�
قْم الَْحِميِدّي: 5/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وعليه تملك: محمد شكري. 
قْم الَْحِميِدّي: 1/539� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/540� ]1028[ الّرَ
عنوان المخطوط: مراح األرواح في التصريف )3(�

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 
1300 م تقريباً( )4(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )169 ×  مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 41/ب،  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
117 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �EMSİLE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    312

َــــيْــــَن  ْـــــَفـــــوائِـــــِد، وتُـــــوَجـــــُد عـــــل| الــــَهــــَواِمــــش َوب مـــالحـــظـــات: تُـــــوَجـــــُد فــــي آخــــــــِرِه صـــفـــحـــةٌ مــــن ال
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن  الّسُ
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــَوَرِق  األَْحــــــَمــــــر. الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الـــــعـــــادي، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛  يِّد الحافظ مَُحّمَ اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/540� ]1029[ الّرَ
عنوان المخطوط: العزي في التصريف )1(�

ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي  نْـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي، الـــــــــّشَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 1: إبــــــــراهــــــــيــــــــم بــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــوهــــــــاب بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، الـــــــــــّزَ
)ت 655 ھ/1257 م( )2(�

ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  نْــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــي، الــــــــــّشَ ــــــــــــد، الــــــــــــّزَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 2: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــوهـــــــــاب بـــــــــن إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 660 ھ/1262 م( )3(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )169 ×  مـــــقـــــيـــــاس  42/ب - 58/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
117 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 6/524� أوله وآخره: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/540� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/540� ]1030[ الّرَ
عنوان المخطوط: المقصود في التَّصريف )4(�

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MAKSUD ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    313 علم الصرف   

ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
767 م( )1(�

 = 106 الـــــــــورقـــــــــة: )169 ×  مـــــقـــــيـــــاس  59/ب - 76/آ،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  عـــــــــدد األوراق وقـ
117 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/537� أوله وآخره: مثل الّرَ
مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثُل مُواصفات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/540� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/540� ]1031[ الّرَ
عنوان المخطوط: بناء األفعال )2(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )3(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 77/ب - 86/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )169 × 106 = 
117 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/537� أوله وآخره: مثل الّرَ
مالحظات: تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد، وباقي مُواصَفاتِِه مثُل مُواصفات 

قْم الَْحِميِدّي: 1/540� الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/540� ]1032[ الّرَ
عنوان المخطوط: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )4(�

 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �BİNAU’l - EF’AL ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EMSİLE ›4‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    314

المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )1(�
عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 87/ب - 105/ب، مــقــيــاس الـــورقـــة: )169 × 106 = 

117 × 63(، عدد األسطر: )11(�
قْم الَْحِميِدّي: 5/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

مالحظات: األمثلة مكتوبة عل| عمودين، وتُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من التدريبات 
قْم الَْحِميِدّي: 1/540� عل| كتابة الخط، وباقي مُواصَفاتِِه مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/541� ]1033[ الّرَ
عنوان المخطوط: مراح األرواح في التصريف )2(�

المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 
1300 م تقريباً( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 1 - 52/ب، مقياس الورقة: )166 × 109 = 120 × 
63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/524� أوله وآخره: مثل الّرَ
نَة،،  بَة، َومُلَّوَ مالحظات: مجموعة خزائنية نفيسة. ولوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
َــة بِــالــلَّــْوِن  ْــَعــنَــاِويــن وبــعــض الكلمات مَــْكــتُــوب ــبَــة، وال ــفــحــات لها إطــــارات مُــَذّهَ َوَجــِمــيــع الــّصَ
األَْحــــــــَمــــــــر، تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: ســـنـــة )1205 ھ/1790 م(. الـــــوضـــــع الـــــعـــــام: خــــــّط الــتــعــلــيــق 
ْــــِغــــاف  الــــواضــــح الــنــفــيــس، الـــنـــاســـخ: بــخــط الـــخـــطـــاط الــســيــد غـــانـــم أحـــمـــد الــمــغــنــيــســي. وال
ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي نفيس مــذّهــب مــن الــخــارج، وعليه تملك: إبــراهــيــم فــريــد حفيد محيي 

قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    315 علم الصرف   

الــــــخــــــاتــــــم ســـــنـــــة )1254 ھ/1838 م(.  مــــــــع  إبـــــــراهـــــــيـــــــم ســـــــــــــروت أفــــــــنــــــــدي  َوتَــــــــــَمــــــــــلُّــــــــــك:  زاده، 
ـــــــد مُـــــــــــــــــَراد َشـــــــيْـــــــخ َخـــــــانـــــــقـــــــاه مُـــــــــــــــــَراد مُــــــــــــــّا، مـــــــع الـــــــخـــــــاتـــــــم؛ ســـنـــة  ـــــــيِّـــــــد الــــــحــــــافــــــظ مُـــــــَحـــــــّمَ وتــــــمــــــلــــــك: الـــــــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/541� ]1034[ الّرَ

عنوان المخطوط: العزي في التصريف )1(�
ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي  نْـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي، الـــــــــّشَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 1: إبــــــــراهــــــــيــــــــم بــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــوهــــــــاب بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، الـــــــــــّزَ

)ت 655 ھ/1257 م( )2(�

ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  نْــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــي، الــــــــــّشَ ــــــــــــد، الــــــــــــّزَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 2: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــوهـــــــــاب بـــــــــن إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 660 ھ/1262 م( )3(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 53/ب - 73/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )166 × 109 = 
120 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 6/524� أوله وآخره: مثل الّرَ
تَّمَت بعون اهلل تعال|.

قْم الَْحِميِدّي: 1/541� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/541� ]1035[ الّرَ

عنوان المخطوط: المقصود في التَّصريف )4(�

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MAKSUD ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    316

ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
767 م( )1(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 74/ب - 94/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )166 × 109 = 
120 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 3/537� أوله وآخره: مثل الّرَ
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
قْــــم  تـــاريـــخ الـــنـــســـخ: ســنــة )1205 ھ/1790 م(. وبـــاقـــي مُـــواصـــَفـــاتِـــِه مــثــل مُـــواصـــفـــات الــــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/541�

قْم الَْحِميِدّي: 4/541� ]1036[ الّرَ
عنوان المخطوط: بناء األفعال )2(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )3(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 95/ب - 127/آ، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )166 × 109 = 
120 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 4/537� أوله وآخره: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 3/541� مالحظات: مُواصَفاته مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/541� ]1037[ الّرَ
عنوان المخطوط: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )4(�

 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �BİNAU’l - EF’AL ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �EMSİLE ›4‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    317 علم الصرف   

المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )1(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 108/ب - 138/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )166 × 109 = 
120 × 63(، عدد األسطر: )11(�

قْم الَْحِميِدّي: 5/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

بَة ثاثية األشكال،  مالحظات: األمثلة مكتوبة عل| عمودين داخل إطارات مَُذّهَ
قْم الَْحِميِدّي: 1/541� وباقي مُواصَفاتِِه مثل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/542� ]1038[ الّرَ

رف والتصريف )2(� عنوان المخطوط: كفاية المبتدي في الّصَ

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )3(�

الـــــــــورقـــــــــة: )165 × 110 =  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 1/ب - 42/ب، مـــــقـــــيـــــاس 
120 × 55(، عدد األسطر: )10(�

د  ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، والصاة عل| مَُحّمَ ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
وآله أجمعين. َوبَْعد؛ فإّنَ كل كلمة اشتقاقيَّة إْن تجّردَ ماضيه المفرد المذّكر الغائب 
|: مـــزيـــداً فـــيـــه، وذا  ُــــســــّمَ داً وأصـــلـــيّـــاً، وإن اشــتــمــل عــلــيــه ي |: مــــجــــّرَ ُــــســــّمَ عـــن حـــــرٍف زائـــــد ي

قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �KİFAYETÜ’l - MÜBTEDİ ›2‹

طبع في إِْستَانبُول سنة )1289 ھ/1872 م(، وسنة )1300 ھ/1883 م(.
ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 543. ومــــكــــتــــبــــة األزهـــــــــــــر؛ 28750، أرقــــــــــــام الـــــحـــــفـــــظ: )1134  قْـــــــــم ال انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ الـــــــــّرَ
صرف( 68223، ومكتبة برنستون؛ مجموعة جاريت؛ الرقم: 495، رمز الحفظ: 454 )X H(، ومكتبة 

برنستون؛ مجموعة يهوذا؛ الرقم: 3693، رمز الحفظ: 5948، الرقم: 3693، رمز الحفظ: 5301� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›3‹

ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    318

زيــــــــادة، والــــمــــجــــّرد إْن كـــــان مـــاضـــيـــه الـــمـــفـــرد الـــمـــذكـــر الـــغـــائـــب عـــــل| ثـــاثـــة أحــــــرف يـــســـّم|: 
داً، وإن كان عل| أربعة أحرف يسم|: ُرباعياً مجّرداً، والمزيد فيه إْن ِزيَد  ثاثيّاً مجّرَ
باعي  |: مزيد الثاثي وثاثياً مزيداً فيه، وإن ِزيَد فيه عل| الّرُ فيه عل| الثاثي يسّمَ
|: مزيد الرباعي، ورباعياً مزيداً فيه، وكل من هذه األربعة إْن سلمْت ُحروفُهُ  يسّمَ
األصول عن الهمزة. والتضعيف: وهو كون العين والام من جنٍس واحٍد، وحروف 

العلة وهي: األلف والواو والباء...
، هـــــل تــــــنــــــصــــــرّنَ؟، وقِـــــــْس  ، هـــــل انــــــــصــــــــرّنَ ، هـــــل تـــــنـــــصـــــرنـــــاّنَ آخـــــــــــــره:... هـــــل تـــــنـــــصـــــرّنَ
، وهــــل يـــمـــدّنَ ويــــعــــدّنَ؟، وفــــي األجــــــوف: تـــعـــود الـــعـــيـــن الــمــحــذوفــة  عـــلـــيـــه: هـــل يــــأخــــذّنَ
، وأمـــــــا الــــنــــاقــــص؛ والــــلــــفــــيــــف فـــيـــحـــذفـــان  َــــــُصــــــونَــــــّنَ ِـــــيَـــــُصـــــونَـــــّنَ وُصـــــــونَـــــــّنَ وبِـــــيـــــَعـــــّنَ ولــــــم ي نــــحــــو: ل
، وإن كـــــــان مـــفـــتـــوحـــاً  ــــــان مـــــا قـــبـــلـــهـــا مــــضــــمــــومــــاً: اْغـــــــــــــُزّنَ وارِمـــــــــــــّنَ وقِــــــــــّنَ واطــــــــــــــُوّنَ ْـــــــضـــــــاً؛ إن كـ أَي
، )وانْــــــــــُجــــــــــَوّنَ  َك، والــــــــــــواو بــــــالــــــضــــــّمَ، والـــــــيـــــــاء بـــــالـــــكـــــســـــر )1(، نـــــحـــــو: اْخــــــــــَشــــــــــُوّنَ واْخــــــــَشــــــــيِــــــــّنَ ُحـــــــــــــرِّ
(، ويعود الام المحذوفة للجزم فيهما مفتوحة بدخولهما، نحو: ليَْغُزَوّنَ  وانِْجيَّنَ
ـــت كـــفـــايـــة الــمــبــتــدي  ، ولــــم يـــغـــزون، ولــــم يـــرمـــيـــن، ولــــم يـــطـــويـــن. تَـــّمَ ولـــيـــرمـــيـــّنَ ولـــيـــطـــويـــّنَ

بعون اهلل الملك الهادي.
فحات لََها إطـــاَرات َحــْمــَراء الــلــون. وتُــوَجــُد عــل| الَهَواِمش  مالحظات: َجِميع الّصَ
ــُطــوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات، والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة  َــيْــَن الــّسُ َوب
ــــــــَهــــــــا، الــــوضــــع  ــــــــْوقَ ــــــــَمــــــــيَّــــــــَزة بِـــــــُخـــــــُطـــــــوٍط حـــــــمـــــــراء الــــــــلــــــــوِن فَ بِـــــــــالـــــــــلَّـــــــــْوِن األَْحـــــــــــَمـــــــــــر، وبــــــعــــــض الــــــــِعــــــــبــــــــاراِت مُ
 العام: خّط التعليق، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: مّا محمد، َوتََملُّك:
ــــــــد مُـــــــــــــــــــَراد َشــــــــيْــــــــخ َخــــــانــــــقــــــاه ــــــــيِّــــــــد الـــــــحـــــــافـــــــظ مُــــــــَحــــــــّمَ  مـــــــــــّا كـــــــســـــــول عــــــــابــــــــدي أفــــــــــنــــــــــدي، َوتَـــــــــــَمـــــــــــلُّـــــــــــك: الــــــــّسَ

مَُراد مُّا، مع الخاتم سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

›1‹ الفعل المَؤّكَد بالنون إن اتَّصل به ألف اثنين، أو واو جمٍع، أو ياء مخاطبة: تبق| حركة ما قبل األلف 
بالفتح - ألنه محّرَك ال يحتاج إل| تحريك، ألن األلف ال تكون ألفاً إال إذا كان ما قبلها مفتوحاً - ويُحّرك 

ما قبل الواو بالضمِّ، وما قبل الياء بالكسر. يعني: يَُحّرَك بالضم ما قبل الواو، وما قبل الياء بالكسر. 
نـــــون الـــتـــوكـــيـــد نـــحـــو: اضـــــربـــــْن زيــــــــداً مـــخـــفـــفـــة، واضــــــربــــــّنَ زيــــــــداً مــــشــــددة ثـــقـــيـــلـــة، فــــــإذا لـــقـــي الــمــخــفــفــة ســـاكـــن ُحـــذفـــت 
اللـــتـــقـــاء الــســاكــنــيــن، ولــــم تـــحـــّرك كــمــا يـــحـــّرك الـــتـــنـــويـــن، ومـــثـــال كلذ: اضـــــرب الــــرجــــل، تـــريـــد اضــــربــــن، فــتــحــذف 

اللتقاء الساكنين، والمشددة الثقيلة تثبت عل| كل حال ألنها متحركة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    319 علم الصرف   

قْم الَْحِميِدّي: 2/542. عربي تركي ُعثَْماني ]1039[ الّرَ

َـــــــــة فــــــي أمــــثــــلــــة األبــــنــــيــــة  عــــــنــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: األمـــــثـــــلـــــة مــــــع الـــــبـــــنـــــاء فــــــي الـــــتـــــصـــــريـــــف = ِرَســـــــــال
االشتقاقية )1(�

ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ
1573 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 43/ب - 61/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )165 × 110 = 
120 × 55(، عدد األسطر: )10(�

 ِ َ ْ ــد أفــنــدي رحــمــة اهلل عــلــيــه. بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ أولـــه: األمــثــلــة مــع بــنــاء بــركــوي مُــَحــّمَ
ِحيِم. الّرَ

ِـــَمـــْن َصـــــَرَف نَـــْحـــَو ِرضـــائِـــِه قُـــلـــوَب الـــَعـــاِرفِـــيـــن، والـــصـــاةُ عـــل| مَــــْن أرَســـلَـــهُ نُــــوراً  الــحــمــُد ل
ورحمةً لِلعالمين، وعل| مَن اتَّبعوهُ بإحساٍن إل| يوم الدين، َوبَْعد؛ فاعلم أّنَ األبنيةَ 
ـــر  دَ مـــاضـــيـــه الـــمـــفـــرد الـــمـــذّكَ د: مــــا تـــــجـــــّرَ االشـــتـــقـــاقـــيـــةَ َضـــــْربـــــان، مُــــجــــّرد ومَـــــِزيـــــد فـــيـــه، فــــالــــمــــجــــّرَ
الــــغــــائــــب عـــــن حـــــــــرٍف زائــــــــــــٍد، وهـــــــو نــــــوعــــــان؛ ثـــــاثـــــي وربـــــــاعـــــــي. فــــالــــثــــاثــــي: مـــــا كـــــــان مـــاضـــيـــه 
ــــر الـــغـــائـــب عـــــل| ثــــاثــــِة أحـــــــــُرٍف. وهـــــو ســـتـــة أبــــــــواب. )الــــبــــاب األول: فَـــَعـــَل  الـــمـــفـــرد الــــمــــذّكَ
ْـــــُمـــــضـــــارع. )األمــــثــــلــــة الــمــخــتــلــفــة(:  ــــهــــا فــــي ال ــــْفـــــُعـــــُل(؛ بِــــَفــــتْــــِح الـــعـــيـــِن فــــي الــــمــــاضــــي، وَضــــمِّ َـ ي
َـــنْـــُصـــُر:  نَــــَصــــَر: فِـــْعـــٌل مـــــاٍض مــعــلــومٌ مُـــفـــردٌ مُــــذّكــــٌر غـــائـــٌب، مــعــنــاســي: يـــــــاْرِدم اتـــتـــد| بِـــــــَرار. ي
فعل مُضارع معلوم مُفرد مُذّكر غائب. معناسي: ياْرِدم ايَدر بَِرار. لِينُصْر: فعل أمر 

معلوم مفرد مذكر غائب. معناسي: ياْرِدمْ اتِْسْن بَِرار...

آخره:... فالجملة: أََحٌد وأربعون باباً.
ستةٌ للثُّاثّي المجّرد.

 �el - EMSİLE maa’l - BİNAİ fi’t - TASRİF ›1‹
توجد منه مخطوطة في مكتبة مخطوطات المسجد النبوي في المدينة المنورة: )1187(. رقــم الحفظ: 

80/13 )3(، رقم الحاسب: 3079، رقم الفيلم: 3� 
 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›2‹

ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    320

باعّي المجرد. واحٌد للّرُ

باعّي. ماسّي مَِزيد الّرُ واحٌد للّخُ

باعّي. داسّي مزيد الّرُ واثنان للّسُ

باعي مزيد الثُّاثّي؛ غير الملحق. وثاثة للّرُ

وثمانيةٌ للرباعّي مزيد الثاثّي الملحق بالرباعّي المجّرد.

وخمسةٌ لُِخماسّي مزيد الثاثّي غير الملحق.

وثمانيةٌ لخماسّي مزيد الثاثّي الملحق بباِب التََّفْعلُِل.

وأربعةٌ لسداسّي مزيد الثاثّي غير الملحق بباب افعنال.

واثنان للسداسّي مزيد الثاثّي الملحق بباِب االفعنال.

وواحد ُسداسّي مزيد الثاثي الملحق بباب االفعّال.

تَّمَت. تَّمَت بعون اهلل تعال|.

قْم الَْحِميِدّي: 1/543� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 543� ]1040[ الّرَ

رف والتصريف )1(� عنوان المخطوط: كفاية المبتدي في الّصَ
ـــــلــــــي(، الــــحــــنــــفــــي )ت 981 ھ/  ـــيـ ــ ـــبــــــركـ ــ ـــيـــــر عـــــلـــــي الــــــبــــــركــــــوي )الـ ــــــد بــــــن بــ الــــــمــــــؤلــــــف: مُــــــَحــــــّمَ

1573 م( )2(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 29، مقياس الــورقــة: )184 × 125 = 120 × 65(، 
عدد األسطر: )10(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/542� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �KİFAYETÜ’l - MÜBTEDİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/542�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHYİDDİN MUHAMMED b. PİR ALİ el - HANEFİ، el - BİRGİVİ ›2‹
ر.  قْم الَْحِميِدّي: 63 مَكّرَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ُطوِر بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات.  مالحظات: تُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
والَْعنَاِوين والفواصل وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة 
بُِخُطوٍط حمراء اللوِن فَْوقََها، الوضع العام: خّط النسخ الواضح، مكان النسخ: محلة 
ترجمان يونس؛ قرب جامع فتحية، بجوار بازار جهارشنبه، بمنطقة السلطان محمد 
يِّد  الفاتح؛ في إستانبول. والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(،  الحافظ مَُحّمَ

والتملك مكتوب بالحبر المخلوط بالّزُجاج. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 544. مفقود ]1041[ الّرَ
عنوان المخطوط: تحفهء وهبي )1(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )2(�

قْم الَْحِميِدّي: 545. ُعثَْماني مطبوع ]1042[ الّرَ
عنوان المخطوط: تحفة وهبي )3(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )4(�

 �TUHFE - i VEHBİ ›1‹
؛ )ص: 76(. ولــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن الــكــتــاب؛ انــظــر؛ مكتبة دار المثنوي؛  ْــَحــِمــيــِديِّ فْـــتَـــِر ال َوَردَ ِذْكـــــُرهُ فــي الـــّدَ

قْم الَْحِميِدّي: 545�  الّرَ
 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �TUHFE - i VEHBİ ›3‹

طبع في إِْستَانبُول سنة )1214 ھ/1800 م(، وسنة )1219 ھ/1805 م(، وسنة )1277 ھ/1861 م(، 
َســـــنَـــــةَ )1267 ھ/1851 م(، وســـنـــة )1275 ھ/1859(، وســـنـــة )1245 ھ/1829 م(، وســنــة  ُـــــــوالق  ب وفـــــي 

)1282 ھ/1866 م(. 
 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    322

عدد الصفحات: 71�
أوله:

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــدر ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــهحــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــه

كــــــــــــــريــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  او  جــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــه  از  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت آدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــدي 

قــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــدي ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــه اضــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــه ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب هــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم

لــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  أو  ُســــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــق الــــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــر ايــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــدي تــــــــلــــــــطــــــــيــــــــفهــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

طـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــل ايــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــده كـــــــــــــــويـــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس|

انـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاز ب|  أّول  هـــــــــــــــــــــــــــــــم  إنــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــي  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد| نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــازنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

آخره:���
جـــــــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــروجـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــــــــاش جـــــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــدابـــــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــه اولـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد| ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ايـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــك رجـــــــــــــــــــا

تـــــــــــــــمـــــــــــــــام بـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــســـــــــــــــــنـــــــــــــــــه  اوســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــــــــرآمـــــــــــــــــــــــــــــد  والــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــام.د|  بـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــد|  تــــــــــــــــحــــــــــــــــفــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــي ده 

بو تاريخيله )ذيل تحفه( مسك| الختام اولد|...

اوقـــــــــونـــــــــدقـــــــــجـــــــــه دعــــــــــــــــــا| خـــــــــيـــــــــره مــــــظــــــهــــــر اولـــــــــــمـــــــــــه در مـــــقـــــصـــــود
بــــــــــــــــــو مــــــــــطــــــــــلــــــــــب بــــــــــــــــنــــــــــــــــدهءنــــــــــــــــا كـــــــــــــــامـــــــــــــــه اقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــا| مــــــــــــــــــــــــــــــرام اولــــــــــــــــــــــــد|

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاران شـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرايـــــــــــــــــدوب حــــــــــــقــــــــــــه ديــــــــــــــــــــــــــــدم اتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام تــــــــــاريــــــــــخــــــــــن
بــــــــحــــــــمــــــــد اهلل بـــــــــــو زيـــــــــبـــــــــا )تــــــــحــــــــفــــــــهء وهـــــــــــبـــــــــــي( تـــــــــمـــــــــام اولــــــــــــــد|

ــــــبَــــــاَعــــــِة الـــــمـــــعـــــمـــــورة لـــــلـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــة  َّــــــــةً فِــــــــي دَاِر الــــــطِّ مــــــالحــــــظــــــات: ُطــــــبِــــــَعــــــْت َطــــــبْــــــَعــــــةً َحــــــــَجــــــــِري
الُْعثَْمانيَّة بمعرفة الحاّج إبراهيم صائب. تاريخ الطبع: سنة )1245 ھ/1829 م(. 
ــــبــــــرو، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: وقـــف  ــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُــــغــــلَّــــف بِـــــــــــَوَرِق اإليــ ْــ الــــوضــــع الـــــعـــــام: ال
ـــــــــد عـــــــــزت بـــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي الـــــــــكـــــــــانـــــــــقـــــــــروي )1( الـــــــســـــــاكـــــــن فـــــــــي دار الـــــــمـــــــثـــــــنـــــــوي؛ قــــــرب  درويــــــــــــــــش مُـــــــــَحـــــــــّمَ
جهارشنبه بازاري بتاريخ: 7 رمضان سنة )1274 ھ/1857 م( مع الخاتم. َوقْف 

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    323 علم الصرف   

قْم الَْحِميِدّي: 546. ُعثَْماني مطبوع ]1043[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )1(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )2(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

ـــــــــلْـــــــــَطـــــــــان  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: طـــــــبـــــــع طــــــبــــــعــــــة حـــــــجـــــــريـــــــة فـــــــــــي زمــــــــــــــن مــــــفــــــخــــــر بــــــنــــــي آدم الــــــخــــــلــــــيــــــفــــــة الـــــــــّسُ
عــبــد الــمــجــيــد خــــــان. تــــاريــــخ الـــطـــبـــع: أوائـــــــل شــــــوال ســـنـــة )1258 ھ/1842 م(. بـــــــنـــــــظـــــــارة 
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُــــغــــلَّــــف بِــــــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو،  الـــســـيـــد مـــحـــمـــد نــــائــــل، الــــوضــــع الـــــعـــــام: وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 547. ُعثَْماني مطبوع ]1044[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )3(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )4(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �TUHFE - i VEHBİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TUHFE - i VEHBİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علم الصرف    324

مالحظات: يوجد في أوله جدول الخطأ والصواب في صفحتين، طبعة حجرية 
ــــلْــــَطــــان عــبــد الــمــجــيــد خــــــان، ونـــــظـــــارة أســعــد  فــــي مــطــبــعــة دار الـــخـــافـــة الـــعـــلـــيـــة فــــي زمـــــن الــــّسُ
ْـــــِغـــــاف ِجـــلْـــد  صــــفــــوت. تــــاريــــخ الـــطـــبـــع: ســـنـــة )1256 ھ/1840 م(. الــــوضــــع الــــعــــام: وال

ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 548. ُعثَْماني مطبوع ]1045[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )1(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )2(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 546� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 549. ُعثَْماني مطبوع ]1046[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )3(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )4(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �TUHFE - i VEHBİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TUHFE - i VEHBİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    325 علم الصرف   

قْم الَْحِميِدّي: 546� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 550. ُعثَْماني مطبوع ]1047[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )1(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )2(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 546� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 551. ُعثَْماني مطبوع ]1048[ الّرَ
عنوان المطبوع: تحفة وهبي )3(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )4(�

عدد الصفحات: 61�
قْم الَْحِميِدّي: 545� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 546� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ
ݳ

 �TUHFE - i VEHBİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TUHFE - i VEHBİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 552. ُعثَْماني مطبوع ]1049[ الّرَ
عنوان المطبوع: نخبهء وهبي = نخبة اللغة )1(�

د وهبي بن راشد المرعشي، سنبل زاده، الحنفي )ت 1224 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1809 م( )2(�

عدد الصفحات: 24�
ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ســــــــــــــــــــــــــــزا الــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــه  در  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب|  إحـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــد  ب|  نـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدر  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
كــــــــــــريــــــــــــم فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاض  حــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــرت  اول  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــّقـــــــــــــــــــــــــــــــــق تــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــمقــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــوب 
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــم ايـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــد| إنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام ُـــــــــــــــــْطـــــــــــــــــِف بــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــره لــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــهء تــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام...مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــض ل

آخره:���
الـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــاتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ| ادخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات شـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــع  فـــــــــــــعـــــــــــــل  اول  در  ايـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــه 

آنــــــــــــــــــــــــي ايــــــــــــــــــــــــــــــدن ســــــــــــوخــــــــــــتــــــــــــه كــــــــــــــــــي خــــــــــــلــــــــــــق ايـــــــــمـــــــــشجـــــــــــــــلـــــــــــــــد عـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــره ديـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــه ده جـــــــــــــــلـــــــــــــــق ايــــــــــــمــــــــــــش

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــه زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهء ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ادا  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

مفتعلن مفتعلن فاعلن

حق ايده مأجور بو وهب| قولن

فوح تاريخ ختام النظم مسك للمشام...

 �NUHBE - i VEHBİ ›1‹
ــد وهــبــي الــرومــي  )نخبة الــلــغــة = نخبة وهــبــي( منظومة تركية لتعليم اللغة الــعــربــيــة؛ تأليف سنبل زاده مُــَحــّمَ

وفِّي. صاحب تحفة وهبي، وقد شرحها ياياكويلي الّصُ
قْم الَْحِميِدّي: 546�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED VEHBİ el - MAR’AŞİ، SÜNBÜLZADE VEHBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/422�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    327 اللغات   

ـــبــــــي تــــمــــام ــ قـــــــــــــــد خــــــــتــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــا بــــــــــــإســــــــــــعــــــــــــاد وخـــــــــــــيـــــــــــــر والـــــــــــــســـــــــــــامنــــخــــبــــه رنـــــكـــــيـــــن ادايـــــــــــــي ايـــــــلـــــــدي وهـ

بَاَعِة المعمورة. تاريخ الطبع: سنة  مالحظات: ُطبَِعْت َطبَْعةً َحَجِريَّةً فِي دَاِر الطِّ
ْـــِغـــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلَّــف بِـــــــَوَرِق اإليـــبـــرو،  )1220 ھ/1805 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: ال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 553. عربي وُعثَْماني ]1050[ الّرَ

عنوان المخطوط: ترجمان الصحاح = ترجمان اللغات )1(�
د بن يُوُسف األنقروي، القرماني، القونوي، الحنفي، قره بيري  المؤلف: مَُحّمَ

د )ت 890 ھ/1485 م( )2(� 1/9 )پيري(، بير مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها: 216، مقياس الورقة: )210 × 160 = 155 × 90(، 
عدد األسطر: )21(�

َّـــــِذي أنـــزل الـــقـــرآن، ليبين الــشــرائــع  ْـــَحـــْمـــُد هلِل ال ِحـــيـــِم، ال ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
واإليمان؛ بلسان عربي مبين عل| إمام المتقين، والصاة عليه، وعل| آله أجمعين. 
أما بعد: بلكل كه علوم دينية، وأحكام شرعية، عرب لغتي أوزورنه وارد اولمشدر 

 �TERCÜMAN - I SIHAH ›1‹
طبع في إِْستَانبُول في مجلدين سنة )1141 ھ/1728 م(. 

قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 585. ومكتبة راغب پاشا؛ الّرَ انظر؛ مختار الصحاح، مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 990�  لَيَْمانِيَّة؛ ]1425[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 1407. ومكتبة الّسُ ]1873[ الّرَ

 �ANKARAVİ PİR MUHAMMED b. YUSUF ›2‹
قيل: وفاته سنة )886 ھ/1481 م(، َوقيل: سنة )866 ھ/1462 م(. 

نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )307/1،  قْم الَْحِميِدّي: 1407. َوَكْشف الّظُ انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1873[ الّرَ
1073/2، 1708، 1813، 1907(، وإيضاح المكنون في الذيل عل| كشف الظنون للبغدادّي: )612/1(، 
هــديــة الــعــارفــيــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـــــار الــمــصــنــفــيــن: )213/2(، واألعــــــام لــلــزركــلــي: )154/7(، َومُــْعــَجــم 
َــــة: )133/12(. ومــعــجــم تـــاريـــخ الــــتــــراث الـــعـــربـــي لـــقـــره بـــلـــوط؛ الــــرقــــم: )8673(. ومــعــجــم  ــــال ِــــَكــــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل ال
المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )1421/3(، الرقم: )4665(، ومخطوطات 

الظاهرية النحو: )290(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    328

پــر بــو أجــلــدن عــرب لغتي تعليم اتــمــك وتعليم أبــدكــك عــبــادت أولــمــشــدر انــو كيجون 
بـــو كــمــيــنــه كــمــســه بـــو كــتــابــي )صـــحـــاح جـــوهـــري ومــخــتــار صـــحـــاحـــدن( اســـتـــخـــراج اتــــدي، 
وبــعــض لــغــات| تــفــســيــردن وحــديــث شــرحــلــرنــدن اوكــورتــدلــديــم وتــوركــيــلــه تعبير اتــــدم كه 
فــــــايــــــده س| عـــــمـــــوم اوزرنــــــــيــــــــه اولـــــــســـــــون ايــــــچــــــون ودخ| بــــــو كـــــتـــــابـــــي: )تـــــرجـــــمـــــان صـــــحـــــاح(؛ 
ديوب ادويردم، يكرمي سكز باب اتديم، هر باب| يكرم| سكز فصل ايلديم..... 
باب األلف؛ فصل الباء: بدأت بالشيء بدءاً، أي: ابتدأت به، يعن|: باشلديم أكله 
أوچنج| بابدندر قطعاً كب|، وفي الحديث: >كل أمٍر ذي بال لم يبدأ فيه ببِاْسِم اهلِل 
فهو أبتر<. بدأت الشيء بداء، أي: فعلته ابتداء، يعن|: في أول ان| باشلديم...
ـــنـــــداء، وأصـــلـــهـــا أيــــــا، مـــثـــل: هــــــراق وأراق. )يـــــا(:  آخــــــــــره:... )يــــــا( مــــن حــــــروف الــ
يَادَاِت َوِمْن َحروِف الَْمدِّ اللَّيِِّن. َوقَْد  َحْرٌف ِمْن ُحُروِف الُْمْعَجِم. َوِهَي ِمْن ُحُروِف الزِّ
يَُكنَّ| بَِها َعِن الُْمتََكلِِّم الَْمْجُروِر مَذّكَراً َكاَن أَْو مؤنثاً، َكَقْولَِك: ثَْوبِي أو ُغاِمي. وإِْن 
ةً، تَُقوُل: يَا قَْوِم  نْتََها. َولََك أَْن تَْحِذفََها فِي النَِّداِء َخاّصَ ِشئَْت فَتَْحتََها، َوإِْن ِشئَْت َسّكَ
َويَا ِعبَاِد بِالَْكْسِر، فَِإْن َجاءَْت بَْعَد األَلِِف فَتَْحَت ال َغيُْر، نَْحُو َعَصاَي َوَرَحاَي، َوَكَذا 
ِــــِه - تَـــــَعـــــالَ| -: }ھ ے ے{ )1(، َوَكــــَســــَرَهــــا  ْــــَجــــْمــــِع، َكــــَقــــْول َـــــــاِء ال َــــْعــــَد ي إِْن َجـــــــــاءَْت ب
ْــَمــنْــُصــوِب، ِمــثْــُل: نََصَرنِي  ُــَكــنَّ| بِــَهــا َعــِن الُْمتََكلِِّم ال َــيْــَس بِــالــَوْجــه. َوقَـــْد ي اِء َول ْـــُقـــّرَ َــْعــُض ال ب
ْــــــــــِت تَـــْفـــَعـــِلـــيـــَن.  ــــَعــــِلــــي َوأَن ِـــــَك: افْ ـــَقـــــْول ِـــلـــتَّـــأنِـــيـــِث َكــ َوأَْكـــــَرمَـــــنِـــــي َونَـــــْحـــــِوِهـــــَمـــــا. َوقَــــــــْد تَـــــُكـــــوُن َعـــــَامَـــــةً ل
َوتُنَْسُب الَْقِصيَدةُ الَّتِي قََوافِيَها َعلَ| الْيَاِء يَاِويَّةً. َو)يَا( َحْرٌف يُنَادَ| بِِه الَْقِريُب َوالْبَِعيُد 

اِجِز )2(: َوقَْوُل الّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرٍة بِــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــِر َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن قُ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ي

{ )3(. بِــالــتَّــْخــِفــيــِف مَــْعــنَــاهُ: أال  ُـــهُ تَـــَعـــالَ|: }   ــٍب. َوقَـــْول ِهـــَي َكــِلــَمــةُ تَــَعــّجُ
ِ اْسُجُدوا، فََحَذَف فِيِه الُْمنَادَ| اْكتَِفاءً بَِحْرِف النَِّداِء؛ َكَما َحَذَف َحْرَف النَِّداِء  يَا ءالؤَهُ
اْكتَِفاءً بِالُْمنَادَ| فِي قَْولِِه - تََعالَ| -: }ەئ ەئ وئ وئ{ )4(، ألَّنَ الُْمَرادَ مَْعلُومٌ. 

›1‹ سورة إبراهيم، اآلية: 22� 
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َــــا(  ـــا دََخــــــَل َعـــلَـــيْـــِه )ي َّــــهُ قَــــــاَل: )أاَل اْســـــُجـــــُدوا( فَـــلَـــّمَ ِــلــتَّــنْــبِــيــِه؛ َكــــأَن َ ل َـــــا( انهاَهُ َوقِــــيــــَل: إِّنَ )ي
َـــــا( الْجـــتِـــَمـــاِع  ِــــــُف )ي ِــــــُف َوْصـــــــٍل، َوَســـَقـــَطـــْت أَل َّــــَهــــا أَل ِــــــُف )اْســـــُجـــــُدوا( ألَن ِــلــتَّــنْــبِــيــِه َســـَقـــَطـــْت أَل ل

مَِّة )1(: يِن. َونَِظيُرهُ قَْوُل ِذي الّرُ اِكنَيِْن: األَلِِف َوالسِّ الّسَ

ْـــــــــــبِـــــــــــلَ| َـــــــــــــــــــــــــــا دَاَر مَــــــــــــــــــّيَ َعــــــــــــــــــلَ| ال َـــــــــا اْســـــــــلَـــــــــِمـــــــــي ي ْـــــــــــــــَقـــــــــــــــْطـــــــــــــــُرأال ي ال بِــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــــْرَعــــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــــِك  مُـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــّاً  َزاَل  َوال 

اِب المسم| ترجمان الصحاح. تم الكتاب بَِعْوِن اهلل الَْمِلِك الَْوّهَ

تــمــت هذه الــنــســخــة الــشــريــفــة الــمــقــبــولــة بــيــن الـــعـــلـــمـــاء، أعـــنـــي: تـــرجـــمـــان الــصــحــاح؛ 
ّـــه الــلــطــيــف: عــمــر بــن الــحــاجــي بكر،  فــي يــد عبد الضعيف الــنــحــيــف، الــمــحــتــاج إل| رب
ْـــِه؛ وألقــربــائــه وألســتــاذه، وأحــســن إليهم وإلــيــه... وقــع الــفــراغ من  ِـــَدي ِـــَوال َـــهُ َول َغـــَفـــَر اهللُ ل
تحريره في زمن الغازي: كراي خان ابن الحاجي سليم كراي، في تاريخ سبعة عشر 
ٍد وآله وصحبه  ومئة وألف، في شهر رجب في األوسط، َوَصلّ| اهللُ َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

أجمعين، والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن.

ــــَهــــــَواِمــــــش تــعــلــيــقــات،  ــــــبَــــــة، وتُـــــــوَجـــــــُد عــــــل| الــ مــــالحــــظــــات: لــــوحــــة الـــصـــفـــحـــة األول| مُــــــَذّهَ
َــــــــة بِـــــــــــالـــــــــــلَّـــــــــــْوِن األَْحــــــــــــــَمــــــــــــــر، وبـــــــعـــــــض الــــــــعــــــــبــــــــارات مُـــــــــَمـــــــــيَّـــــــــزة بــــخــــطــــوط  وَعــــــــــنَــــــــــاِويــــــــــن الــــــمــــــواضــــــيــــــع مَــــــــْكــــــــتُــــــــوب
حــمــراء فــوقــهــا. الــنــاســخ: عــمــر بــن الــحــاجــي بــكــر. تــاريــخ الــنــســخ: فــي شــهــر رجـــب سنة 
)1117 ھ/1705 م(، مكان النسخ: شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا الصليبية 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُــغــلَّــف  الـــرومـــيـــة األرثـــوذكـــســـيـــة. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق، وال
ـــــــد عـــــــزت بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي الــــــــكــــــــانــــــــقــــــــروي )2(، ســـنـــة  بِـــــــــــــــــــــَوَرِق اإليـــــــــبـــــــــرو، عــــلــــيــــه تــــمــــلــــك درويــــــــــــــش مُـــــــَحـــــــّمَ

د مَُراد عل| دار المثنوي. )1274 ھ/1857 م(. وقف الحافظ مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 554. ُعثَْماني ]1051[ الّرَ

َّـــة = مفاتيح  ري َّـــة فــي إثــبــات القوانين الـــّدَ ري عــنــوان المخطوط: ترجمة المفاتيح الـــّدُ
الدرية في القواعد الفارسية )3(�

›1‹ الشاعر ذو الّرمَّة؛ انظر؛ ديوانه: )559/1(� 
قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›2‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TERCEME - i MEFATİH - i DÜRRİYYE ›3‹=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    330

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 38، مقياس الــورقــة: )190 × 125 = 110 × 60(، 
عدد األسطر: )مختلف(.

ِحيِم. الحمد هلل الذي َعلََّمنا قواِعَد اللغاِت الفارسيِّة،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــٍد خير الــبــريــة، وعـــل| آلــه وأصــحــابــه ذوي النفوس  ـــام َعـــلَ| َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ ـــاة َوالـــّسَ َوالـــّصَ
الزكية. وبعد، ازحمد خدا، ودرود رسول كبريا، بو عبد فقير وحقير، معترف عجز 
د  وتقصير، مُحّب عالمان وعامان، خاكپاي زمرهء نقشبديان: )السيد الحافظ مَُحّمَ
مُــــَراد بــــن الــشــيــخ الـــحـــاج عــبــد الــحــلــيــم(، عــفــا عــنــهــمــا الــعــفــو الـــكـــريـــم، ديـــركـــه )آســتــانــه( 
عــــــلــــــيــــــه ده چــــــهــــــارشــــــنــــــبــــــه بـــــــــــــــازارنـــــــــــــــده كــــــــائــــــــن مــــــــــرحــــــــــوم ومــــــــغــــــــفــــــــور لــــــــــه )دامـــــــــــــــــــــــاد زاده مــــــحــــــمــــــد مــــــــــراد 
أفندينك( بنا؛ وإحياسنه موفّق اولدقلر| خانقاه نقشبنديه ده شيخ اولوب، حسب 
ه مَْغز قرآن  المقدور دواوين فارسية، وباخصوص جناب حضرت موالنانك قُدَِّس ِسّرُ
اوالن؛ مثنوي شريف| مذاكره سيله، أوقات كذار اوليغمز سببيله، بالدفعات قواعد 
َـــــــة مــــــذاكــــــرة اولـــنـــمـــش  | ِرَســـــــال فــــارســــيــــة ي| حــــــــاو| اوالن )مــــفــــاتــــيــــح الـــــــدريـــــــة( اســـمـــيـــلـــه مُـــــــســـــــّمَ
ايد|، وليكن درون رساله ده بعض| حشو وزوائد متعلق مسائل موجوده اولديغندن 
ما عــدا عباره سندن مــراد ايــلــدك| معن| عسرت ايله استخراج مبتديلره تعلّم| أمور 
عسيره دن اولمغين. بناءً عل| اذه تشنه دالن آب زالل زبان فارسي اوالن مبتديانه 
اسان اولمق ايچون لسان ترك| يه زوائدن| طرح ايله ترجمه اولند| ايمد| مطالعة 

تُـــــــوَجـــــــُد مــــنــــه مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــة حـــــالـــــت أفـــــنـــــدي فـــــي إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول، رقـــــــــم: 723. وقـــــــد طــــبــــع فـــــي إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول ســنــة 
)1275 ھ/  وســـــنـــــة  )1274 ھ/1857 م(،  وســـــنـــــة  )1253 ھ/1837 م(،  وســـــنـــــة  )1251 ھ/1835 م(، 

1858 م(. 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 574�  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 573. والــــّرَ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 571. والــــّرَ قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة دار الــمــثــنــوي؛ الــــّرَ
ــلَــيْــَمــانِــيَّــة؛  ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1156. ومــكــتــبــة الــّسُ قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 582. ومــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ ]1478[ الــــّرَ قْــــم ال والــــّرَ
ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي: 4/867. وفـــــــهـــــــرس الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات بــــــالــــــحــــــروف الــــعــــثــــمــــانــــيــــة لــــســــيــــف الـــــــديـــــــن أوزاكـــــــــــــه:  ــــــــــم ال قْ ]1210[ الــــــــــّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    331 اللغات   

پيوران إخوان دينيدن نياز درويشانه مز دركه هرندكلو قصور وخطاس| وار ايسه عفو 
بيوره لر واهلل المستعان، وعليه االعتماد والتكان.

باب المصدر: زبان فارسيده مصدر شول اسمه ديرلركه؛ دال مفتوحه؛ وياخود 
تــــاء مــفــتــوحــة دنــصــكــره آخـــرنـــده نــــون ســاكــنــه، أولــــه وأول دال وتـــائـــك مـــا قــبــلــلــر| ســاكــن 

اوله...
آخره:... )ثا وحا وذال وصاد أي نور عين( داخ| )ضاد وطا وظا وحرف عين 
ودخ|( معلوم اوالكه اين اسم اشارتدر قريبة موضوعدر، جمعي اينان واينها كلور، 
وان لفظي بويلجه نكل بعيده اشارت اولنور جمعي انان وانها كلور، وبونلرك اولنه 
بـــــاكـــــلـــــدكـــــده هـــــمـــــزلـــــري دالــــــــــه تــــحــــويــــل اولـــــــنـــــــوب بـــــديـــــن وبـــــــــــدان ديــــــنــــــور واو لــــفــــظــــي دخ| اولــــنــــه 
بــاكــلــدكــده بــونــلــر كــبــيــدر، وبــونــدن اشــاغــيــس| تــرجــمــة اولــنــمــد|، زيـــرا )قــواعــد فــارســة( 

يه متعلق دكلدر.
حّرره السيد حافظ أحمد؛ من تاميذ إبراهيم الشوقي، عفا عنهما العفو الكريم.

ــــنَــــــاِويــــــن وبـــعـــض  ــــَعــ ْــ ـــــلــــــون. وال َـــــَهـــــا إطــــــــــــاَرات َحـــــــْمـــــــَراء الـ ــــفــــحــــات ل ـــِمـــــيـــــع الــــّصَ مــــالحــــظــــات: َوَجــ
الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، الناسخ: الخطاط الحافظ أحمد من تاميذ الخطاط 
إبراهيم الشوقي. الوضع العام: خّط النسخ النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف 
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُــّا، مع  يِّد الحافظ مَُحّمَ بِــَوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/555� ]1052[ الّرَ
عنوان المخطوط: سقطات العوام: التنبيه عل| غلط الجاهل والنبيه )1(�
المؤلف: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا )ت 940 ھ/1534 م( )2(�

 �et - TENBİH ala ĞALATİ’l - CAHİLİ ve’n - NEBİH ›1‹
ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:  قْـــــــــم ال ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة؛ ]863[ الـــــــــّرَ طــــبــــع فــــــي إِْســـــــتَـــــــانـــــــبُـــــــول ســــنــــة )1289 ھ/1872 م(. انــــــظــــــر؛ مـــكـــتـــبـــة الــــــّسُ

 �28/708
 �ŞEMSEDDİN AHMED b. SÜLEYMAN، İBN KEMAL PAŞA ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 2/30�  انظر؛ ]57[ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    332

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 20/آ حاشية، مقياس الورقة: )200 × 125 = 
145 × 68(، عدد األسطر: )مختلف(.

ِحيِم. الحمد هلل الذي جعلنا ِمن زمرة من عِلم، ولم  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
يجعلنا من الذين يحّرفون الكِلَم. نحمده عل| ما شّرَف أَلِْسنَتَنَا باألَلُْسِن والَفَصاَحِة، 
ـــٍد الــــذي أفهم  وَعــَصــَمــنــا عــن اإلتـــيـــان بــمــا يــوجــُب الــَفــَضــاحــة، ونُــصــلِّــي َعــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ
بـــــيـــــان الــــبــــديــــع كـــــــّل خــــطــــيــــب، وعـــــــــل| آلـــــــه وصــــحــــبــــه مــــــا نـــــــاح الـــــحـــــمـــــام، وعــــلــــمــــه الـــعـــنـــدلـــيـــب، 
َوبَْعد؛ فإن أول ما يجب أن يعلم، وأول| ما يبذل فيه الهمم: إقامة اللسان، وصونه 
ــــفـــــــاظ مُــــســــتــــفــــاد الــــمــــعــــانــــي، وبـــــهـــــا يـــظـــهـــر أســـــــــــرار ســــبــــع الــــمــــثــــانــــي،  عــــــن الــــــهــــــذيــــــان، إذ مــــــن األلـــ
بـــــــل كـــــــل عـــــلـــــم مــــفــــتــــقــــر ]إلــــــيــــــهــــــا، وأهـــــــــــل كـــــــل فـــــــن مــــــعــــــول عــــلــــيــــهــــا، وقـــــــــد شـــــــــاع بـــــيـــــن أصــــحــــابــــنــــا 
من[ السقطات، إما لعدم االلتفات، أو لميل النفوس إل| العادات... ولوال جّدي 
عــــل| اإلخــــــــوان، ومــيــلــي إل| الــــخــــان، لــضــربــت عـــن ذكـــــره صـــفـــحـــاً، وطـــويـــت عـــن نــشــره 
كــشــحــاً؛ آنِـــفـــاً مــن الــتــعــّرُض لــألــفــاظ الــســخــيــفــة... فــعــلــمــُت أّي خــطــٍب أده| وأقــطــع، 
وأمّر وأوجع من شيوع األغاليط، ووقوع التخاليط في اللسان العربي المبين، مرقاة 
مـــــراتـــــب عــــلــــوم الـــــديـــــن؛ بـــيـــن الـــــمـــــّدعـــــيـــــن... وبـــالـــجـــمـــلـــة: فـــالـــلـــحـــن كــــــال الـــــكـــــام، ودلـــيـــل 
ْــــــِهــــــمــــــِم واألفــــــــــهــــــــــام... فـــتـــتـــبـــعـــت مــــــا شــــــــاع بـــيـــنـــهـــم وذاع، وقــــلــــبــــتــــه كــــمــــا يـــقـــلّـــب  الـــــقـــــصـــــور فــــــي ال
ـــــتـــــــاط الـــــمـــــتـــــداولـــــة إال مــــــا لــــــم يــــصــــل إل| الـــــســـــمـــــع، أو  الــــســــمــــاســــرة الـــــمـــــتـــــاع، فـــجـــمـــعـــت االخــ
غــــاب عـــن الـــخـــاطـــر وقــــت الـــجـــمـــع... فــحــصــل لـــي مـــا أرب| عــــل| مــئــة لــفــظ مـــن الــســقــط، 
بـــعـــضـــهـــا لــــلــــخــــاّصــــة، وبـــعـــضـــهـــا لـــلـــعـــامـــة فــــقــــط، وذكـــــــــرت مــــراعــــيــــاً تـــرتـــيـــبـــاً لــــلــــحــــروف األصـــلـــيـــة 
فــي األول والــثــانــي، دون اآلخـــر الـــذي هــو أســـاس الــمــبــانــي... الــفــصــول واألبـــــواب عــل| 
ــــتُـــــــه >الــــتــــنــــبــــيــــه عــــــــل| غــــلــــط الـــــجـــــاهـــــل والـــــنـــــبـــــيـــــه< وانأه أشــــــرع  ــ ــــيْـ ــ ـ ــــّمَ ــ حــــجــــج اذه الــــــكــــــتــــــاب، َوَسـ
فـــي الـــمـــرام مــســتــفــيــضــاً مـــن الــمــلــك الـــعـــام فــنــقــول: مــمــا يــجــب أن يــعــلــم أن مـــا يــنــبــغــي أن 
يــجــتــنــب عــنــه مـــن األلـــفـــاظ أقــــســــام... وقــســم لـــم يـــجـــوزه أحــــد، وال يستعمله إال مَـــن ال 
ُجرأة له بالكام. )أما األول: فكالضفَدع(: بفتح الدال )والجنازة(: بفتح الجيم 
)والــحــلــقــة(: بفتح الـــام )والــتــخــمــة( بــســكــون الــخــاء. وأمـــا الــضــفــدع؛ فالصحيح فيه 

كسُر الداِل...



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    333 اللغات   

آخـــره:... ومنها: )ِعــرق النساء( بالفتح والقصر عرق وذكــر في الصحاح نقاً 
عــن األصــمــعــي أنــه قـــال: ال تــُقــْل: عــرق الــنــســاء، قــال ابن السكيت: هــو عــرق النساء، 
وذكــــــر فــــي الــــقــــامــــوس نـــقـــاً عــــن الـــــزّجـــــاج أنـــــه قــــــال: ال يـــقـــال عـــــرق الــــنــــســــاء؛ ألن الــــشــــيء ال 
يــــضــــاف إل| نـــفـــســـه انــــــتــــــه|. والـــــــعـــــــوام يـــــقـــــولـــــون: عـــــــرق الــــنــــســــاء بـــالـــكـــســـر والــــــمــــــّد وال يـــعـــرف 
لــــه مــــعــــن|؛ إذ الــــمــــعــــن| فــــي بـــطـــن الــــشــــاعــــر. ومــــنــــهــــا: )الــــنــــكــــات( هــــي بـــكـــســـر الــــنــــون جــمــع 
الــنــكــتــة، وإذا ضــّمــت الـــنـــون حــذفــت األلـــــف، وكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــضــّمــون الـــنـــون ويــثــبــتــون 

األلف.

ت ِرَسالَة سقطات العوام بعناية الملك العام عن يد أضعف األنام. تَّمَ

َسالَة مكتوب أولها عل| الورقة: )1/ب( والورقة: )2/آ(،  مالحظات: هذه الرِّ
والــــــبــــــاقــــــي عـــــــــل| الـــــهـــــامـــــش مـــــــن الـــــــــورقـــــــــة: )2/ب( حـــــــــت| الـــــــــورقـــــــــة: )20/ب(، وَعـــــــنَـــــــاِويـــــــن 
المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط النسخ، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي 
ـــْصـــَطـــَف| الــكــاتــب بــمــحــكــمــة قــســطــمــون|  مـــذّهـــب ومُـــبـــّطـــن بِــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، عــلــيــه تــمــلــك: مُ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛  يِّد الحافظ مَُحّمَ مع الخاتم، َوتََملُّك: الّسَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/555� ]1053[ الّرَ

عنوان المخطوط: جواهر الجوهري ونوادر الكوهري )1(�
ـــــد داوود بـــــــــــــن مُــــــْصــــــَطــــــَف| )بـــــركـــــي لـــــــي( الــــبــــركــــوي،  الـــــمـــــؤلـــــف: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــن مُـــــَحـــــّمَ

الرومي، الحنفي، لُْطِفي، رياضي زاده )ت 1078 ھ/1667 م( )2(�

 �Cevâhiru’l - Cevheri Ve Nevâdirü’l - Kevhri ›1‹
مخطوطة بخط المؤلف. 

 �Riyâzî - zâde Abd el - Latîf b. Mehmed Rûmî ›2‹
ِرياضي َزادَه: نشأ عبد اللطيف - المتخلص بلُْطِفي، الشهير برياضي زاده - برعاية والده العالم الشاعر األديب 
البياني )رياضي محمد أفندي بركي لي( المؤلف العثماني المشهور المتوف| سنة )1054 ھ/1644 م(، 
وســار عبد اللطيف عــل| طريق والـــده بالتحصيل، فصار فقيهاً حنفيّاً لغويّاً عثمانيّاً، وعــِمــل قاضياً بمنطقة 
=أســكــدار فــي القسم اآلســيــوي مــن مدينة إِْســتَــانــبُــول، كما عــِمــل مــدرســاً فــي مــدرســة الــصــدر األعــظــم رســتــم پاشا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    334

عدد األوراق وقياساتها: 2/ب - 58/آ، مقياس الورقة: )200 × 125 = 145 × 
68(، عدد األسطر: )25(�

ِحيِم. الحمد هلل المنزل كتابه بلسن اللسن والباغة  ِ الّرَ َ ْ أولــه: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
الذي أعجَز فُصحاء األَعصار، وبلغاء األقطار، ورؤساء البراعة، والصاة عل| أفصح 
مَن نطَق بالضاد، وأملح مَن َروْت عيُن مكارِمِه كّلَ عيٍن وصاٍد، وعل| آله األَنجاِب، 

وأصحابِِه األحباِب؛ ما َسَرَح عندليُب الفصاحِة في روِض اآلداِب.

هِن الحادِّ، والطباع السليم الوقّاد؛ أّن لغةَ العرِب  أما بعد؛ فََغيُْر خفيٍّ عل| الذِّ
ــــبـــــــاغـــــــة، تـــــنـــــبـــــســـــُط اآلذاُن بــــــخــــــريــــــِر مــــائــــهــــا  ــ ــــــا الــــــفــــــصــــــاحــــــة، ودوحـــــــــــــــةٌ ثـــــمـــــرتُـــــهـــــا الـ ــــــهـ ــــــرتُـ روضـــــــــــــةٌ زهـ
َـــــْســـــتَـــــتِـــــُر عــــــل| مَـــــْن  الـــــفـــــيّـــــاض، وتـــــنـــــشـــــرُح األنــــــفــــــاُس بــــاســــتــــظــــاِل ظــــلِّــــهــــا الــــَفــــضــــفــــاض، ولــــيــــس ي
( ُعـــــــْمـــــــَدةٌ فـــــي اذه  ــــنّـــــفـــــاِت الــــــقــــــوِم؛ أّنَ )الــــــجــــــوهــــــرّيَ ـــــَصـ أجـــــــــاَل َجــــــــــوادَ الــــنــــظــــِر فـــــي مــــــســــــاِرِح مُ

لَْطان  في إِْستَانبُول، وساهم بالتأليف، وأهد| بعض مؤلفاته إل| أمير المؤمنين؛ وخليفة المسلمين؛ الّسُ
العثماني )19( الغازي في سبيل اهلل محمد الرابع )آوجي = الصيّاد( الذي حاصر فيينا عاصمة النمسا، 
ــــلـْـــَطــــان  ــــلْــــَطــــان )18( إبــــراهــــيــــم )ت 1058 ھ/1648 م( ابــــن الــــّسُ ابــــن الــــّسُ ثــــم ُخــــلــــع ســـنـــة )1099 ھ/1687 م( 
)14( أحـــمـــد األول )ت 1026 ھ/1616 م(. ومــــن مـــؤلـــفـــات لــطــفــي: أبـــكـــار األبــــكــــار فـــي كــشــف الـــغـــطـــاء عن 
أبكار األفكار؛ فيما يغلط به اللغويون، ألفه للسلطان محمد الرابع العثماني، مرتباً عل| حروف المعجم، 
والكتاب مخطوط في دار الكتب المصرية في القاهرة؛ رقــم الحفظ: )1/2(، ولــه: كتاب أسماء الكتب 
المتمم لكشف الظنون؛ مَُرتَّب عل| الُْحُروف فِي مَُجلد، وهو مطبوع عدة طبعات، وقد جاء في مقدمته: 
ْــــَكــــبـِـــيــــر فِـــــي أََوائِـــــــــــل َرمَــــــَضــــــان ســـنـــة أَربــــــــع َوخــمــســيــن  ْـــــَقـــــِديـــــر بِـــجـــمـــع اذَهَ الـــّســـفـــر ال ْـــــَغـــــنِـــــّي ال ْــــَفــــِقــــيــــر إِلَ| اهلل ال ـــــَدأَ ال ـــتَــ ــ ْــ >قـــــد اب
ِــــــدي إِلَ| جــــَوار َرْحـــَمـــة ربـــه الــغــفــور، الــلــُهــّمَ أْســكــنــهُ وســـط جــنــانــك بحرمة  َوألــــف بــعــد َســبْــَعــة أشــهــر مــن انْـــتِـــَقـــال َوال
ِعيف الُْمْحتَاج  َماء. الّضَ د صل| اهلل َعلَيِْه َوسلم، وَعل| آله البررة األتقياء، مَا خضع األَْرض َورفع الّسَ مَُحّمَ
ْــمــدرس بمدرسة رستم پاشا؛ َرْحــَمــة اهلل  ْــُفــَقــَراء برياضي َزاده، ال د الشهير بَين أَمْــثَــالــه ال عبد اللَِّطيف بن مَُحّمَ

َعلَيِْه، وَعل| أَْوالده الْبََقاء<. ومن مؤلفاته أيضاً: ديوان لطفي - فارسي، ولَهُ ديَوان شعره تركي. 
انــظــر؛ أســمــاء الكتب لـــ >ِريــاضــي َزادَه< الطبعة األول|: )1395 ھ/1975 م(: )ص: 6 - 11(، والطبعة 
الثالثة، )1403 ھ/1983 م(: )ص: 15(. وإيضاح المكنون في الذيل عل| كشف الظنون؛ للبغدادي: 
ِِّفين  )527/1(. وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )617/1(، َومُْعَجم الُْمَؤل
َـــــــة: )14/6(، واألعـــــــــــــام لـــــلـــــزركـــــلـــــي: )60/4(. وُعـــــثْـــــَمـــــانـــــلـــــي مـــــؤلـــــفـــــلـــــري؛ لـــمـــحـــمـــد طـــــاهـــــر بــــــروســــــه لــــي:  ــــــال ـ ــــّحَ ــ ــــَكـ ــ ِـ ل
د ثَُريَّا: )360/3(. ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛  )183/2 - 184(، وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

الرقم: )5005(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    335 اللغات   

ــِة الــبــيــاِن، فــَحــْســبُــَك بِــِه ثِــَقــة، والــمــعــتــِرض عــلــيــه يــعــتــِرُض  الــشــأن، وقُـــدوةٌ بــيــن مُــّاك أئــّمَ
عــلــيــه بـــالـــجـــهـــِل والـــَفـــِضـــيـــَحـــِة، فـــَعـــلـــيـــَك بِــــِه فــــإّن األغــــــاَط قـــد َكــــثُــــَرْت، واألوهـــــــامَ انـــتـــثـــرت، 
مــزجــوا الــصــحــيــَح بــالــســقــيــِم، ولـــم يــفــّرقــوا بــيــن نَـــْســـٍر وَظـــِلـــيـــٍم )1(، حـــت| إّنَ الــجــهــل َشــَهــَر 
َسيَْفهُ، وأعلن ِعصيانَهُ، وأظَهَر أمَره، وأَعل| ُسلطانَه؛ إل| أْن بََدَر بدُر أُفُِق الَفْضِل 
واألفــــضــــال، وظــــهــــرْت شـــمـــُس قـــطـــر الـــبـــاغـــِة والــــكــــمــــاِل... ســـيّـــد ُعـــلـــمـــاِء عـــصـــره، وســعــد 
فـــــضـــــاِء دهـــــــــره، ســــيــــبــــويــــه تـــــفـــــّرد بــــكــــتــــابــــه، عـــــّامـــــة أســـــكـــــَت الــــــقــــــومَ بـــــخـــــطـــــابِـــــِه، مــــفــــتــــاح لـــكـــنـــِز 
الُْعلُوم، كّشاف لمعضاِت المفهوم: شيخ اإلسام، ابن شيخ اإلسام، )يحي| بن 
زكـــريـــا( )2(، ال زالـــت الــصــحــائــُف مــشــحــونــةً بِــُحــســن مــنــاقــبـِـِه، واألقــــامُ مــقــرونــةً بــإعــداد 
ـــلْـــَطـــان األعـــظـــم، والـــخـــاقـــان الــمــعــّظــم، مـــاذ َســـاِطـــيـــِن الـــعـــرِب  أعــــداد مـــراتِـــبِـــِه، مُــفــتــي الـــّسُ
والعجم، حامي قواعد العدِل واإلنصاف، ماحي رسوم الجوِر واالعتساف، مطّهر 
الـــبـــاد عـــن دََرِن الـــَفـــســـاد، ومــظــهــر آيـــات الــرحــمــِة والـــرأفـــِة لــلــعــبــاِد، الــمــخــصــوص بــتــأيــيــِد 
الــــحــــاكــــمــــيــــن، ِظــــــــــــــّل اهلِل عــــــــل| الــــــخــــــائــــــِق أجــــمــــعــــيــــن، خــــلــــيــــفــــة رســـــــــــــــوِل اهلِل فــــــي الــــمــــؤمــــنــــيــــن، 
عــــّز اإلســــــاِم والـــمـــســـلـــمـــيـــن، فـــخـــر الـــدنـــيـــا والــــديــــن، بـــاســـط األمـــــن واألمـــــــان، نـــاشـــر الـــعـــدل 
واإلحسان، جابر الكسير، واهب الكثير، فعله بالفعال، فضله بالكمال، ُسلطان 

الساطين، مُعّز الدنيا والدين:
يــــــــــــــــــــــــــــــــِنكــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــُف األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُذ الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِق قــــــــــــــاطــــــــــــــبــــــــــــــةً والــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ الـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــقِّ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل  ِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ اهلإلِ 

لَْطان أحمد  لَْطان، والخاقان ابن الخاقان، ُسلطان مَُراد ابن الّسُ لَْطان ابن الّسُ الّسُ

›1‹ الظليم: ذكر النعام، وقولهم: )صلف( الظليم النعامة صلفاً: سفدها، وقولهم: َعّرَ الظليُم يَِعّرُ ِعراراً 
ةً وِعراراً: وهو صوته صاَح. قال الشاعر لبيد:  وعاّرَ يُعاّرُ مُعاّرَ

ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراراً  إاِّلَ  أَُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل  وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أَْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمَ
انظر؛ تهذيب كتاب األفعال ألبي بكر ابن القوطية )84/2(، ولسان العرب، مادة: عرر. 

وظليم بن حطيط: اسم رُجل؛ قال: أبو بكر التمار ذكر لي أبو صالح السوسي أنه كان ببخار| يروي عن 
أبي عبد اهلل كتاب اإليمان. 

انظر؛ طبقات الحنابلة ألبي يعل|: )177/1(� 
 �Şeyhülislâm Yahyâ b. Zekerîyâ b. Bayram ›2‹

شيخ اإلسام يحي| بن زكريا بن بيرم؛ ُولَِد سنة )999 ھ/1590 م(، )ت 1053 ھ/1644 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 476�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    336

خــــــــان، أعــــــــــــل| اهلل شـــــأنـــــه، وخـــــلّـــــد ســــلــــطــــانــــه، ومــــــــّد ِظــــــلَّــــــه إل| يـــــــوم الـــــقـــــيـــــام، وربــــــــط أطــــنــــاَب 
دولتِه بأوتاِد الخلوِد والدوام. آمين آمين، يا مجيَب السائلين، أسبَغ اهللُ تعال| عل| 

العالمين ِظلَّهُ، وال َسلََب عن العالمين إنصافَهُ وعْدلَه. شعر:

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردُّ  ي ال  دُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌح ألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِف الـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــِة شـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــُلاذه 

قـــــــال الــــفــــقــــيــــُر الـــقـــلـــيـــل الــــبــــضــــاعــــِة، والــــضــــعــــيــــُف الــــدخــــيــــل الــــصــــنــــاعــــِة، )عـــبـــُد الـــلـــطـــيـــف بـــُن 
ُّـــــــــــهُ َزادَه، وأنـــــطـــــَقـــــهُ بـــــَصـــــواِب  ـــــد؛ الــــعــــريــــف بــــريــــاضــــي زاده(، َجـــــَعـــــَل الــــِعــــلــــَم والـــــــتُّـــــــق| َرب مُـــــَحـــــّمَ
ـــــحــــــجــــــاب(؛ الـــمـــشـــتـــمـــَل  األقــــــــــــــــواِل، وَصــــــــــــــَرَف إلــــــيــــــِه ثـــــــــــواَب األعـــــــمـــــــال: لــــمــــا رأيـــــــــــُت )كــــــشــــــَف الـ
ِــوالــدي )1( وأســتــاذي وســنــدي وسيدي؛  عــل| إصـــاِح هــفــواِت الــخــواصِّ ِمــن الــطــاِب، ل
حـــــِفـــــظـــــه اهلل وأبـــــــقـــــــاه، تــــألــــيــــفــــاً لــــطــــيــــفــــاً، وتــــصــــنــــيــــفــــاً شـــــريـــــفـــــاً؛ لـــلـــمـــبـــتـــدئ الــــلــــبــــيــــِب، والـــمـــنـــتـــهـــي 
األريــــــــــــِب، حــــــت| أّن الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن بـــــــــــاألدِب فـــــي اذه الــــــزمــــــان ال يـــمـــيـــلـــون إال إل| ِحــــْفــــِظــــه، 
وال يـــرغـــبـــوَن إاّل فـــي االطـــــاع عــــل| حــقــائــقــِه ومــبــانــيــه. فــأحــبــبــُت أْن أجـــمـــَع دُســــتــــوراً عــل| 
اذه الـــــــمـــــــنـــــــوال، فــــــجــــــاء أعـــــــَظـــــــم مـــــمـــــا أردُت بـــــــحـــــــمـــــــِد اهلل الـــــمـــــلـــــك الــــــمــــــتــــــعــــــاِل، َجـــــــامـــــــعـــــــاً لــــــُغــــــَرر 
ـــــحـــــاِح؛ بــالــتــنــبــيــه  فـــــرائـــــِد الــــلــــســــان، وحـــــاويـــــاً عـــــل| دَُرر فــــوائــــد الــــبــــيــــان، مُـــشـــتـــمـــاً عـــــل| )الـــــصِّ
واإلصــاح، ومحتوياً عل| شواهد اإليضاح، باإلصاح واإليــضــاح(، ومنتزعاً فرائد 
ـــثـــــاٍل مــــــعــــــروٍف عـــقـــبـــه، أو بـــالـــنـــصِّ  ـــــفــــــاظ بــــــِذْكــــــِر مــ الــــــــــــُدَرر عـــــن قــــامــــوســــهــــا، ومــــلــــتــــزمــــاً ضـــبـــط األلـ
عــــــل| حـــــركـــــاِت حــــــروفِــــــِه الــــتــــي يـــحـــصـــل بـــهـــا الــــلــــبــــس؛ َحــــــــــذراً عـــــن الــــتــــحــــريــــِف والـــتـــصـــحـــيـــِف، 
ـــــيْـــــتُـــــه: )بــــجــــواهــــر الــــجــــوهــــري ونـــــــــوادر الـــــكـــــوهـــــري(. مــســتــعــيــنــاً بـــــاهلل ســـبـــحـــانـــه، مــبــتــغــيــاً  ـــّمَ َوَســ
وجـــــــــــه اهلل تــــــعــــــال| ورضــــــــوانــــــــه. وهـــــــو حـــســـبـــي ونِــــــعــــــَم الـــــوكـــــيـــــل، وال حـــــــول وال قـــــــوة إال بــــاهلل 
ـــــمــــــســــــؤول مــــــن اإلخــــــــــــــــوان: ســــتــــر مــــــا فــــيــــه مــــــن الــــــزلــــــل بـــــذيـــــل اإلحـــــســـــان  الـــــعـــــلـــــّي الــــجــــلــــيــــل. ثــــــــمّ الـ
مــــن غـــيـــر تـــحـــبّـــس الــــــذلــــــل )2(، وال تـــفـــّحـــص الــــخــــلــــل... ورتّــــبــــتُــــه عـــــل| حــــــروف الــمــعــجــم؛ 

 �MUHAMMED b. MUSTAFA el - BİRGİVİ، RİYAZİ ›1‹
مــحــمــد داوود بــــــــــن مـــصـــطـــف| األصـــــــم، األطــــــروشــــــي، الــــبــــركــــوي، الـــعـــثـــمـــانـــي: الــــمــــدرس الـــقـــاضـــي األديـــــــب الـــشـــاعـــر، 

المتخلص برياضي )ت 1054 ھ/1644 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 556�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

ــبــل،  ِــلــّسُ ْـــفـــراء فِـــي قَـــــول اهلل جـــّل وعــــّز: }ڱ ڱ ڱ ڱ{ )ســــورة الـــنَّـــْحـــل؛ اآليــــة: 69( نــْعــٌت ل ›2‹ قَــــاَل ال
ِّلَْت لِتُخرَج الشراَب ِمن بُطونها؛  لَُل من ِصَفات النَّْحل أَي ُذل =يَُقال: َسبيٌل ذلوٌل وُسبُل ُذلٌُل، َويَُقال: إِن الّذُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    337 اللغات   

ِق  لِل، وُصْن رقمي عن تطّرُ ليسهل ِمن الَكِلم ما اْستَْعَجم، اللهم احفظ قلمي عن الّزَ
ْر بلُطِفَك الوفير،  الخلل، اللهم اغفْر لَِمن َستََر َعيبي، واحفْظ مَن حِفَظ غيبي، ويسِّ

ر كلِّ َعسير. يا مُيسِّ
ـــتْــــــِح األلــــــــــــــِف؛ عــــــــل| ِزنــــــــــــــِة: ســـــــعـــــــادة؛ - بــــمــــعــــن|:  ــ ـــَفـ ــ )حــــــــــرف األلــــــــــــــف(: )األبــــــــــــــــــــاءة(: - بـ
الــقــصــبــة. قـــال اإلمــــامُ الــهــمــامُ عــّامــةُ فـــّن األدِب، لــســاُن الـــعـــرِب، إســمــاعــيــل بــن نصر بن 
حــمــاد: قَــبْــَل الــشــروِع فــي )بـــاِب الــهــمــزِة(، نــْذُكــُر فــي اذه الــبــاب الــهــمــزةَ األصــلــيــة التي 
هـــي الم الــفــعــل، وأمــــا ]الـــهـــمـــزة[ الــُمــبــدلــة ِمـــن الـــــواو نــحــو: الـــعـــزاء؛ الــــذي أصـــلُـــهُ َعــــــَزاٌو، 
َــــــــــــــــــــاٌي، ألنـــــــــه مـــن  ألنـــــــــه مـــــــن عـــــــــــــــزوُت؛ أو الـــــمـــــبـــــدلـــــة مـــــــن الـــــــيـــــــاء نــــــحــــــو: اإلبـــــــــــــــاء؛ الـــــــــــذي أصــــــلــــــه إِب
. أقــــــــــول: ولــــاذه  َـــــــيْـــــــُت، فـــنـــذكـــرهـــمـــا فـــــي )بــــــــاب الــــــــــواو والـــــــيـــــــاء(، إن شــــــــــاء اهلل َعــــــــــّزَ َوَجــــــــــــــّلَ أب
. والــــوقــــوع )1( فــي كــامــه بــعــد اذه الــبــســط والــتــحــقــيــق َوْهــــٌم  ْــُمــْعــتَــلِّ ـــَرهـــا وذَكـــَرهـــا فــي ال أّخَ
وخطأ، فأين التخطئةُ والتوّهُُم؟، وأخذ اذه االعتراض واإليراد عل| كلذ الفاضل 
مــن الحاشية الــمــوســومــة بــاإليــضــاح، وهــو يجيب عــن اذه االعـــتـــراض، راجـــْع وتــأمّــْل. 

)اإلباء(: من قولِك: أب| عليه، أي: امتنع...
ـــــقــــــال لـــبـــيـــضـــة الــــــديــــــك: ُعــــــقــــــراً، بـــالـــضـــم لــيــبــيــضــهــا فـــــي الــســنــة  ُـ آخـــــــــــــره:... )ع ق ر( وي
مـــرة. فــائــدة: نقلت عــن خــط والــــدي؛ هــي أّن أربــــاَب الــلــغــة يــذكــرون )أبــا الــلــيــث( في 
مَـــــة الـــمـــشـــهـــورة،  ــــدِّ ـــُمـــــَقـ ـــــلــــــيــــــث( )2( الـــفـــقـــيـــه صــــاحــــب الــ الـــكـــتـــب الــــنــــحــــويــــة، وهــــــو غـــيـــر )أبــــــي الـ

ر وتَْسُهل، َواِحدَها ِذَل،  َويَُقال: )أْجِر األُمُور عل| أَذاللها(، أَي: عل| أَحوالها الَّتِي تَْصلُح َعلَيَْها، وتَتَيَّسَ
َوِمنْه قَول الشاعرة الخنساء: 

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت| الـــــــــــــــــــــــــ  ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادُث بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَِر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِف أَْذاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
لت.  أََرادَْت: لِتَْجِر عل| أَْذاللِها، َوَطِريق مُذلَّل: إِذا َكاَن مَْوطوءاً سهاً، وذلَّت الَقوافي للشاعر: إِذا تََسّهَ

انظر؛ تهذيب اللغة، لأزهرّي الهروي: )293/14(� 
›1‹ صاحب الوقيعة المقصود هو الفيروز آبادي؛ الذي اتهم الجوهري بالوهم؛ فقال: >باب الهمزة، فَْصل 
الَهْمزة، األَباءةُ، َكَعباءَة: الَقَصبَةُ، ج: أَباءُ، اذه موِضُع ِذْكِرِه كما حكاهُ ابُْن ِجنّي عن ِسيبَويِْه، ال الُمْعتَّلُ 

َمهُ الَجْوَهِرّيُ وَغيُْرهُ. َوأَبَاتُهُ بَِسْهٍم: َرمَيتُهُ بِِه<.  كما تََوّهَ
انظر؛ القاموس المحيط: )33/1(� 

، الحموي،  َمْرقَنِْدّيُ د بن أحمد بِن إِبَْراِهيَم بن الخطاب، إمام الهد|، أَبُو اللَّيِْث، الّسَ ›2‹ نَْصُر بُن مَُحّمَ
الَحنَِفّيُ )ت 393 ھ/1003 م(. 

قْم الَْحِميِدّي: 126�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    338

ويـــذكـــرون أبــا حــنــيــفــة؛ يـــريـــدون أبــا حــنــيــفــة الــلــغــوي، غــيــر أبــي حــنــفــيــة الــفــقــيــه الــمــشــهــور، 
إمامنا األعظم، قال الفيروز أبادي: وأبو َحنيفةَ: ُكنْيَةُ ِعشرين من الُفَقهاِء.

د الشهير  ت الكتابة عل| يِد جامِعها الفقير إليه ُسبحانه: عبد اللطيف بن مَُحّمَ تَّمَ
برياضي زاده، جــعــل اهللُ الِعلم والـــتُّـــَق| زاده. فــي غــرة جــمــاد| األول| مــن شــهــور سنة 

أربع وأربعين بعد األلف من الهجرة النبوية، وعليه أفضل التحية.
مــــالحــــظــــات: مـــخـــطـــوطـــة نـــــــــادرة بـــخـــط الــــمــــؤلــــف ومــــراجــــعــــتــــه وتـــصـــحـــيـــحـــه. وتُـــــــوَجـــــــُد فــي 
آخرها صفحة من الفوائد، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تصحيحات وتعليقات وإضافات، 
وَعــنَــاِويــن المواضيع مَْكتُوبَة بِــالــلـَّـْوِن األَْحــَمــر، وبعض الــِعــبــاراِت مُــَمــيَّــَزة بُِخُطوٍط حمراء 
د الشهير برياضي زاده. تاريخ  اللوِن فَْوقََها. الناسخ: المؤلف عبد اللطيف ابن مَُحّمَ
النسخ: في جماد| األول| سنة )1044 ھ/1634 م(. الوضع العام: خّط النسخ، 
ْــِغــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مــذّهــب تذهيباً بسيطاً تتوسطه  المضبوط بالحركات أحــيــانــاً. وال
شمسية، وبطانته من ورق اإليبرو النفيس، وعليه تملك: مُْصَطَف| الكاتب بمحكمة 
قـــســـطـــمـــون مـــــع الــــخــــاتــــم وعـــــبـــــارتـــــه: )نـــــائـــــل ألـــــطـــــاف ُخــــــــدا مُــــــْصــــــَطــــــَف|(، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك الـــــواقـــــف: 
ــد مُـــَراد شيخ خانقاه مُـــَراد مُــّا مــع الخاتم، سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مُــَحــّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 3/555� ]1054[ الّرَ
عنوان المخطوط: المؤنث )قطعة من كتاب: المكمل شرح المفصل( )1(�

الـــــمـــــؤلـــــف: حــــســــيــــن بــــن مــــحــــمــــود بــــن حــــســــن الـــــــزيـــــــدانـــــــي، مــــظــــهــــر الــــــديــــــن )ت 727 ھ/ 
1327 م( )2(�

 �MUANNESÜ’s - SEMAİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/1445�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1913[ الّرَ

 �ZEYDANİ MUZHİREDDİN el - HUSEYN b. MAHMUD ›2‹
ِــــلْــــبَــــْغــــَداِدّي: )314/1(�  ّـــــة الـــَعـــاِرفِـــيـــن ل ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 1/325. َوَهـــــِدي قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغـــــب پـــاشـــا؛ ]375[ الــــّرَ
َـــــة:  ِـــــَكـــــّحـــــال واألعــــــــــــــام لـــــلـــــزركـــــلـــــي: )259/2(. وأورد عــــمــــر كــــحــــالــــة شـــخـــصـــيـــتـــيـــن لـــــلـــــزيـــــدانـــــي، مــــعــــجــــم الــــمــــؤلــــفــــيــــن ل

)293/3(، و)60/4(� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    339 اللغات   

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 59 أ/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 125 = 150 × 
85(، عدد األسطر: )26(�

أولـــه: معرفة المؤنث السماعية، وهــي مــذكــورة انهاه، ال يبق| منها إال نـــادراً. 
)باأللف(: أُذن، أُصبع، أَرو|: وهي المعز الجبلي، أتان، إمام آل: وهي السراب. 
أديب: وهي النشاط، والريح، أرض، أنس، أرنب، إبهام، أجأ: وهي اسم جبل، 

أيل، است، أفع|، أضح|. )بالباء(: بنصر، بير، بعرة...

آخـــــــره:... الــمــؤنــث الــســمــاعــيــة: )ا( اصـــمـــت، اســـمـــا، أنـــــث|، إصـــبـــع، أربـــعـــا... 
)ط(: طريق، طاغوت، طلتاك، طحال، )ظ(: ظئر )ع(: عين، عجوز، عسل، 
عنوق، عرب، عتاق، عقاب، علياء، عرور )غ(: غنز، غواء، غور )ف(: فحث، 
فاش، )ق(: قرباء، قدم، قباء اسم، قبيلة، قطاء، قلوحي )ك(: كتف، كبكب، 
ــت الفائدة  كــوأب )م(: مشتمال، مـــوس|، )و(< وصــف، واســط )ي(: يـــراح. تَــّمَ

الازمة.

قْم الَْحِميِدّي: 2/555� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/555� ]1055[ الّرَ

عنوان المخطوط: ِرَسالَة في اللغة = كتاب الحروف = ِرَسالَة في األلف )1(�

المؤلف: مجهول؛ عاش قبل القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميادي )2(�

 �LUGA’YA AİD BİR RİSALE ›1‹
ْــَحــِمــيــِدّي: 2/1018. ومكتبة برنستون؛ مجموعة يــهــوذا؛ الــرقــم: 3734،  قْــم ال انــظــر؛ مكتبة مُـــَراد مُـــّا؛ الــّرَ
رمز الحفظ: 1281، والمكتبة الوطنية النمساوية؛ )ب 2( الرقم: 1106 رمز الحفظ: Mxt. 762. )ب 
2( فلوجل: 212، )ب 2( الرقم: 1107 رمز الحفظ: Mixt. 0741. )ب 2( هيلين: 2461، ومكتبة 

األزهر؛ الرقم: 30660، أرقام الحفظ: )5181 نحو( 84220 األَتَْراك الرسالة الرقم: 4� 
ّـــــــــف قـــــــــديـــــــــم؛ ألن مـــــخـــــطـــــوطـــــة اذه الـــــــكـــــــتـــــــاب فـــــــــي الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــــــــــتِــــــــــِه. وهنكل مـــــــــؤل ــــــــــْعــــــــــِرفَ ـــــــــْن ِمــــــــــــــْن مَ َــــــــــــــْم نَـــــــــتَـــــــــَمـــــــــّكَ ›2‹ ل
الــنــمــســاويــة؛ )ب 2( الـــرقـــم: 1107 رمــــز الــحــفــظ: Mixt. 0741. )ب 2( هــيــلــيــن: 2461، مــكــتــوبــة سنة 
)734 ھ/1333 م( بخط الناسخ: أحمد بن علي بن توران شاه بن طالوت. واذه الناسخ نفسه هو الذي 
=نسخ - سنة )735 ھ/1334 م( - مخطوطة كتاب: واقعات الحسامي )األجناس(؛ المحفوظة في مكتبة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    340

 = 125 ــــــة: )200 ×  ــ ــــــورقـ ــ الـ مـــــقـــــيـــــاس  60/آ - 61/ب،  ــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا:  ــــــــدد األوراق وقـ عـ
150 × 85(، عدد األسطر: )مختلف(.

ِحـــيـــِم. اعــلــم أن األلـــفـــات فـــي كـــام الـــعـــرب عـــل| اثنين  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
وعشرين وجهاً. ألف األصــل، وألف الوصل، وألف الفصل، وألف القطع، وألف 
الــضــمــيــر، وألـــف الــتــثــنــيــة، وألـــف الــواســطــة، وألـــف الــتــفــصــيــل، وألـــف الــتــعــجــب، وألــف 
االستفهام، وألــف اإلنــكــار، وألــف التقدير، وألــف االستقبال، وألــف النُّدبة، وألف 
الوقف، وألف اإلعراب، وألف النداء، وألف البدل، وألف الزيادة، وألف التأنيث، 
وألـــــف جــمــع الــتــكــســيــر، وألـــــف الـــصـــفـــة، وألـــــف جــمــع اإلنـــــــاث، و)أمــــــا ألــــف األصـــــل في 
َـــــــا َوَكـــــــتَـــــــبَـــــــا، وألـــــف  األفــــــعــــــال مـــــثـــــل(: أكـــــــــرم وأنــــــعــــــم، وألـــــــــف الـــضـــمـــيـــر مـــــثـــــل: ألـــــــف فـــــي َضـــــــَرب

التثنية مثل: األلف في: زيدان وعمران...

آخـــــــــــره:... و)الــــــيــــــاء(: عـــــل| اثـــنـــي عـــشـــر وجـــــهـــــاً، يـــــاء األصــــــــل، ويــــــاء الــــــزيــــــادة، ويــــاء 
الضمير، ويــاء الــبــدل عــن الـــواو، ويــاء الــمــنــاد|، ويــاء االستقبال، ويــاء اإلشــبــاع، ويــاء 
اإلضـــــافـــــة، ويــــــاء الــتــصــغــيــر، ويــــــاء الـــنـــســـبـــة، ويــــــاء الــتــثــنــيــة، ويــــــاء الـــجـــمـــع. )فــــيــــاء األصـــــل( 
مـــثـــل: رم| يــــرمــــي، و)يـــــــاء الـــــزيـــــادة( مـــثـــل: يـــرضـــيـــون، و)يـــــــاء الــــبــــدل( عــــن الــــــــواو: مــثــل 
سيد. و)ياء الضمير( مثل: ضربي. و)ياء النداء( مثل: يا زيد، و)ياء االستقبال( 
مـــــثـــــل: يــــنــــصــــر، و)يـــــــــــاء اإلشـــــــبـــــــاع( مـــــثـــــل: ]عــــلــــيــــهــــيــــن[، و)يـــــــــــاء اإلضـــــــافـــــــة( مـــــثـــــل: غـــامـــي 
و)يــــاء الــتــصــغــيــر( مــثــل: ُرَجـــيْـــل، و)يــــاء الــنــســبــة( مــثــل: عـــربـــّي، و)يــــاء الــتــثــنــيــة( مثل: 

َواب. رجلين، و)ياء الجمع( مثل: مُسلمين. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/555� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/555� ]1056[ الّرَ

عـــنـــوان الــمــخــطــوط: تـــقـــريـــرات عــــل| )شـــــرح صـــاحـــب الــلــبــاب اإلســـفـــرايـــنـــي( فـــي بــيــان 

األزهـــــــر )فـــقـــه اإلمـــــــام أبـــي حـــنـــيـــفـــة(؛ الــــرقــــم: 12886؛ أرقـــــــام الـــحـــفـــظ: )2417 فـــقـــه حـــنـــفـــي( 35164 حــلــيــم. 
ــــــروع لــــلــــصــــدر الــــشــــهــــيــــد ابـــــــن مـــــــازة؛  وكـــــــك نــــســــخ - فــــــي نــــفــــس الــــســــنــــة - مــــخــــطــــوطــــة شـــــــرح الـــــجـــــامـــــع الــــصــــغــــيــــر فــــــي الـــــــفـ

المحفوظة في مكتبة األزهر؛ الرقم: 10791، أرقام الحفظ: )2417 فقه حنفي( 35164 حليم. 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    341 اللغات   
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ــــــــــد بــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد، تــــــــــــــاج الـــــــــديـــــــــن،  ــــــــــد بــــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: أحــــــــــــــد طــــــلــــــبــــــة الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: مُــــــــــَحــــــــــّمَ
اإلسفرايني )ت 684 ھ/1285 م( )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 61/ب - 65/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 125 = 
150 × 80(، عدد األسطر: )26(�

ِحــيــِم. الحمد لمن َعــِجــَز عن حمده لسان التحرير،  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
ــد بــن( الــبــشــيــر الــنــذيــر، وعـــل| صــحــبــه الــعــظــام، وآلــه  َــة مُــَحــّمَ والــســام عــل| )زيـــد ِرَســال
الــــــكــــــرام، وبـــــعـــــد، فــــــإن هذه تـــــقـــــديـــــرات عــــــل| شــــــرح مـــــوالنـــــا أســـــتـــــاذ الــــمــــتــــأخــــريــــن، وقــــــدوة 
المحققين، رتيق ُذروة أسرار الدقائق، ومُظِهر كنز الدقائق، العلم الشهير )بصاحب 
الـــلـــبـــاب( مـــلـــك مـــيـــدان الـــكـــمـــاالت والـــمـــعـــارف فـــي الـــفـــتـــوة والـــشـــبـــاب، رّوح اهلل روحــــه، 
ونــــــــّور مـــــرقـــــده؛ كــــمــــا أضـــــــاء الــــقــــلــــوب )بـــــالـــــضـــــوء( الـــمـــنـــتـــشـــر عـــــن )الــــمــــصــــبــــاح(، ومـــفـــتـــاح 
المغلوق المنتخب عن )المفتاح(، بإشغال البال المحال؛ في بيان مباحث الحال، 
فـــالـــمـــرجـــو مــــن األعــــاظــــم أن ال يـــنـــظـــروا إل| اعــــتــــال الــــقــــال. وبـــــاهلل أســـتـــعـــيـــن، وإنـــــه ولــــّي 
الــــعــــون. قـــــال: )وســــادســــهــــا( أي: ســـــادس الـــمـــواضـــع الـــســـتـــة الـــمـــذكـــورة )الــــحــــال( وهـــي 
تَُذّكَُر وتَُؤنَُّث بُِحْكِم االستعمال، نكّل التأنيَث أكثر وأشهر، فلك أنَّثَها الشارُح 
فيما أتاها فيه هنا؛ إاّل في موضٍع، َولََها معنيان؛ لغوي وصناعي. فاللغوّي: هو 
ُل والـــتـــغـــيُّـــر. والــصــنــاعــي: هـــو مـــا تــبــيّــن هــيــئــة الــفــاعــل والــمــفــعــول لــفــظــاً أو تــقــديــراً،  الـــتَّـــبَـــّدُ
والــمــنــاســب بــيــنــهــمــا بــيّــنــة فـــي الـــحـــال الــمــنــتــقــلــة، وأمــــا فـــي الـــحـــال الـــمـــؤّكـــدة:؛ فـــهـــي: إّن 

 �ed - DAV’Ü ale’l - MİSBAH fi’n - NAHV ›1‹
كتاب اللباب في علم اإلعــراب مطبوع في بيروت سنة )1417 ھ/1996 م(، وأولــه: )أحمد اهلل عل| ما 
د بن  د بن مَُحّمَ تناسقت كعوب أياديه، وتاحقت بهوادي إحسانه روادفه وتواليه...(. وهو لمؤلفه: مَُحّمَ

أحمد، تاج الدين، اإلسفرايني )ت 684 ھ/1285 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 2/485�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 TACEDDİN MUHAMMED b. MUHAMMED b. AHMED’İN TALEBELERİNDEN ›2‹
 �BİRİ YAZMIŞTIR، el - İSFERAYİNİ

أحد طلبة المؤلّف. 
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التسمية بها بالنظر إل| وجود المناسبة في بعض األفراد...

آخــــــــــره:... هـــنـــاك صـــفـــة تـــعـــلّـــق، أي: بـــيـــن الــــحــــال وصـــاحـــبـــهـــا )مــــعــــنــــوي( صـــفـــة بــعــد 
ــــفــــــة... )أصـــــــــــاً( هـــــو مـــــا يــــبــــن| عـــلـــيـــه شــــــيء )وأســــــلــــــوبــــــاً( أي: طــــريــــقــــاً ونــــهــــجــــاً بــمــعــن|  صــ
والــــــــفــــــــرق بــــيــــنــــه وبــــــيــــــن األصـــــــــــل هـــــــــو: إن مـــــــا أشـــــــــــار إلــــــيــــــه بـــــقـــــولـــــه: )أمّـــــــــــــا األصـــــــــــــل( ا ھ. )فـــــي 
ـــــاهــــــراً. قــــولــــه: )فـــا  االســـتـــعـــمـــال( الــــــذي بـــيـــن الـــفـــصـــحـــاء، )ومــــلــــحــــوبــــاً( أي: واضـــــحـــــاً وظـ
ــدة عــن أْن ال تكون دالــة  ينحرف بها عــن كلذ إال بــتــأويــل(. أي: بِــتَــَغــيُّــِر الــحــاِل الــمــؤّكَ
عل| التجّدد، أي: تكون دالةً في جميع األزمنة عل| ثبوٍت. أي: بتأويل مثل: أن 
يتَغيََّر الطول في كون الطول حاالً مؤّكَدة بسبِب النُُّموِّ، والِقَصر بالمرض وغير كلذ. 
َـــــــه تــــــــعــــــــال|: }ڦ ڦ{ بـــــعـــــد قـــــــولـــــــه: }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  قــــــيــــــل: إّن قـــــــول
ْـــيَـــُكـــن اذه آخــــر الــتــحــريــر في  { )1(. مـــن اذه الــَقــبــيــل. َول ڤ ڤ ڤ 
تحليل معاقد الحال والتغيير. واهلل أعلم بحقائق الحال، فإنه مرجع الكّل والمآل. 

تَّمَت. تّم.

ْــَفــوائِــِد، وبــاقــي مُــواصــَفــاتِــِه مثل  مــالحــظــات: تُــوَجــُد فــي آخـــِرِه ثــاث صفحات مــن ال
قْم الَْحِميِدّي: 2/555� مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 556. ُعثَْماني ]1057[ الّرَ

ْــــــمــــــثــــــل = تـــــرجـــــمـــــة الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ْـــــــَعـــــــَمـــــــل فِـــــــــي ضـــــــــــروب ال ــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: دســـــــتـــــــور ال ــ عـ
واألمثال الفارسية )2(�

›1‹ سورة آل عمران، اآلية: 18� 
 �DÜSTURÜ’l - AMEL ›2‹

قـــــــــال الــــــــبــــــــغــــــــدادي: >دســــــــتــــــــور الـــــعـــــمـــــل فـــــــي ضـــــــــــروب الـــــمـــــثـــــل - مـــــــن األمــــــــثــــــــال الــــــفــــــارســــــيــــــة، لــــلــــقــــاضــــي مـــــصـــــطـــــف| أفــــــنــــــدي، 
د بن داوود األطروشي الرومي، المعروف بالرياضي، المتوف| سنة 1054 ھ<. انظر: إيضاح المكنون  مَُحّمَ

في الذيل عل| كشف الظنون؛ للبغدادي، )472/2(� 
ــــُد مــــنــــه مـــخـــطـــوطـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــة أســــعــــد أفــــــنــــــدي، رقــــــــم: 3798. وحــــمــــيــــديــــة: 1391، وخـــــســـــرو پـــــاشـــــا: 576،  ــــــوَجـــ تُـ
وعــــــاطــــــف أفـــــــنـــــــدي: 2050، 2051، وقـــــيـــــصـــــري راشـــــــــد أفـــــــنـــــــدي: 3/3871، واللـــــــــه لــــــــي: 3/1670، ومُـــــــــَراديـــــــــة: 
=2/2624، ووحيد پاشا: 1597، وولــي الدين أفــنــدي: 3102، ووهبي أفــنــدي: 1973، وجامعة القاهرة: 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    343 اللغات   

ــد داوود بــــن مُــْصــَطــَف| األصـــم، األطــروشــي، الــبــركــوي، الُعثَْماني،  المؤلف: مُــَحــّمَ
رياضي )ت 1054 ھ/1644 م( )1(�

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 64، مقياس الــورقــة: )210 × 140 = 145 × 70(، 
عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. ِ الّرَ َ ْ أوله: دستور الَْعَمل. بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ســپــاس فـــــراوان اول متكلم بــي زبــانــه ارزانـــيـــدركـــه ايــفــاي ثــنــاي بــي پــايــانــي ايــچــون هر 
دهــــانــــه پــــر لــــســــان، وهـــــر لـــســـان پــــر كـــونـــه بـــيـــان ويــــــــرد|، وأول آنـــــا أفـــصـــح الــــعــــرب والــعــجــم 

عرصه سنك علم افرازني فارس قصب السبق إعجاز قلد|. نظم:

وآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه الــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  إيهل  ِـــــــــــــــــــــِهصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــس كــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِت كـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــال

أمـــــا بـــعـــد خـــفـــي اولـــمـــيـــه كــــه لـــســـان ظــــرافــــت در| زبــــــان زد اوبـــــــاي بـــاغـــت پـــــــرواز اولـــمـــق 

3637، 3694، 7494، 7652، والــمــكــتــبــة الــخــديــويــة: 8626، 4/9097، ودار الــكــتــب الــمــصــريــة؛ لــغــة: 
164، وطلعت؛ مجاميع: 74، وقََولَة؛ أدب: 56� 

 �MUHAMMED b. MUSTAFA el - BİRGİVİ، RİYAZİ ›1‹
ْـــَمـــْعـــُروف بــريــاضــي  ـــد دَاُوود األطــــروشــــي، الــُعــثْــَمــانــي الـــمـــدرس الــقــاضــي األديـــــب الــشــاعــر، ال وِمــــي مُـــَحـــّمَ ريـــاضـــي الــــّرُ
َــــهُ مـــن الــتــصــانــيــف: اْخــتِــَصــار  ْـــَقـــَضـــاء بِــمــْصــر، وتـــوفـــي ســنــة )1054 ھ/1644 م(، ل ْـــَحـــنَـــِفـــّي، تــــول| ال وِمــــي، ال الــــّرُ
ــــَعــــَراء  ْــــمــــثــــل، وديــــــــــَوان شـــعـــره تــــركــــي. وريـــــــاض الــــّشُ ْــــَعــــَمــــل فِـــــي ضــــــروب ال ْـــــِن َخـــــلِّـــــَكـــــان. ودســـــتـــــور ال وفــــيــــات األعـــــيـــــان الب
ـــَعـــَراء الـــــّروم، وســــاق| نــامــه تــركــي مــنــظــوم. وقــصــائــد ريــاضــي مــنــظــوم ُعــثْــَمــانــي، وكــشــف الحجاب  فِـــي تــذكــرة الـــّشُ
ـــــــَعـــــــَراء، فــــقــــال:  َــــــــــــــــُدهُ: عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، وذكــــــــر مـــــن مــــؤلــــفــــات والـــــــــــده: تـــــذكـــــرة الـــــــّشُ عـــــن وجـــــــه الـــــــصـــــــواب. ولــــقــــد ذكــــــــره َول
>للوالد المرحوم، ُولَِد سنة تسعين وسبع مئة )790 ھ/1388 م(، َومن مصنفات الْمول| المرحوم: كشف 
َواب، ودستور الَْعَمل، َوله ديَوان شعر، َوتُوفِّي فِي صفر سنة أَربع َوخمسين وألف  الْحجاب َعن َوجه الّصَ
ْــــَعــــُروس أَْرقَـــــــــَدهُ، >أســـمـــاء الــكــتــب: )ص: 89(<، وريـــاض  ــــِة ال )1054 ھ/1644 م( نـــــور اهلل مـــرقـــده؛ َوبِــــنَــــْومَ
َعَراء للوالد المرحوم، >أسماء الكتب: )ص: 162(<، وكشف الْحجاب؛ للوالد المرحوم، >أسماء  الّشُ

الكتب: )ص: 244(<. وله: منظوم ساقي نامه، وقصائد رياضي،. وغير كلذ. 
نُون لَِحاِجي َخِليَفة: )387/1(، وهدية  قْم الَْحِميِدّي: 2/555. َوَكْشف الّظُ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
الــعــارفــيــن أســمــاء المؤلفين وآثــــار المصنفين؛ لــلــبــغــدادي: )281/2(، وُعــثْــَمــانــلــي مــؤلــفــلــري؛ لمحمد طاهر 
بــروســه لــي: )183/2 - 184(، ومجلة النصاب لمستقيم زاده؛ الــورقــة: )237(، ومعجم تــاريــخ الــتــراث 
العربي لقره بلوط؛ الــرقــم: )8473(. ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: 

)1395/3(، الرقم: )4553(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    344

{ )1(، نك زبان معجز  شرفن احراز ايله ممتاز واول مظهر مصدوقه }ڀ ڀ ڀ 
بياننه جار| اولدوغ| افسرتارك اعتبار| اولمغله سر افرزدر منشئ معاف| انشاسن| 

بونك الفاظ خوش اينده سيله ادا وشاعر قامت شاهد...
آخره:... چقن هاتف|. بيت:

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــززهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف يــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازان تـــــــــــــــبـــــــــــــــر
يك تنه مثله. )باب ياء المكسورة( يله فدا فردوس|. بيت:

يــــــــــــلــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــان  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  دارم  هــــــــــــــــــــــــــــرچــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــم 
)بـــــــاب يــــــاء الـــمـــضـــمـــومـــة( يـــــــوغ؛ بــــيــــونــــدرق، ســــرمــــن بــــيــــوغ آرد؛ بـــــــــــن| بــــايــــه اوغــــــــره در 
ديمكدر، بوشكوفه كرآيدكه پيش تو كويم دروغ، دروغ اندرآرد سرمن بيوغ. تَّمَت 
من يد درويش عبد انمحرل أمين، كمرك الدخان؛ حلب. قد تّم في حلب الشهباء 

في 24 محرم سنة )1178 ھ(.
ــــنَـــــــاِويـــــــن وبـــــعـــــض الـــكـــلـــمـــات  ْـــــــَعـــ ــــوائــــــد، وال ـــــفــ مـــــالحـــــظـــــات: تُـــــــوَجـــــــُد فــــــي أولـــــــــه صـــفـــحـــة مــــــن الـ
َــــة بِـــــالـــــلَّـــــْوِن األَْحــــــَمــــــر، وبـــعـــض الـــــِعـــــبـــــاراِت مُـــــَمـــــيَّـــــَزة بِــــُخــــُطــــوٍط حــــمــــراء الـــلـــوِن  ــــْكــــتُــــوب والــــفــــواصــــل مَ
ْــمــتــرجــمــة مُــَمــيّـَـزة بِــُخــُطــوط حــمــراء الــلــوِن فــوقَــُهــا. الــنــاســخ: درويـــش  فَــْوقَــَهــا، والــعــبــارات ال
عبد انمحرل أمين. تاريخ النسخ: سنة )1178 ھ/1764 م(. ومكان النسخ: في 
ْــِغــاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف  حلب، كمرك الدخان. الوضع العام: خّط التعليق، وال
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا مع الخاتم،  بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: والحافظ مَُحّمَ

سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 557. مفقود ]1058[ الّرَ
عنوان المخطوط: شرح همداني البن حجر )2(�

المؤلف:؟ )3(�

›1‹ سورة النجم، اآلية: 3� 
›2‹ اذكه ورد ِذْكره في الدفتر الحميدي؛ ص: 76، الرقم المتسلسل: 557� 
›3‹ اذكه ورد ِذْكره في الدفتر الحميدي؛ ص: 76، الرقم المتسلسل: 557� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    345 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 1/558� ]1059[ الّرَ

َّــة فــي التصوف = سلسلة شيخ مُــَراد  َهــِب الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي عــنــوان المخطوط: ِسلِْسلَة الــّذَ
أفندي )1(�

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )2(�

ــــــــــــــــــــَراد بــــــــــــــــــــن َعــــــــــــــــِلــــــــــــــــّي الـــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي؛ الـــــــــــــُحـــــــــــــَســـــــــــــيْـــــــــــــنِـــــــــــــّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي  ـــــــــــــد بـــــــــــــن مُ الـــــــــمـــــــــنـــــــــســـــــــق: مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ
)ت 1169 ھ/1755 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 6/ب، مقياس الورقة: )200 × 135 = 120 × 
65(، عدد األسطر: )15(�

ِحيِم. الحمد هلل الذي أفاض عل| العارفين تجليات  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ُشهوِدِه، وأفناهم عنهم حت| تحقق أنه هو في مظاهره بحدوده وعهوده، وأسكرهم 
بــصــهــبــاء الــصــحــو لــيُــعــايــنــوا ُرتــــب الــــذوق بجمله وتــفــصــيــلــه، وكــثّــر مــعــالــم الــصــفــا ليجذب 
ــــــمـــــــل الـــــتـــــحـــــيـــــات، وأتـــــــم  ــــــهـــــــواه بـــــأصـــــلـــــه، وأفـــــــضـــــــل الـــــــصـــــــاة وأكـ ـــــنـــــتـــــه| مـ ُكـــــّاً بـــــنـــــاصـــــيـــــتـــــه إل| مُ
د مظهر الوجود، وأصل كل موجود، ما  التسليمات عل| سيد العوالم؛ سيدنا مَُحّمَ
لحقت مـــوارد الــتــرقــي ثَــّمــة مــن دوايـــر حــضــراتــه، بــل كــانــت مجاليها عــل| قــدرهــا سجاً 

النعكاس أنوارها المستفادة من فيوضاته:

كــــــــــــــــــــــــــرمفــــــــــــــــــــــــــــــــــاق الــــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــيــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــلـــــــــق عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــم وال  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

غـــــــــــــــرفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الــــــــــبــــــــــحــــــــــر أو رشـــــــــــــــفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الــــــــــديــــــــــموكــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اهلل مـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــس

ــــــداً عـــبـــده  وأشـــــهـــــد أن ال هلإ إال اهلل وحــــــــده ال شــــريــــك لــــــه، وأشـــــهـــــد أن ســـيـــدنـــا مُــــــَحــــــّمَ

 �RİSALE fi’t - TARİKATİ’n - NAKŞİBENDİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MURAD el - Murâdî en - NAKŞİBENDİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 11/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    346

ورســــولــــه؛ الــمــرســل إل| الــخــلــق كـــافـــة كـــافـــة، وصـــاحـــب الــشــفــاعــة الــكــبــر| خـــاّصـــة وعـــامّـــة 
}ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ݲ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ )1(. الـــلـــهـــم يــا حــلــيــم يــا عــظــيــم 
ٍد وعل| آله الطاهرين الطيبين، وأصحابه  يا عليم يا علّي صلِّ وسلّم َعلَ| َسيِِّدنَا مَُحّمَ

أدلّة اإلسام وشموس الدِّين، والتابعين وتابع التابعين إل| يوم الدين.

ـــــّزَ ســـلـــطـــانـــه، قــــد خـــطـــر لــــاذه الـــفـــقـــيـــر؛ إلــــيــــه ســبــحــانــه  ــــبـِـــتَــــْوفِــــيــــِقــــِه ُســـبـــحـــانـــه، عــ أمـــــا بـــعـــد فَ
ـــد الـــــُمـــــَراِدّي؛ بــــأن أجــمــع عــــل| حــســب الــتــيــســيــر؛ مـــا تــكــلــم بــــه، أو حــــّرره  وتــــعــــال|؛ مُـــَحـــّمَ
ِرَسالَة أو إرسالية سيدي ووالدي المنتقل إل| عالم البقاء، والمتصوف في الدارين، 
ســـلـــطـــان الــــعــــارفــــيــــن، وســــيــــد الــــواصــــلــــيــــن، قـــطـــب األقـــــطـــــاب، وغـــــــوث أُولــــــــي األلـــــبـــــاب، عــلــم 
الـــــهـــــد| والـــــــديـــــــن، وشـــــعـــــار أهـــــــل الــــيــــقــــيــــن، يــــعــــســــوب عــــلــــمــــاء الــــظــــاهــــر والـــــبـــــاطـــــن فـــــي الـــفـــيـــافـــي 
ـــنّـــة الــســنــيــة، ومــظــهــر األقـــــــوال واألفــــعــــال الــحــســنــة الـــمـــرضـــيـــة، رئــيــس  والـــمـــقـــاطـــن، تـــابـــع الـــّسُ
يــِقــيّـَـِة والــعــلــويــة الهاشمية  ــدِّ َّــة، الــدلــيــل األقــــوم إل| سلسلتها الــصِّ هذه الــســادة الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي
ــــدي الــــربــــانــــي؛ ســيــدي  ـــديـــة الـــربـــانـــيـــة، الــهــيــكــل الـــصـــمـــدانـــي، ومـــظـــهـــر خـــتـــم الــــُمــــَحــــّمَ الـــُمـــَحـــّمَ
د مَُراد الُحَسيْنِّي النَّْقِشبَنِْدّي )2(، أفاض ُسبَْحانَهُ  ومرشدي؛ حضرة السيد الشيخ مَُحّمَ
َوتََعالَ| علينا من تجليات مرآته األصلية، وحانا بتنوعات أشعة أنواره المستفاضة 
ـــديـــة بـــواســـطـــتـــه األصـــلـــيـــة والـــفـــرعـــيـــة، مــســتــعــيــنــاً بـــالـــفـــيـــاض األعـــظـــم  مــــن دائـــــــرة الـــنـــبـــوة الـــُمـــَحـــّمَ
الــــمــــطــــلــــق، ومــــســــتــــهــــديــــاً بـــــالـــــرســـــول األرحـــــــــــم األشــــــفــــــق أن يـــيـــســـر لــــــي بــــإتــــمــــامــــه، ويـــــهـــــدنـــــي فــي 
األطـــــــوار واألفــــعــــال واألقــــــــوال تــتــبــع أطـــــــواره وأفـــعـــالـــه وأقـــــوالـــــه، إنــــك الــلــهــم ولــــي الــتــوفــيــق، 
والـــهـــادي إل| أســلــم الــطــريــق، نِــعــَم الـــمـــول| أنـــت ونِــعــم الــنــصــيــر، وال حـــول وال قـــوة إال 
بـــــك فـــــي األمــــــــــور كــــلــــهــــا، ويــــا مــــســــهــــل كـــــل عــــســــيــــر. الــــلــــهــــم ال ســــهــــل إال مـــــا جـــعـــلـــتـــه ســــهــــاً، 
ْــَحــَزَن إذا شئت سهاً. وهذه رسالته الشريفة التي ألََّفها وصنَّفها في  وأنــت تجعل ال
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د بن عمر بن شعيب بن هود المرادي، الحسيني،  ين بن َصالح بن مَُحّمَ مَُراد بن علي بن دَاُوود بن َكَمال الّدَ
المعصومي، األوزبكي، البَُخاِرّي، السمرقندي، الدمشقي الشامي، الحنفي، النقشبندي، الصوفي، بهاء 

الدين، وفخر الدين )ت 1132 ھ/1719 م(.
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    347 اللغات   

طريقته العلية النَّْقِشبَنِْديَّة؛ بإيراد سلسلتها السامية عل| الوجوه الواردة فيها، وبيان 
أحـــوال الــذكــر والــمــقــامــات؛ مــع التلميح إل| المنتهي، والتصريح إل| المرجع قُــدَِّس 

ه األقدس. ِسّرُ

ـــــــــــــام  َوالـــــــــــــّسَ ــــــــــــــــاة  َوالــــــــــــــــّصَ َــــــــــِمــــــــــيــــــــــَن،  ْــــــــــَعــــــــــال ال ْــــــــــــــَحــــــــــــــْمــــــــــــــُد هلِلِ َربِّ  ال ِحـــــــــــــيـــــــــــــِم.  الـــــــــــــّرَ  ِ َ ْ بِــــــــــــــــْســــــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
عـــــــــل| ســـــيـــــد الــــمــــصــــطــــفــــيــــن، وعــــلــــيــــهــــم وعـــــــــــل| آِل ُكـــــــــــلٍّ وصـــــحـــــبِـــــهـــــم أجـــــمـــــعـــــيـــــن، وعـــــــــــل| ســــائــــر 
ـــــق بـــكـــمـــال  الــــصــــالــــحــــيــــن. وبـــــعـــــد فــــــــإن الـــــغـــــايـــــة الــــــُقــــــصــــــو| مــــــن ِســــــــــرِّ اإليـــــــجـــــــاد وإنــــــمــــــا هــــــو الـــــتـــــحـــــّقُ
َّــــــــة عـــــل|  اإليــــــــمــــــــان واإلســــــــــــــــام واإلحـــــــــســـــــــان الــــمــــعــــبــــر بـــــالـــــحـــــق الــــيــــقــــيــــن الــــمــــحــــقــــق لــــــــــــــدوام الــــــــُعــــــــبُــــــــوِدي
طـــريـــق االســـتـــهـــاك الــمــنــعــكــس جــمــالــه مـــن مــجــالــي الــمــتــحــقــقــيــن بـــه اصـــطـــفـــاءً واجـــتـــبـــاءً إل| 
الــكــائــنــيــن مــعــهــم والــمــرتــبــطــيــن بـــهـــم ُحــــبّــــاً وُصـــحـــبـــةً واتِّــــبــــاعــــاً. فــلــقــد ســبــقــت تـــلـــك الــحــســن| 
ــوفِــيّــة ُعــُمــومــاً،  مــن مــجــاهــا الــجــامــع للحافين بــه انــعــكــاســاً وانــصــبــاغــاً تسلسلت بــهــا الــّصُ
يِقهم بــزيــادة جــذبــة المحبة الــذاتــيــة المندرجة النهاية  وخــصــت معها سابقة العناية صدِّ
َّــة خــصــوصــاً عليه مــع السابقين والــاحــقــيــن. أفضل  فــي الــبــدايــة، وتسلسلت الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي
ــنَّــِة  الــصــلــوات، وأكــمــل الــتــحــيــات، وأجــمــل الــتــســلــيــمــات، فــتــزيــنــوا لــهــا بــالــعــمــل عـــل| الــّسُ
والــعــزيــمــة، وتــطــهــروا لــهــا بــاالجــتــنــاب عـــن الــبــدعــة والـــرخـــصـــة، ووقـــفـــوا النــعــكــاســهــا عــل| 
دوام الــحــضــور، وكــمــال االتـــبـــاع، وعــكــفــوا النصباغها فــي شـــرب االنــتــفــاء فــي المجالي 
بـــــتـــــمـــــام اإلقــــــــــبــــــــــال، فــــتــــجــــلــــت لـــــهـــــم صـــــبـــــاحـــــتـــــهـــــا، وانــــــجــــــلــــــت إلـــــيـــــهـــــم مـــــاحـــــتـــــهـــــا، فــــــــطــــــــوب| لـــمـــن 
اســتــمــســك بـــهذه الــــُعــــْرَوة الــــوثــــق|، ولــقــد مَـــــــّنَ اهلل تـــعـــال| َعــــلـَـــّيَ مـــن مــحــض فــضــلــه بتلقي 
ــــــد مــــعــــصــــوم الــــــفــــــاروقــــــي مــــــن والــــــــده  هذه الــــنــــســــبــــة بــــعــــمــــومــــهــــا وخــــصــــوصــــهــــا عــــــن الــــشــــيــــخ مُــــــَحــــــّمَ
د الباقي... عن  مجّدد األلف الثاني موالنا الشيخ أحمد الفاروقي عن خواجه مَُحّمَ
أبي القاسم ُجنيد الــبــغــدادي، عــن ســري السقطي، عــن مــعــروف الــكــرخــي، عــن اإلمــام 
الرضا، عن والده اإلمام موس| الكاظم، عن والده اإلمام جعفر الصادق، عن والده 
ــد الــبــاقــر، عــن والــــده اإلمــــام زيـــن الــعــابــديــن، عــن والــــده اإلمــــام حــســيــن، عن  اإلمــــام مُــَحــّمَ
ْـــُمـــْرَســـِلـــيـــَن عــلــيــه وعــلــيــهــم وعـــل|  والــــــده أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن عــلــي بــن أبـــي طـــالـــب، عـــن َســـيِّـــد ال
 :| ســــائــــر اآلل والــــصــــحــــب أنـــــــم| الـــــصـــــلـــــوات، وأزك| الــــتــــحــــيــــات، واذه الـــســـلـــســـلـــة تُــــــَســــــّمَ
ْـــــــــضـــــــــاً عـــــــن داوود الــــــطــــــائــــــي، عـــــــن الــــحــــبــــيــــب الــــعــــجــــمــــي عـــن  َهــــــــــــِب. والــــــكــــــرخــــــي أَي ِســــــلْــــــِســــــلَــــــة الــــــــــــّذَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    348

الحسن البصري، َعْن َعِلّي بن أبي طالب، عن سيد الكونين عليه وعليهم، وعل| 
يــق عــن النبي  ــدِّ ْــضــاً: عــن الــصِّ ســائــر اآلل والصحب أتــم الــصــلــوات والــبــركــات. وَعــِلــّي أَي
َصـــــــــــــلَّ| اهللُ َعــــلَــــيْــــِه وعــلــيــهــمــا وعـــــــل| ســــائــــر اآلل والـــصـــحـــب أجــــمــــعــــيــــن... اعــــلــــم أن طــريــقــة 
َّـــة قــــــدس اهلل تـــعـــال| أســــرارهــــم إلـــيـــهـــا: هـــي طــريــقــة الــصــحــابــة رضــــــي اهلل تــعــال|  الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدي
َّــــــة ظـــــاهـــــراً  عــــنــــهــــم؛ عـــــــل| أصــــلــــهــــا، لـــــم يـــــزيـــــد ولـــــــم يــــنــــقــــص، وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن دوام الــــــُعــــــبُــــــوِدي
نَّة والعزيمة، وتمام االجتناب عن البدعة والرخصة؛ في  وباطناً بكمال االلتزام بالّسُ
جميع الحركات والسكنات؛ في العادات والعبادات والمعامات؛ مع دوام الحضور 
باهلل تعال| عل| طريق الذهول واالستهاك، فهي طريق االنصباغ واالنعكاس بكمال 
ارتــبــاطــهــم ُحـــبّـــاً مــع هذه الــمــجــاهــدات الــزكــيــة الــمــســتــورة، يــســتــوفــي استفاضتها الشيوخ 
والــصــبــيــان، وفــي إفاضتها األحــيــاء واألمــــوات مــنــدرج انــتــهــاؤهــا فــي ابــتــدائــهــا، وابــتــداؤهــا 
في انتهائها غيرها لما فيها من طيها بجلوات المحبة الذاتية مما تفضل به واسطتها 

دِّيق األكبر رضي اهلل تعال| عنه... الصِّ

آخــــــــــــــــــره:... تــــــشــــــّرف بـــــالـــــكـــــبـــــر|، وهــــــــي واليــــــــــة األنــــــبــــــيــــــاء، وســــــــــاغ لــــــه االشــــــتــــــغــــــال بــــتــــاوة 
ـــت األفــنــيــة، وحصلت  الـــقـــرآن ســيّــمــا فـــي الـــصـــلـــوات، وإذا اشــتــمــلــت عــلــيــه الــعــنــايــة، وتَـــّمَ
لــــه األبــــقــــيــــة، وانـــقـــطـــعـــت الـــــبـــــرازخ مــــن األصـــــــول والـــــظـــــال؛ تــــشــــّرف بــــواليــــة الـــمـــأ األعــــــل|، 
ـــــّم بـــكـــمـــاالت الـــنـــبـــوة ومـــــا وراءهــــــــا طـــفـــيـــاً، }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  تَـ
ھ{ )1(، وال يظّن الّظاّنُ بسهولة األمر، فإّن قَْطَع أدن| درجٍة ِمقداُر خمسين ألف 

سنة:

ُســــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاَد ودُونَــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــوُل إل|  كــــــــــــــــيــــــــــــــــَف 
ْـــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــاِل ودُونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُف )2( قُــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــُل ال

وهذه إشـــــارة إل| إجـــمـــال اذه الـــشـــأن تُــــْذَكــــُر وأيـــــَن اإلجـــمـــال وأيــــن الــتــفــصــيــل، فــإنــه 
ال تَــَســَعــهُ األســفــار؛ نكل مــن شملت عليه العناية األزلــيــة ال يــقــدر لــه مــقــدار ال يحمل 

عطايا الملك إال مطاياه، و}ڎ ڈ ڈ ژ{ )3(�

›1‹ سورة الحديد، اآلية: 21� 
قْم الَْحِميِدّي: 3/273�  ›2‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

›3‹ سورة الصافات، اآلية: 61� 
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د مَُراد؛ َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛، ولمن توالد، ولسائر أحقائه  قاله وَصنََّفه: مَُحّمَ
َــــِمــــيــــَن، َوَصـــــــــــلّ| اهللُ  ْــــَعــــال ْــــــَحــــــْمــــــُد هلِلِ َربِّ ال وأحــــبــــابــــه، ولـــجـــمـــيـــع الـــمـــؤمـــنـــيـــن والــــمــــؤمــــنــــات، وال

ده، وعل| أحبته، وسلم وبارك وكرم. عل| أحمده مَُحّمَ

ـــــــــــُطـــــــــــوِر بـــعـــض  َـــــــــــــيْـــــــــــــَن الـــــــــــّسُ ــــــظــــــــات: مـــــخـــــطـــــوطـــــة نـــــفـــــيـــــســـــة. وتُـــــــــــــوَجـــــــــــــُد عـــــــــــل| الـــــــــــَهـــــــــــَواِمـــــــــــش َوب مــــــــالحــ
ْــــِغــــاف  الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالــــتّـَـــْصــــِحــــيــــَحــــات. الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الــــواضــــح الـــنـــفـــيـــس، وال
ــد مُـــَراد َشيْخ  ــيِّــد الحافظ مُــَحــّمَ ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي مُــغــلـَّـف بِــــَوَرِق اإليــبــرو، وعليه تملك: الــّسَ

َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/558� ]1060[ الّرَ

ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة )1(� عنوان المخطوط: ِرَسالَة في الّطَ

الـــــــــــمـــــــــــؤلـــــــــــف: مُـــــــــــــــــــَراد بـــــــــــــــــــن َعـــــــــــــــِلـــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي، الــــــــــــُحــــــــــــَســــــــــــيْــــــــــــنِــــــــــــّي، الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــاِرّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي 
)ت 1132 ھ/1719 م( )2(�

ــــــــــــــــــــَراد بــــــــــــــــــــن َعــــــــــــــــِلــــــــــــــــّي الـــــــــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــــــــَراِدّي؛ الـــــــــــــُحـــــــــــــَســـــــــــــيْـــــــــــــنِـــــــــــــّي، الــــــــــــنَّــــــــــــْقــــــــــــِشــــــــــــبَــــــــــــنْــــــــــــِدّي  ـــــــــــــد بـــــــــــــن مُ الـــــــــمـــــــــنـــــــــســـــــــق: مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ
)ت 1169 ھ/1755 م( )3(�

عـــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 7/آ - 9/آ، مــقــيــاس الـــورقـــة: )200 × 135 = 120 × 
65(، عدد األسطر: )15(�

ِحـــيـــِم. الــحــمــد هلل وكــــف|، والــســام عـــل| عــبــاده الــذيــن  ِ الـــّرَ َ ْ أولــــه: بِـــْســـِم اهلِل انمحرّلَ
َّــــــة؛ قـــــــــــدس اهلل أســــــــرارهــــــــا إلـــــيـــــهـــــا؛ هــــــي طـــريـــقـــة  اصـــــــطـــــــف|. أمــــــــا بــــعــــد فــــــــإن طــــريــــقــــة الــــــنَّــــــْقــــــِشــــــبَــــــنْــــــِدي
َّــة  الــصــحــابــة؛ رضـــي اهلل عنهم، لــم يــزيــدوا ولــم ينقصوا، وهــي عــبــارة عــن دوام الــُعــبُــوِدي

 �TARİKAT - I NAKŞİBENDİYE’YE AİT BİR ESER ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/273. وتُوَجُد منه مخطوطة مكتبة وحيد پاشا: 1921�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Murâd el - Murâdî b. ALİ en - NAKŞİ el - Nakşbendî el - Buhârî el - Hanefî ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MURAD el - Murâdî en - NAKŞİBENDİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 11/273�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    350

ظاهراً وباطناً بكمال االلتزام بالسنة والعزيمة، وتمام االجتناب عن البدعة والرخصة 
في جميع الحركات والسكنات في العادات والعبادات والمعامات، مع دوام الحضور 
باهلل تعال| عن طريق الذهول واالستهاك، فهي طريق االنصياع واالنعكاس بكمال 
ارتـــبـــاطـــهـــم ُحـــــبّـــــاً مـــعـــه صــــــــل| اهلل تــــعــــال| وســــلــــم، وهذه الـــمـــجـــاهـــدات الـــزكـــيـــة الـــمـــســـتـــورة، 
يستوي في استفاضتها الشيوخ، وإفاضتها الشيوخ والصبيان، وفي األحياء واألموات 
مندرج انتهاؤها في االبتداء، وابتداؤها في انتهاء غيرها لما فيها من انجذاب المحبة 
دِّيق األكبر رضي اهلل تعال| عنه، ولها أصان مَن  الذاتية مما فّضل به واسطتها الصِّ
أُعــطــيــهــمــا أُعــطــي كــل شــــيء؛ كــمــال اتــبــاع الــنــبــي صــــل| اهلل تــعــال| عــلــيــه وســلــم، ومحبة 
الشيخ الكامل، اهنكل ليست تُوَجُد بالتكلف، بل التكلف بها زندقة، بل هي من 

عطاء اهلل تعال|، يمّنُ بها مَْن يشاء ِمن ِعباده....

آخــــــــــــره:... وال يــــظــــّن الـــــــّظـــــــاّنُ بـــســـهـــولـــة األمـــــــــر، فـــــــإّن قـــطـــع مـــســـافـــة أدن| درجـــــــة مـــقـــدار 
خمسين ألف عام:

ُســــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاَد ودُونَــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــوُل إل|  كــــــــــــــــيــــــــــــــــَف 
)1(
ْـــــــــــــــــــــــــــــِجـــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــاِل ودُونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُف  قُــــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــُل ال

ـــيـــــل، فـــــــإنـــــــه ال تَــــــَســــــَعــــــهُ  ـــتـــــفـــــصــ اذه الــــــــشــــــــأن الـــــعـــــظـــــيـــــم تـــــــــذكـــــــــرة، وأيـــــــــــــــَن اإلجــــــــــمــــــــــال، وأيـــــــــــــن الــ
األســـفـــار؛ نكل مــن شــمــلــت عــلــيــه الــعــنــايــة األزلـــيـــة؛ ال يــقــدر لــه اذه الــمــقــدار ال يحمل 
َربِّ  ْــــــــــــــــَحــــــــــــــــْمــــــــــــــــُد هلِلِ  وال ژ{ )2(.  ڈ  ڈ  مـــــــــطـــــــــايـــــــــاه، و}ڎ  إال  الـــــــمـــــــلـــــــك  عـــــــطـــــــايـــــــا 
ــــد وآلـــــــه وصـــحـــبـــه كـــمـــا يـــحـــب ويــــــــرض| َوَســــــلَّــــــَم  َــــِمــــيــــَن، َوَصـــــــــــــــلّ| اهللُ عــــــل| حــبــيــبــه مُــــَحــــّمَ ْــــَعــــال ال

تَْسِليماً أبداً يا رب العالمين.
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د بن أحمد أبو الفيض الرومي البوسنوي الُعثَْماني )ت بعد سنة  المؤلف: مَُحّمَ
1033 ھ/1623 م( )1(�

عدد الصفحات: 32�
أوله: سبحهء صبيان

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  ذر  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  رهـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  اودر  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل 

آكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا اولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــــــــــــــام

ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ودل|  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ايــــــــــــــــــــــــــدرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ان|  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل|  لــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــات  جـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــة 

وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس...حــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد وثـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــت وشـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــر وســــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــاس جــــــــــــــــــــــــــــــــن  خـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــق  آن  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

... سبب نظم

بـــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــث نـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــابنــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــدا چــــــــــونــــــــــكــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــوزه ويــــــــــــــــــــــــــــــرد| تــــــــــاب د كـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

حــــفــــظــــن| تـــســـهـــيـــل ايـــــچـــــون أهـــــــل يــــقــــيــــن...عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــم اولـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن

كـــــــــنـــــــــج كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــغـــــــــــــــتـــــــــــــــي  ابـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه  ايــــــــــــــتــــــــــــــدي درج......  لــــــــغــــــــتــــــــن  اولـــــــــــــــــــــــــــد| وقـــــــــــــــــــــــــــران 

قـــال حــاجــي خــلــيــفــة: >ســبــحــة الــصــبــيــان، لــغــة، مــنــظــومــة بــالــتــركــي. مــعــروفــة: )بــالــمــحــمــوديــة(<. انــظــر: َكــْشــف 
نُون َعن أَساِمي الُكتُب والُْفنُون لَِحاجي َخِليَفة: )975/2(�  الّظُ

صـــــــــــــــدرت طـــــبـــــعـــــة مـــــــــن ســـــبـــــحـــــة الــــــصــــــبــــــيــــــان عـــــــــن دار الــــــطــــــبــــــاعــــــة الــــــــعــــــــامــــــــرة فـــــــــي إِْســــــــــتَــــــــــانــــــــــبُــــــــــول؛ بـــــــــــــــدون ِذكـــــــــــــــر الـــــــمـــــــؤلـــــــف ســـــنـــــة: 
)1216 ھ/1801 م(، وطبعت في بوالق بمصر سنة )1249 ھ/1833 م(، وتوالت طباعتها حت| بلغت: 
32 طبعة، بدون ِذكر المؤلف. وطبع شرحها - لمحمد نجيب - تحت عنوان: )هدية اإلخوان شرح سبحة 
الــصــبــيــان لــفــرشــتــه زاده( بالمطبعة الــعــامــرة ســنــة )1256 ھ/1840 م(، وطــبــعــتــهــا مــع ســبــحــة الــصــبــيــان الــشــركــة 
الصحفية العثمانية في إِْستَانبُول سنة )1308 - 1892/1310 م(، وتكررت طباعة التحفة خمس مرات. 
وقيل مؤلف سبحة الصبيان محمد بن أحمد أبو الفيض الرومي البوسنوي )ت بعد 1033 ھ/1623 م(، 
مــخــطــوطــة مــكــتــبــة قــيــصــري راشــــد أفـــنـــدي: 26133/ األوراق: 83 - 107، وفــــي تــلــك الــنــســبــة شــبــهــة. وهــنــالــك 
سبحة الصبيان لعبد اللطيف بن عبد المجيد ابن فرشته )ت قبل سنة 879 ھ/1475 م(، مخطوطة مكتبة 

محمد عاصم: 2/694، وقد طبعت في إِْستَانبُول سنة )1264 ھ/1848 م(. 
�Ebû’l - Feyz. MUHAMMED b. AHMED el - BOSNEVİ ›1‹

معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )6978(� 
وقيل مؤلفها: ُعثَْمان بن إبراهيم البوسنوي. 

 �OSMAN b. İBRAHİM، el - BOSNEVİ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    352

مـــــــــنـــــــــجـــــــــلـــــــــي دلــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآة  بــــــــــــــــــــــــــو  كــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــد|  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــم جـــــــــــــلـــــــــــــي... 
مناجات = )1033 ھ(.

آخره:���
بـــــــــــــــــــــــــــــــأس هـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــنــــــــــــــــك وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار زاروزر آغــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــوك هــــــــــــــــــم كـــــــــــــــنـــــــــــــــاه وهــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــاح

كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــو| خــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــة پـــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــاررهــــب وخـــــوف ورعـــــب وخــشــيــت قـــورقـــودر

پــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــه اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــارغــــــــــــــــــــــــارپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــــــــــــار

مالحظات: تاريخ النظم سنة )1033 ھ/1623 م(. منظوم مطبوع عــل| شكل 
جـــــدولـــــيـــــن بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــاصـــــل بـــخـــطـــيـــن عــــمــــوديــــيــــن، وفـــــــي أول كــــــل مـــقـــطـــع يـــــوجـــــد اســـــــم الـــبـــحـــر 
َّــــــــةً فــــــي إســــتــــانــــبــــول  الـــــشـــــعـــــري الــــــــــذي جــــــــاء الــــمــــقــــطــــع عــــــــل| وزنـــــــــــه، وقــــــــد ُطــــــبِــــــَعــــــْت َطــــــبْــــــَعــــــةً َحــــــــَجــــــــِري
ـــــد ســـعـــيـــد. تـــــاريـــــخ الــــطــــبــــع: ســـنـــة )1259 ھ/1843 م(، الـــــوضـــــع الــــعــــام:  بـــمـــعـــرفـــة مُـــــَحـــــّمَ
د مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ الغاف جلد ُعثَْماني مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 560. مطبوع ُعثَْماني ]1062[ الّرَ

عنوان المطبوع: سبحة الصبيان = المحمودية )1(�
ـــنـــــة  ــــــــــــد بــــــــــــن أحـــــــــــمـــــــــــد أبــــــــــو الــــــــــفــــــــــيــــــــــض الــــــــــــــــرومــــــــــــــــي الــــــــــبــــــــــوســــــــــنــــــــــوي )ت بـــــــــعـــــــــد ســ الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ

1033 ھ/1623 م( )2(�

عدد الصفحات: 32�
قْم الَْحِميِدّي: 559� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 559� مالحظات: مثل مواصفات الّرَ

 �SUBHA - i SIBYAN ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 559�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�Ebû’l - Feyz. MUHAMMED b. AHMED el - BOSNEVİ ›2‹
 �OSMAN b. İBRAHİM، el - BOSNEVİ

قْم الَْحِميِدّي: 559�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    353 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 561. مطبوع ُعثَْماني ]1063[ الّرَ
عنوان المطبوع: مُِزيل الخفاء في شرح تحفة الشاهدي = ترجمة مفاتيح الدرية 

في إثبات القوانين الدرية )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )2(�
عدد الصفحات: 129�

ِحيِم. الحمد هلل الذي مَّنَ علينا بتعليم  ِ الّرَ َ ْ أوله: مُِزيل الخفا. بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ـــد، الــــذي قــال  ــــام َعـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا ونــبــيــنــا مُـــَحـــّمَ ــــاة َوالــــّسَ الــلــغــات الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة، َوالــــّصَ
َّــــةُ< )3(، وعـــل| آلــه وأصحابه  ي رِّ ْــَعــَربِــيّـَـةُ والــفــارِســيّـَـةُ الــــّدَ ْــَجــنَّــِة ال ِــَســاُن أهـــِل ال فــي حــديــثــه: >ل
المتكلمين بأفصح اللغات الفصيحة. بعد ذا؛ بو بندهء كمينه ومذنب ديرينه شول 
وجـــهـــلـــه كـــــام وافـــــــــادهء آغــــــاز مُــــــــَراد ومُــــــــرام ايــــدركــــه بــــو عـــبـــد عـــاجـــز واحــــقــــر وكـــمـــتـــروبـــد تــربــي 
لياقت واستحقاق )آستانهء عليه ده سلطان سليم خان قديم طاب ثراه حضرتلرينك 
جـــامـــع شـــريـــفـــي جـــــوارنـــــده چــهــارشــنــبــه بــــــازارنــــــده( عـــصـــرنـــده صــــــدور روم، بــهــجــت مـــرســـوم 
ـــد مُــــــَراد أفـــنـــدي( مــرحــومــك بــنــا وإحــيــاســنــه مـــوفـــق اولـــدقـــلـــر| )خــانــقــاه  )دامــــــاد زاده مُـــَحـــّمَ
نــقــشــبــنــديــة( ده مـــــوروث والـــــد مـــاجـــد| اولـــــه رق شــيــخ اولـــــوب ويـــنـــه مـــن غــيــر حـــد مــرحــوم 
ومـــغـــفـــور لـــه جــنــتــمــكــان، فــــــردوش آشــــيــــان، )غــــــازي ســلــطــان أحـــمـــد خـــــان( عــلــيــه الــرحــمــة 
والغفران حضرتلرينك إحياكرده سي اوالن )جامع شريفده( حسب الطريق )جمعة 
واعـــــــظ|( اولــــــوب زاويــــــه مــــزبــــوره اوتــــــوز ســنــه دنـــبـــر ونـــشـــر عـــلـــوم عــربــيــة ودواويــــــــن فــارســيــة، 
ونشر قراءات سبعة وعشرة، وتقريب إيله مشغول اولوب؛ سيما سلطان العارفين، 

 �MUZİLÜ’l - HAFA ›1‹
فــــــــــي مـــــكـــــتـــــبـــــة حـــــــــالـــــــــت أفــــــــــــنــــــــــــدي: 723، وقــــــــــــــد طـــــــبـــــــع ســـــــنـــــــة )1251 ھ/1835 م(، وســـــنـــــة  تُــــــــــــــوَجــــــــــــــُد مـــــــنـــــــه مــــــخــــــطــــــوطــــــة 

)1274 ھ/1857 م(، وسنة )1275 ھ/1858 م(. 
�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
›3‹ حـــديـــث مــــوضــــوع، انـــظـــر؛ األســـــــرار الـــمـــرفـــوعـــة فـــي األخــــبــــار الـــمـــوضـــوعـــة، رقــــم الـــحـــديـــث: )358(. وادّع| 

وفِيّة ِصّحته.  بعض الّصُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    354

َس ِســـــــــّرُه  ــــــــــــدِّ ُــــــــْرَهــــــــان الـــــواصـــــلـــــيـــــن، قـــــــــدوة الــــســــالــــكــــيــــن، أعـــــنـــــي بــــــه مــــــوالنــــــا ومـــــــــــول| الــــعــــاشــــقــــيــــن قُ ب
حضرتلرينك:

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــوي وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــولإنـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــرُت فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوِم الـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــول

لــــــــــــــيــــــــــــــس فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب الــــــــــــــــمــــــــــــــــثــــــــــــــــنــــــــــــــــوي...صـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوي

... دردنـــــجـــــي دفــــعــــه دخ| )أبــــو الــــفــــتــــح ســـلـــطـــان مـــحـــمـــد خــــــان غـــــــازي حــضــرتــلــريــنــك 
ــــنــــــد| امـــــيـــــددركـــــه مـــيـــســـر كـــــل عـــســـيـــر أوالن حـــضـــرت  ــــدا اولــ ــــتــ جـــــامـــــع( شــــريــــفــــنــــده؛ شــــــــروع وابــ
أرحـــــم الــراحــمــيــن إتـــمـــامـــن| مـــقـــدر ايـــــدر إن شــــــاء اهلل تــــعــــال|، بـــونـــدن أقـــــدم بــعــض تــامــيــذ 
مــــزك إلـــحـــاح وإبـــــــرام| إيـــلـــه )قـــواعـــد فـــارســـيـــه( يـــي حـــــاوي )مــفــاتــيــح الــــدريــــة( نــــام رســالــه 
تــرجــمــه اولـــنـــد|، ويــنــه فــارســي الــعــبــارة اولــــه رق )قـــواعـــد فــارســيــة( يــي حــــاوي پــر رســالــه 
تأليف اولــنــوب اسمنه )قــواعــد الفارسية( تسمية اولــنــد|، وآخرينه )لغت فارسية( 
نــــــك أمـــــثـــــلـــــهء مـــخـــتـــلـــفـــه وأمـــــثـــــلـــــهء مــــــطــــــرده ســـــــي، بــــــوآنــــــه كـــلـــنـــجـــه تــــرتــــيــــب اولــــنــــمــــيــــوب فــــارســــي 
اوقيانلره لسان ايله إفاده اولنوب ضبطنده عسرت عربية كب| عبارهء تركيه ايله تحتنه 
كتب وإما اولند|... كيمسه لغت شاهد| تلميذنه بو فقير دن بدأ ايدوب كتاب 
مذكورده قديم تركيلر اولمق حسبيله استاد أكرمم مرحوم ومغفور له صالح ايلديكم 
كـــــــــب| إفـــــــــــــاده اولـــــنـــــدقـــــچـــــه جــــمــــلــــه س| مـــــمـــــنـــــون اولـــــــــــــوب بـــــــو كـــــــتـــــــاب؛ بـــــــو وجـــــهـــــلـــــه شـــــــــرح وحـــــل 
وبيان اولنمسنه طالب وراغــب اولملريله مسؤللرينه مساعده اولنوب مختصر ومفيد 
پـــر شــــرح تــألــيــف اولــــنــــوب، واســـمـــنـــه دخ|: )مُــــِزيــــل الـــخـــفـــا( تــســمــيــه اولـــــنـــــد|... وارث 
سلطنت عظم|، پيرايهء أريكة خافت كبر|، مــول| ملوك العرب والعجم، خادم 
مكة والمدينة والحرم، سلطان البرين، وخاقان البحرين، المفتخر بخدمة الَْحَرمَيِْن 
الــشــريــفــيــن، ســلــطــان ســاطــيــن زمـــــان، ســبــب أمـــن وأمــــــان، خــلــيــفــهء رو| زمـــيـــن، پـــاِدشـــاه 
ـــــلْـــــَطـــــان عــبــد الــمــجــيــد  ـــــلْـــــَطـــــان )الـــــّسُ ــــلْــــَطــــان بــــن الـــــّسُ ــــلْــــَطــــان بــــن الــــّسُ دنــــيــــا وديـــــــــن، أال وهـــــــو: الــــّسُ
لَْطان الغازي عبد الحميد خان،  لَْطان الغازي محمود خان ابن الّسُ خان( )1( ابن الّسُ

أيد اهلل سلطنته، وأبّد دولته...

لَْطان عبد المجيد خان )1255 - 1277 ھ/1839 - 1861 م(،  ›1‹ أمير المؤمنين؛ وخليفة المسلمين؛ الّسُ
لَْطان عبد الحميد  لَْطان محمود خان الثاني )1223 - 1255 ھ/1808 - 1839 م(، ابن الّسُ =ابن الغازي الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    355 اللغات   

آخره:... بو كتابي بيك ايكي يوز يكرمي پر )1221 ھ/1806 م(، تاريخنده 
تكميل اولــه رق اوقــــودم... اســتــادم اعلم وأفــضــل ايـــدي، ونيچه كشف وكرامتلريني 
دخ| مشاهده ايتمشمدر اآلن أو ذات عاليقدري بيلنلر جوقدر حق تعال|؛ رحمت 

ومغفرتتي مزداد ايليه آمين.
الـــحـــمـــد هلل عــــل| الـــتـــمـــام والــــصــــاة عــــل| ســيــد األنـــــــام، وعـــــل| آلــــه الــــبــــررة الـــفـــخـــام. قد 
ـــــد مُــــــــَراد  ـــّمَ ــــَحــ تـــــم شــــــرح اذه الــــكــــتــــاب عــــــل| يـــــد أفــــقــــر الـــــــــــــور|... الـــســـيـــد الـــــحـــــاج الــــحــــافــــظ مُـ
النَّْقِشبَنِْدّي ابن الشيخ الحاج عبد الحليم النَّْقِشبَنِْدّي عفا عنهما العفو العلي، شيخ 
ــد مُــــَراد، عليه رحــمــة الملك الــجــواد، فــي بـــازار چهارشنبه في  خانقاه دامـــاد زاده مُــَحــّمَ

لَْطان سليم خان قديم. قرب جامع الّسُ
طبعت هذه النسخة المطبوعة في مطبعة دار السلطنة السنية، في أواسط جماد| 

اآلخرة لسنة )1256 ھ/1840 م(.
مـــالحـــظـــات: طــبــعــة حـــجـــريـــة قـــبـــل وفــــــاة الـــمـــؤلـــف بــعــشــر ســــنــــوات. تــــاريــــخ الـــطـــبـــع: فــي 
ْــــــــِغــــــــاف ِجــــلـْـــد  أواســــــــــط جـــــمـــــاد| اآلخــــــــــرة ســــنــــة )1256 ھ/1840 م(. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه  يِّد الحافظ مَُحّمَ ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 561. مكرر مطبوع ُعثَْماني ]1064[ الّرَ
عنوان المطبوع: سبحة الصبيان = المحمودية )1(�

د بن أحمد أبو الفيض الرومي البوسنوي )ت بعد سنة 1033 ھ/  المؤلف: مَُحّمَ
1623 م( )2(�

ــلـْـَطــان أحــمــد الــثــالــث )1115 - 1143 ھ/1703 -  األول: )1187 - 1203 ھ/1774 - 1789 م(، ابــن الــّسُ
د الرابع )1058 ھ - 1099 ھ/1648 - 1687 م(، يرحمهم اهلل تعال|.  لَْطان مَُحّمَ 1730 م(، ابن الّسُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    356

عدد الصفحات: 32�
قْم الَْحِميِدّي: 559� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 559� مالحظات: مثل مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 562. مطبوع ُعثَْماني ]1065[ الّرَ
عنوان المطبوع: مُِزيل الخفاء في شرح تحفة الشاهدي = ترجمة مفاتيح الدرية 

في إثبات القوانين الدرية )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )2(�
عدد الصفحات: 129�

قْم الَْحِميِدّي: 561� أوله وآخره: مثل الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 561� مالحظات: نفس مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 563. مطبوع ُعثَْماني ]1066[ الّرَ
عنوان المطبوع: شرح تحفة المنظومة الدرية في لغة الفارسية والدرية = شرحة 

تحفة وهبي )3(�
ْــــــــــبُــــــــــْســــــــــتَــــــــــانِــــــــــّي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، حــــيــــاتــــي  ـــــاتــــــي بــــــن أحـــــــمـــــــد بـــــــن أحـــــــمـــــــد األَل ــــيـ الـــــــمـــــــؤلـــــــف: أحـــــــمـــــــد حــ

)ت 1229 ھ/1814 م( )4(�

قْم الَْحِميِدّي: 559�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �MUZİLÜ’l - HAFA ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 561�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �ŞERH - i TUHFE - i VEHBİ ›3‹

قْم الَْحِميِدّي: 355�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �SEYYİD AHMED b AHMED el - HANEFİ، HAYATİ el - ELBİSTANİ ›4‹

قْم الَْحِميِدّي: 355�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    357 اللغات   

عدد الصفحات: 511�

قْم الَْحِميِدّي: 355� أوله وآخره: مثل الّرَ

ــــــــد أســــــعــــــد.  َّـــــــــــةً بـــــمـــــعـــــرفـــــة شــــــيــــــخ زاده الــــــســــــيــــــد مُــــــــَحــــــــّمَ مـــــــالحـــــــظـــــــات: ُطــــــــبِــــــــَعــــــــْت َطــــــــبْــــــــَعــــــــةً َحـــــــــــَجـــــــــــِري
تــــــاريــــــخ الــــطــــبــــع: فــــــي أواخـــــــــــر رمــــــضــــــان ســــنــــة )1251 ھ/1835 م(. ومــــــكــــــان الــــطــــبــــع: فــي 
ْــــــــِغــــــــاف ِجــــــلْــــــد ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــّي،  ــــلـــــدة الــــطــــيــــبــــة الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة. الــــــوضــــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الـــــنـــــســـــخ، وال بـ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 564. مطبوع ُعثَْماني ]1067[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح نخبهء وهبي )1(�

ــــيــــــســــــاوي،  ــــنــ ـــــمــــــغــ الــــــــمــــــــؤلــــــــف: أحــــــــمــــــــد رشــــــــيــــــــد بــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي بــــــــــن أحــــــــمــــــــد الـــــــــــقـــــــــــرق، آغـــــــــــاجـــــــــــي، الـ
وفِّي، يايا كويلي )ت 1248 ھ/1832 م( )2(� اإلزميري، الُعثَْماني، الّصُ

عدد الصفحات: 445�

 �ŞERH - i NUHBE - i VEHBİ ›1‹
ــد وهــبــي الــرومــي  )نخبة الــلــغــة = نخبة وهــبــي( منظومة تركية لتعليم اللغة الــعــربــيــة؛ تأليف سنبل زاده مُــَحــّمَ
وفِّي، وطبع الشرح في إِْستَانبُول سنة )1257 ھ/1841 م(،  صاحب تحفة وهبي، وقد شرحها يايا كويلي الّصُ
وسنة )1259 ھ/1843 م(، وسنة )1269 ھ/1853 م(، وتُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي: 

3283، ومَُرادية: 5296� 
 �AHMED REŞİD el - İZMİRİ، YAYAKÖYLÜ ›2‹

ـــَقــــــة، الـــمـــغـــنـــســـاوي  ــ ــــِريـ ــ ـــّطَ ــ حــــاجــــي أْحــــــَمــــــد رشــــيــــد أفـــــنـــــدي اإلزمـــــــيـــــــري )قــــــــرق آغــــاجــــلــــيــــدر( شــــيــــخ صــــوفــــي مـــــن مَـــــَشـــــايِـــــخ الـ
ِــــــَد فـــي قــريــة )بــــاپــــات( الــتــابــعــة لــصــومــا )SOMA( الــتــي  الــُعــثْــَمــانــي األديـــــب الــلــغــوي الـــمـــعـــروف بــيــايــا كــويــلــي. ُول
كانت منطقة مغنيسا )MAĞNİSA( التي كانت تتبع والية آيدن - صاروخان )SARUHAN( التركية، 
وبــــــدأ دراســــتــــه وتـــدريـــســـه فــــي قـــريـــة )يــــايــــا كــــــوي( )YAYAKÖY( قـــــرب )قــــــره ُعــــثْــــَمــــان زاده لــــــر(، وتــخــّصــص 
بــعــلــوم الـــلـــغـــات الــتــركــيــة والـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة، فـــكـــان مـــن مــتــقــنــي الـــلـــغـــات الــــثــــاث، وُعــــيِّــــن فــيــهــا مــــدّرســــاً وحــافــظــاً 
لــكــتــب مــكــتــبــتــهــا، واســتــمــر فـــي عــمــلــه هــنــالــك حــــت| وافـــــاه األجــــل ســنــة )1248 ھ/1832 م(، وهــــو عــــل| رأس 
عمله، و)شـــرح نخبة الــوهــبــي( الــتــي نظمها الشاعر )سنبل زاده وهــبــي( للمساعدة فــي تعلُّم اللغة العربية 

=ألبناء الُعثَْمانيين، وقد عرف بالفضل والفضيلة بين أبناء زمانه. 
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ِحــيــِم. الحمد لَِمْن أْحــَســَن ُكــّلَ شــيء إنشاءً وإيــجــاداً،  ِ الــّرَ َ ْ أولــه: بِــْســِم اهلِل انمحرّلَ
وخــــــــّصَ اإلنـــــســـــان بـــالـــبـــيـــان رحــــمــــةً مـــنـــه وإرشـــــــــــــاداً، وعـــلّـــمـــنـــا مــــا لــــم نـــكـــن نـــعـــلـــم مــــن األســــمــــاء 
واألفـــــــــعـــــــــال بــــفــــضــــلــــه الـــــعـــــظـــــيـــــم، وقـــــــــــــّوم ألــــســــنــــتــــنــــا بــــالــــنــــطــــق والــــتــــعــــبــــيــــر عـــــمـــــا فـــــــي الــــضــــمــــيــــر بـــلُـــطـــفـــه 
ام عل| مَن أرسله رحمةً للعالمين، وأنزل عليه القرآن بلساٍن  اة َوالّسَ العميم، َوالّصَ
عربيٍّ مُبين، وعل| آله وأصحابه الذين هم لُيُوُث الَْحَماَسِة، وغيوُث السماحة، وال 

يُشّقُ عليهم غبار في مضمار الباغة والفصاحة.

بـــعـــد ذا؛ مـــعـــلـــوم اولــــــه كــــه لـــغـــت عـــربـــيـــه؛ عـــلـــوم شـــرعـــيـــة نــــك أصـــــل واســـــاســـــي، وفـــنـــون 
أدبية نك موقوف عليهاسي؛ اولديغ|؛ يعني: أصوالً وفروعاً أسرار شريعتي كشف 
وإبـــــــــــــرازه ذريــــــعــــــه، وتـــحـــصـــيـــل أدبـــــيـــــاتـــــه آلـــــــت الزمــــــــه ووســـــيـــــلـــــه، بــــولــــنــــديــــغ|؛ رســــــيــــــدهء رتــــبــــهء 
بـــداهـــت اولــمــغــلــه عــلــمــاء أعــــــام، وفـــضـــاء ذوي االحــــتــــرام، ســلــفــاً وخــلــفــاً مــحــافــظــهء أمــر 
شريعت، وخدمتكذارئ كتاب وُسنّت، نيّت خالصه سيله فن مزبورده منظوم ومنثور، 
ال يعّدُ وال يُحص| ُكتب مؤلّفه تدويننه سعي موفور، وبذل مقدور ايتديلر... اشبو 
عاجزانه وقاصرانه شرحنه خامه كش افتتاح اولديغمز )نخبهء وهبي( سائر منظومه 
لردن وجوه شت| ايله ألَْطف َوأَْحَسن، ومُنَّقَح ومَُهّذَب ومُْستَْحَسن، اولوب ساست 
نظمه مُقاَرن ُحْسن تَعبير ايله رنكين، ومُحّسنات بديعيّة يه رعايت... وبعد قضاء 
النحب، مستوجب استرحام، اوله جق پر أثر جميل مزيه سن| إحراز، مطالعه سيله 
مـــعـــتـــرفـــاً بــالــعــجــز والــــفــــاقــــة، عـــــل| قـــــدر الــــــُوْســــــِع والــــطــــاقــــة، شــــــروع وآغـــــــاز اولـــــنـــــد|، وبــعــنــايــة 
الملك العام حاالً اورنك آراي سلطنت ُعظم|، وأريكة پيراي خافت ُكبر|، غرهء 
ناصيهء شريعت غرا... مظهر تجلي }ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ )1(. باسط بساط 
العدل واألمــان بالطول والــعــرض، سلطان البرين، وخاقان البحرين، خــادم الَْحَرمَيِْن 

انـــظـــر؛ هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )187/1(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مــؤلــفــلــري؛ 
َّـــــــا: )395/2(. وفــــهــــرس ســـيـــف الـــديـــن  ــــد ثُـــــــَري ِــــُمــــحــــّمَ لــمــحــمــد طــــاهــــر بــــروســــه لــــــي: )56/2(، وســــجــــل ُعــــثْــــَمــــانــــي ل
أوزاكــــه: )262/2(، وفــهــرس المطبوعات العربية التركية بجامعة إســتــانــبــول: )849/2(، ومعجم تاريخ 
الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي لـــــقـــــره بــــــلــــــوط؛ الــــــرقــــــم: )1495(. ومــــعــــجــــم الــــمــــخــــطــــوطــــات الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي مـــكـــتـــبـــات إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول 

وآناطولي: )274/1(، الرقم: )806(� 
›1‹ سورة ۤص، اآلية: 26� 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    359 اللغات   

ـــلْـــَطـــان الــمــظــفــر )عــبــد الــمــجــيــد  ـــلْـــَطـــان، الـــّسُ ـــلْـــَطـــان ابـــن الـــّسُ ـــلْـــَطـــان ابـــن الـــّسُ الــمــحــتــرمــيــن، الـــّسُ
ّــــد اهلل ملكه  ــلـْـَطــان عبد الحميد خـــان، أب ــلـْـَطــان محمود خــان ابــن الــّسُ خــــان( )1( ابــن الــّسُ
ــــيّــــــر ســـيـــفـــه وســــنــــانــــه قــــامــــعــــاً ألهــــل  ــــنــــــوده وأعــــــــوانــــــــه، وصــ ّـــــــــــد بـــالـــنـــصـــر الــــــدائــــــم جــ وســــلــــطــــانــــه، وأي

مك؛ ودار الَفلَك، وطار الملك... ْرِك والَْحَمِك؛ ما َسبََّح الّسَ الشِّ

آخره:... ناظم مرحوم بوسع| جميل|، يعني: علم حديث وتفسيره عين عون 
اوالن اثر جليل بي عديل| مقابلنده جناب حق وفياض مطلق دركاه رحمت بناهندن 
جــــويــــنــــده اجــــــر جــــزيــــل اولــــديــــغــــن افـــــصـــــاح ومــــنــــهــــاه امــــــلــــــي.. فـــــي أواله وأخــــــــــــراه، الـــحـــمـــد هلل 
َسالَة وأنزل عليه  ام عل| مَن ختم به الرِّ اة َوالّسَ الذي بنعمته تتم الصالحات، َوالّصَ

الكتاب الباهر.. ماه خيرك اواسطنده رسيده حد ختام اولمشدر.

ــــــظــــــــات: تـــــــوجـــــــد فـــــــــي أول الـــــــكـــــــتـــــــاب تــــــــقــــــــاريــــــــظ: عـــــــبـــــــد الـــــــقـــــــادر قـــــــاضـــــــي عـــــســـــكـــــر روم  مــــــــالحــ
ايـــــلـــــي، وقـــــاضـــــي عـــســـكـــر روم ايــــلــــي مـــحـــمـــد أســــعــــد شــــيــــخــــزاده كــــاتــــب الــــوقــــائــــع الـــُعـــثْـــَمـــانـــيـــة، 
ـــــوالــــــي بـــــقـــــارصـــــي زاده، وتـــــقـــــريـــــظ الـــســـيـــد  ـــــمـ وتـــــقـــــريـــــظ مــــحــــمــــد جـــــمـــــال الــــــديــــــن الـــــعـــــريـــــف بــــيــــن الـ
أحمد أسعد المفتي بمدينة مغنسيا التركية والمفتي في إستانبول، وتقريظ عبد اهلل 
لَْطان  الفردي الخالدي النقسبندي. والطبعة حجرية تمت في عهد أمير المؤمنين الّسُ
ـــلْـــَطـــان عــبــد الــحــمــيــد خــان  ـــلْـــَطـــان مــحــمــود خــــان الــثــانــي ابـــن الـــّسُ عــبــد الــمــجــيــد خــــان ابـــن الـــّسُ
األول، رحمهم اهلل تعال|. تاريخ الطبع: سنة )1259 ھ/1843 م(، الوضع العام: 

لَْطان عبد المجيد خان )1255 - 1277 ھ/1839 - 1861 م(،  ›1‹ أمير المؤمنين؛ وخليفة المسلمين؛ الّسُ
لَْطان عبد الحميد  لَْطان محمود خان الثاني )1223 - 1255 ھ/1808 - 1839 م(، ابن الّسُ ابن الغازي الّسُ
ــلـْـَطــان أحــمــد الــثــالــث )1115 - 1143 ھ/1703 -  األول: )1187 - 1203 ھ/1774 - 1789 م(، ابــن الــّسُ
ـــلْـــَطـــان إبــراهــيــم  ـــد الـــرابـــع )1058 ھ - 1099 ھ/1648 - 1687 م(، ابـــن الـــّسُ ـــلْـــَطـــان مُـــَحـــّمَ 1730 م(، ابـــن الـــّسُ
 - 1026 ھ/1603   -  1012( األول  أحــــــمــــــد  ــــَطـــــــان  ــ ــــلْـ ــ ـ ــــّسُ ــ ابـــــــن الـ 1648 م(   - 1051 ھ/1640   -  1049( األول 
ـــلْـــَطـــان مـــــراد الــثــالــث  ـــد الـــثـــالـــث )1003 - 1012 ھ/1595 - 1603 م( ابـــن الـــّسُ ـــلْـــَطـــان مُـــَحـــّمَ 1617 م( ابـــن الـــّسُ
الــــثــــانــــي )974 - 1003 ھ/1566 - 1574 م(  ــــلْــــَطــــان ســـلـــيـــم  ابــــن الــــّسُ )982 - 1003 ھ/1574 - 1595 م( 
لَْطان سليم األول  لَْطان ُسلَيَْمان القانوني )926 - 974 ھ/1520 - 1566 م( ابن أمير المؤمنين الّسُ ابن الّسُ
الـــثـــانـــي )886 - 918 ھ/1481 - 1512 م(  أبــــا يــــزيــــد  ــــلْــــَطــــان  ابــــن الــــّسُ )926 ھ/918 ھ/1512 - 1520 م( 

د الفاتح الثاني )855 - 886 ھ/1451 - 1481 م(.  لَْطان مَُحّمَ ابن الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    360

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد  يِّد الحافظ مَُحّمَ والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: الّسَ
مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 565. مطبوع ُعثَْماني ]1068[ الّرَ

عنوان المطبوع: مُِزيل الخفاء في شرح تحفة الشاهدي = ترجمة مفاتيح الدرية 
في إثبات القوانين الدرية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 129�

قْم الَْحِميِدّي: 561� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 561� مالحظات: نفس مواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 566. ُعثَْماني ]1069[ الّرَ

عنوان المخطوط: تحفة الشاهدي )3(�

المؤلف: إبراهيم ده ده بن صالح ده ده ُخدايي )المغله وي( المولوي شاهدي 
)ت 957 ھ/1550 م( )4(�

 �MUZİLÜ’l - HAFA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 561�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �TUHFE - i ŞAHİDİ ›3‹
تحفه شــاهــدي )فــارســي - تــركــي( معجم لــغــوي لتيسير تعليم األطــفــال. منظوم فــي )27( قطعة لكل منها 
وزنــــهــــا الــــعــــروضــــي الـــــخـــــاص، وعـــلـــيـــه شــــــروح كـــثـــيـــرة بـــالـــلـــغـــات الــــثــــاث الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة والــــفــــارســــيــــة، وتُــــــوَجــــــُد مــنــه 
مــخــطــوطــات كــثــيــرة فـــي مــكــتــبــات الـــتـــراث فـــي تــركــيــا، وقـــد طــبــع فـــي إِْســـتَـــانـــبُـــول ســنــة )ت 1215 ھ/1800 م(، 

وسنة )1275 ھ/1858(� 
 �İBRAHİM DEDE b. HUDAYİ el - MUĞLAVİ el - MEVLEVİ، ŞAHİDİ ›4‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    361 اللغات   

عدد األوراق وقياساتها: 26، مقياس الورقة: )215 × 160 = 150 × 105(، 
عدد األسطر: )15(�

أوله:
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــد وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهثـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــه

كـــــــــــــائـــــــــــــنـــــــــــــاتـــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــو  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب  كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم وار  يــــــــــــــــــــــــــــــر اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي هــــــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــمـــــــــــــاتـــــــــــــياكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

اولـــــــــــــــــــــــد| عــــــالــــــم قُــــــــــــدرتــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــاك| آدم...يـــــــوغـــــــيـــــــكـــــــن اول ديـــــــــــــــــــدي وار  ايــــــــــــــــتــــــــــــــــد|  هــــــــــــــــم 

يــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــوي  شــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــدئ  كــــــــــــــــــــــــــــذاكــــــــــــــــــــــــــــم  ِديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار )مَـــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــَشـــــــــــــــــــــــــــا(؛ )مُـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــو|( يـــــــــم... 

آخره:... در بيان حساب أبجد برا| الزمهء تاريخ:

شاهدي - إبراهيم بن َصالح المغلوي الُْمتََخلِّص بشاهدي: شاعٌر لغوّي مُتصوٌف نّظامٌ؛ يُحيُط به الغموُض 
ِـــــــــَد ســـنـــة )875 ھ/1470 م(، وقــــيــــل: وفــــاتــــه ســنــة  الـــمـــذهـــبـــي؛ إذ يــــّدعــــي مــــؤرخــــو الــــرافــــضــــة أنــــــه شـــيـــعـــي، وقــــــد ُول
وفِيّة بِبَلَِدة  )927 ھ/1521 م(، وأتقن الفارسية والتركية، وألّف باللغتين، وَكاَن شيخ َزاِويَة المولوية الّصُ
مُــغــلــه )MUĞLA( الــتــركــيــة الــتــي كــانــت تــابــعــة لــمــقــاطــعــة )آيــــدن - مــنــتــشــه( فــي الــعــهــد الــُعــثْــَمــانــي، وهـــي اآلن 
مركز والية تركية، ومات وهو مَُسافِر في بلدة )قره ِحَصار( التركية سنة )957 ھ/1550 م(. ومن أشهر 
تــامــيــذه: مَــْحــمــود بــن إســرائــيــل بــن عبد العزيز ابــن قــاضــي سيماو )ِســـمـــاْونَـــة(، بــدر الــديــن، الـــذي أعـــدم بحّد 

الهرطقة والردّة ما بين سنة )818 ھ/1415 م(، وسنة 823 ھ - 1420 م(. 
وصــــنــــف مــــن الـــكـــتـــب: آفـــــــاق وأنـــــــس مـــنـــظـــوم فـــــارســـــي، و)تـــحـــفـــة شـــــاهـــــدي( مـــنـــظـــومـــة بــــالــــلـُّـــَغــــة الـــفـــارســـيـــة والـــتـــركـــيـــة. 
وتـــــــــراش نــــامــــه مـــنـــظـــوم فـــــارســـــي، وديــــــــــوان شـــــاهـــــدي مـــنـــظـــوم فـــــارســـــي، وعــــشــــق نــــامــــه مـــنـــظـــوم تـــــركـــــي، وكـــلـــشـــن أســــــرار 
مـــنـــظـــوم تـــركـــي فــــارســــي، وكـــلـــشـــن تـــوحـــيـــد مـــنـــظـــوم فــــارســــي، و)كـــلـــشـــن وحـــــــدت = ديـــــــوان إبـــراهـــيـــم ده ده( مــنــظــوم 

تركي، وليلي ومجنون منظوم مثنوي تركي. 
انـــــظـــــر؛ هــــديــــة الــــعــــارفــــيــــن أســـــمـــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن وآثــــــــــار الـــمـــصـــنـــفـــيـــن؛ لــــلــــبــــغــــدادي: )27/1(، وإيــــــضــــــاح الــــمــــكــــنــــون فــي 
الــــــذيــــــل عــــــــل| كــــشــــف الــــــظــــــنــــــون؛ لـــــلـــــبـــــغـــــدادي، )377/2(. وُعـــــثْـــــَمـــــانـــــلـــــي مـــــؤلـــــفـــــلـــــري؛ لـــمـــحـــمـــد طـــــاهـــــر بــــــروســــــه لــــي: 
يـــن ســامــي:  َّــــا: )132/3(. وقـــامـــوس األعـــــام لــَشــْمــس الـــدِّ ــد ثُــــَري ِــُمــحــّمَ )92/1، 159/2(، وســجــل ُعــثْــَمــانــي ل
)2836/4(. وفهرس سيف الدين اوزاكــه: )251/2، 340(، ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ 
)111/1 - 112(؛ الــرقــم: )316(. ومــعــجــم الــمــخــطــوطــات الــمــوجــودة فــي مكتبات إِْســتَــانــبُــول وآنــاطــولــي: 
)62/1(، الرقم: )189(. والمصادر الفارسية الشيعية: تاريخ نظم ونثر: )468/1 و829/2(، وخط| 
ُـــــْزُرگ الــطــهــرانــي الــشــيــعــي الــنــجــفــي الــقــاجــاري:  مـــل| تــبــريــز: )1314/3(، الــذريــعــة إل| تــصــانــيــف الــشــيــعــة آلقـــا ب

)498/9 و225/18 و430/22� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    362

ُــــــــــــــــَســــــــــــــــر پ اَ|  اَبـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــســــــــــــــــــابِــــــــــــــــــن  َصــــــــــــــــيَــــــــــــــــردكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــل  پــــــــــــــــــــــــر  پــــــــــــــــــــــــر  دَْك  يــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــه  ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْن  اَل ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم 

قـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــدن يـــــــــــــــــــــــــــــــــوز يـــــــــــــــــــــــــــــــــوز َصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــور غــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــه دكصــــــــــا| يــــــــــــادن قــــــافــــــه دك اون اون اكــــــلــــــه پـــك

ِمـــــــــــــــــــك تــــــــــاريــــــــــخــــــــــنــــــــــي بِــــــــــــيــــــــــــل أَْي ُهــــــــــــــَمــــــــــــــامُْجــــــــــــــــــــــــــــــــون ِحـــــــــــــــســـــــــــــــابـــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــدي بِـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــِدك تَــــــــــــــــمــــــــــــــــامْ تُــــــــــحــــــــــفــــــــــه 

ـــــــــــــــلْـــــــــــــــِد| َســـــــــــــنـــــــــــــَدن شـــــــــــــاِهـــــــــــــدي نـــــــــويـــــــــا دكــــــــــــــــــــــار. ھبُو ِحساب اوزره آيْت بو مصرعدن ُشَمار قَ

سنة )921 ھ/1515 م(.

حّرره العبد المذنب سليم بن الحاج ُسلَيَْمان سنة ثمان وعشر ومئتين من الهجرة 
النبوية، مَن له العز والشرف م م م.

ْـــَفـــوائِـــِد،  مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة خــزائــنــيــة نــفــيــســة. وتُــــوَجــــُد فـــي آخــــِرِهــــا صــفــحــةٌ مـــن ال
نَــة، وتُــوَجــُد عــل| الــَهــَواِمــش بعض التَّْعِليَقات  ــبَــة ومُــلــّوَ وإطـــارات جميع الصفحات مُــَذّهَ
َوالتَّْصِحيَحات. والَْعنَاِوين واألرقام وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض 
الــكــلــمــات مُـــَمـــيَّـــَزة بِـــُخـــُطـــوٍط حـــمـــراء الـــلـــوِن فَـــْوقَـــَهـــا، الــنــاســخ: ســلــيــم بــن الـــحـــاج ُســلَــيْــَمــان. 
الــــــنــــــســــــخ الــــنــــفــــيــــس  ـــــنـــــــســـــــخ: ســــــنــــــة )1218 ھ/1725 م(. الــــــــوضــــــــع الــــــــــعــــــــــام: خــــــــــــّط  تــــــــاريــــــــخ الــ
ــيِّــد  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك: الــّسَ الــمــضــبــوط ضــبــطــاً كـــامـــاً بـــالـــحـــركـــات، وال
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 567. عربي ُعثَْماني ]1070[ الّرَ

عنوان المخطوط: تعريب تحفة شاهدي )1(�
الــــــمــــــؤلــــــف: عــــــبــــــد الــــــقــــــادر بــــــن عـــــمـــــر بـــــن بــــــايــــــزيــــــد بــــــن أحــــــمــــــد الـــــــبـــــــغـــــــدادي )ت 1093 ھ/ 

1682 م( )2(�

 �ŞERHU TUHFETİ’ş - ŞAHİDİ ›1‹
تُوَجُد مخطوطة منه في مكتبة أسعد أفندي: 3226، والال إسماعيل: 650، ويني جامع: 1129� 

 �ABDÜLKADİR b. ÖMER b. BAYEZİD، ABDÜLKADİR el - BAĞDADİ ›2‹
ــــْغــــــَداِدّي: )602/1(، وإيــــضــــاح  ــــبَــ ِــــــلـْـ ّــــــة الــــَعــــاِرفِــــيــــن ل انــــظــــر: خــــاصــــة األثــــــر لـــلـــمـــحـــبـــي: )451/2 - 454(. َوَهــــــِدي
الَة: )295/5(، واألعام: )41/4(. ومعجم  ِِّفين لَِكّحَ =المكنون: )429/1، 546/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    363 اللغات   

عدد األوراق وقياساتها: 36، مقياس الورقة: )280 × 145 = 190 × 145(، 
عدد األسطر: )21(�

ــــام  ـــــاة َوالــــّسَ َـــِمـــيـــَن، َوالـــــّصَ ْـــَعـــال ْـــــَحـــــْمـــــُد هلِلِ َربِّ ال ِحــــيــــِم. ال ِ الــــّرَ َ ْ أولــــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
عــــــل| ســـيـــد األولـــــيـــــن واآلخـــــــريـــــــن. هذه كـــلـــمـــات عـــربـــيـــة أمـــــاهـــــا شـــيـــخـــنـــا وأســـــتـــــاذنـــــا، لـــســـان 
الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــيـــــن، حـــــــّجـــــــة الــــــمــــــنــــــاظــــــريــــــن، جـــــــمـــــــال أهـــــــــــل األدب، تـــــــرجـــــــمـــــــان الــــــــعــــــــرب والــــــعــــــجــــــم، 
موالنا: )عبد القادر أفندي البغدادي( أطال اهلل بقاه عل| )التحفة الشاهدية( َحّلَ 
بِــــــِه مُـــشـــكـــاتـــهـــا، وأزال مُـــعـــضـــاتـــهـــا، جـــعـــلـــه اهلل خـــالـــصـــاً لـــوجـــهـــه الــــكــــريــــم، وســـبـــبـــاً لــلــفــوز 

بجنات النعيم.

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ قال المؤلف: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يعني: باسم الخالق الحي القوي القديم القادر السميع العليم.

وغـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــهثـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  وب|  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ســــــــــــــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

كــــــــــــــايــــــــــــــنــــــــــــــاتــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــو  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوب  كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم وار  يــــــــــــــــــــــــــــــر اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي هــــــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــمـــــــــــــاتـــــــــــــياكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

يعني: الثناء والحمد والشكر با نهاية، والذكر الجميل والمنّة با حدود وغاية 
لمن أوجد هذه الكائنات والموجودات، وخلق الحياة والممات...

جو ألطاف خدا كوستردي اتمام ديدم بن داخي تحفه شاهدي نام

ْــــــضــــــاً، أي: ســمــيــت  لـــمـــا أرادت ألــــــطــــــاف اهلل تــــعــــال| إتــــمــــام اذه الـــنـــظـــم، قـــلـــت أنــــــا أَي
)التحفة الشاهدية( اسما، أي: سّميته بـ )التحفة الشاهدية(، كما سماه بالتحفة 

الحسامية.

ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار )مَـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــَشـــــــــــــــــــه( ده )مُـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوي( يـــــــمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي يـــــــــــــــــــم

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواص بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــوي يـــــــــــــــــمبـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــد اهلل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوي يــــــــــــــم

تــــــــاريــــــــخ الـــــــــتـــــــــراث الــــــعــــــربــــــي لـــــــقـــــــره بــــــــلــــــــوط؛ الـــــــــرقـــــــــم: )4878(. ومــــــعــــــجــــــم الــــــمــــــخــــــطــــــوطــــــات الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي مــــكــــتــــبــــات 
ْــَحــِمــيــِدّي:  قْـــم ال إِْســتَــانــبُــول وآنــاطــولــي: )826/2(، الــرقــم: )2533(. ومــكــتــبــة راغـــب پــاشــا؛ ]1402[ الـــّرَ
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=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    364

الفقير الذي هو مولوي: أراد به تعريف نفسه طريقةً وناحيةً وبلداً، و)منتشه(: 
نــــاحــــيــــة مـــتّـــســـعـــة مـــشـــتـــمـــلـــة عـــــــل| قـــــــر| فــــــي ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر الــــــرومــــــي ]األبــــــيــــــض الــــمــــتــــوســــط[. 
بحمد اهلل: الحمد هلل ألني منسوب إل| فَْهِم معن| الشعر ودقيقه ألني غواُص بِحاِر 

كتاب المثنوي...

ُـــَســـْر:  آخـــــره:... دكــلــه كـــل: اســـتَـــِمـــَعـــْن. أبــجــد حــســابــن: أي حــســاب أبـــجـــد. أي پ
يا ولد. ِكيْم اَلِفَدْن يَهْ يَهْ دَْك پر پر َصيَر: من يعّد من األلف إل| الياء واحداً واحداً. 
صــــــا| يــــــــا دن: عـــــد أنــــــت مـــــن الـــــيـــــاء. قــــافــــه دك: إل| الـــــقـــــاف. اون اون: عــــشــــرة عــــشــــرة. 
اكــــلــــه پـــــك: افــــهــــم فـــهـــمـــاً مُــــحــــكــــمــــاً. قـــــافـــــدن: مــــن الـــــقـــــاف. يـــــوز يــــــوز: مـــئـــة مــــئــــة. َصـــيـــلـــور: 
. غـــــيـــــنـــــه دك: إل| الــــــغــــــيــــــن. ُجـــــــــــون ِحــــــســــــابــــــي ابـــــــجـــــــدي بِــــــــلــــــــِدك تَـــــــــمـــــــــامْ: حــــيــــثــــمــــا عـــلـــمـــت  ُـــــــــعـــــــــّدُ ي
حــــــســــــاب أبــــــجــــــد تـــــــمـــــــامـــــــاً. تُـــــحـــــفـــــه ِمـــــــــك تـــــاريـــــخـــــنـــــي بِــــــيــــــل أَْي ُهــــــــــَمــــــــــامْ: اعــــــلــــــم تـــــــاريـــــــخ تـــحـــفـــتـــي 
ْــــــــــــت: أي افــــــعــــــل عـــــــــل| اذه الــــــحــــــســــــاب. بـــــــو مـــــصـــــرعـــــدن:  ُـــــــــو ِحـــــــســـــــاب اوزره آي يـــــــا ســـــــيـــــــداً. ب
مــن اذه الــمــصــرع. ُشـــَمـــار: الــعــّد. قَـــلْـــِد| َســـنـــَدن: بــقــي مــنــك. شــاهــدي: يــا شــاهــدي. 
نــويــادكــار: تــحــفــة جــديــدة، وجــمــيــع حـــروف اذه الــمــصــراع بــحــروف أبــجــد )تــســع مــئــة 
وعـــــشـــــرون( )920 ھ/1514 م(. بــــو كـــتـــابـــي اوكــــــــرن: تـــعـــلـــم اذه الــــكــــتــــاب. ايـــــچ آب 
ـــــــــــــْن. ايــــلــــرســــه  حـــــــيـــــــات: اشـــــــــــرب مـــــــــاء الــــــحــــــيــــــاة. شـــــــاهـــــــدي يـــــــــه: لــــــلــــــشــــــاهــــــدي. هــــــركــــــيــــــم: ُكـــــــــــــّلُ مَ
عــا. ايــده محشرده: يفعُل في المحشر. شفاعت مُصطفا: شفاعة  ُــحــِدُث الــّدُ دعــا: ي

الُمْصَطَف|. يعني: مَن دعا له بالخير.

مـــــــــــــالحـــــــــــــظـــــــــــــات: مـــــــــخـــــــــطـــــــــوطـــــــــة نــــــــفــــــــيــــــــســــــــة مـــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف )واهنكل لـــــــــيـــــــــســـــــــت بــــــخــــــط 
ْـــــَعـــــنَـــــاِويـــــن  الـــــمـــــؤلـــــف(، وتُـــــــوَجـــــــُد عــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش بــــعــــض الــــتَّــــْعــــِلــــيــــَقــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وال
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الـــِعـــبـــاراِت مُـــَمـــيَّـــَزة بِـــُخـــُطـــوٍط حــمــراء  وبــعــض الــكــلــمــات مَــْكــتُــوب
اللوِن فَْوقََها، والمتن الَْمْشُروح مَْكتُوب بِاللَّْوِن األَْحَمر. الوضع العام: خّط النسخ 
المضبوط بالحركات، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: 
ــــد  ـــــيِّـــــد الــــحــــافــــظ مُــــَحــــّمَ ـــــد ُكــــتــــخــــده مـــــع الـــــخـــــاتـــــم، َوتَــــــَمــــــلُّــــــك: الـــــّسَ مُـــــْصـــــَطـــــَف| چـــلـــبـــي ابـــــن مُـــــَحـــــّمَ
ــــــــف دَاِر  مُـــــــــَراد َشــــيْــــخ َخــــانــــقــــاه مُـــــــــَراد مُــــــــّا، مــــع الــــخــــاتــــم؛ ســـنـــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْ

الَْمثْنَِوّي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    365 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 568. ُعثَْماني ]1071[ الّرَ
عنوان المطبوع: مُِزيل الخفاء في شرح تحفة الشاهدي = ترجمة مفاتيح الدرية 

في إثبات القوانين الدرية )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )2(�
عدد األوراق وقياساتها: 43، مقياس الورقة: )230 × 160 = 170 × 100(، 

عدد األسطر: )25(�
قْم الَْحِميِدّي: 561� أوله وآخره: مثل الّرَ

الــــــحــــــمــــــد هلل عــــــــــل| الــــــتــــــمــــــام والـــــــــصـــــــــاة عــــــــــل| ســـــيـــــد األنـــــــــــــــــام، وعــــــــــــل| آلــــــــــه الـــــــــبـــــــــررة الـــــفـــــخـــــام. 
قـــــد تـــــم شــــــرح اذه الــــكــــتــــاب عــــــل| يـــــد أفــــقــــر الـــــــــور| إل| اهلل تـــــعـــــال|، وأحـــــــــوج األمـــــــم إل| 
ــد مُـــــَراد الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي ابــن الــشــيــخ الــحــاج  ــد الـــُمـــْصـــَطـــَف|: الــســيــد الــحــاج الــحــافــظ مُــَحــّمَ مُــَحــّمَ
د مَُراد؛  عبد الحليم النَّْقِشبَنِْدّي عفا عنهما العفو العلي شيخ خانقاه داماد زاده مَُحّمَ
ــــلـْـــَطــــان ســلــيــم  عــلــيــه رحـــمـــة الـــمـــلـــك الـــــجـــــواد، فــــي بـــــــازار چـــهـــار شـــنـــبـــه، فــــي قـــــرب جـــامـــع الــــّسُ

خان قديم.
مالحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة مُبيّضة بخط المؤلف. أَتَّم المؤلف المسّودة 
فــــــــي يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت فــــــــي الــــــتــــــاســــــع عـــــشـــــر مــــــــن جــــــــمــــــــاد| األول ســـــنـــــة )1251 ھ/1835 م(، 
ثـــــــم بــــــيّــــــض الــــــمــــــســــــودة بـــــــالـــــــزيـــــــادة والـــــــــحـــــــــذف، وبــــــــيَّــــــــن كلذ فـــــــي آخـــــــــر الـــــمـــــخـــــطـــــوط حـــــيـــــث وثَّـــــــــق 
ِّــفــه )الـــشـــاهـــدي( سنة  َّـــفـــه مــؤل كلذ فـــي آخــــر الــمــخــطــوط، فـــذكـــر أن أصــــل الــكــتــاب قـــد أل
)921 ھ/1515 م(، وبدأ الشيخ محمد مراد بترجمته في وقت الظهيرة يوم الثاثاء 
فـــي 11 شـــــوال ســنــة )1250 ھ/1834 م(، وذكـــــر أنــــه قــــرأ ديــــــوان صـــائـــب عــــل| أســـتـــاذه 
ــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدّي، كـــمـــا قــــــرأ عـــلـــيـــه تـــحـــفـــة الــــشــــاهــــدي ســنــة  جــــنــــاب )صــــالــــح عـــفـــيـــف الــــمــــنــــزوي( الـــــنَّـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    366

)1220 ھ/1805 م( فـــــي إســــتــــانــــبــــول بـــمـــنـــطـــقـــة إيــــــــــوان ســـــــــراي بـــــجـــــوار ضـــــريـــــح الـــصـــحـــابـــي 
جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنه، واّطلع الشيخ مراد عل| الشروح الَْخاّصة 

بالكتاب حينذاك ودون آراء المؤيدين والمعترضين.

فحات لََها إطاَرات َحْمَراء اللون.  تُوَجُد في آخِرِه صفحةٌ من الَْفوائِِد،، َوَجِميع الّصَ
ْــــَعــــنَــــاِويــــن  ـــــُطـــــوِر بـــعـــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالــــتّـَـــْصــــِحــــيــــَحــــات. وال ــــيْــــــَن الـــــّسُ َــ وتُــــــوَجــــــُد عـــــل| الـــــَهـــــَواِمـــــش َوب
والفواصل وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط 
حمراء اللوِن فَْوقََها، تاريخ النسخ: في الساعة السادسة ليلة السبت في التاسع عشر 
من جماد| األول| سنة )1251 ھ/1835 م(. الوضع العام: خّط النسخ، والِْغاف 
ــــيِّــــد الــحــافــظ  ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُــــغــــلَّــــف بِـــــــــــَوَرِق اإليـــــبـــــرو الـــنـــفـــيـــس، عــلــيــه تــمــلــك الــــمــــؤلــــف: الــــّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 569� ]1072[ الّرَ

ُــــــغــــــت قـــــــانـــــــون إيهل = مـــــنـــــظـــــوم لــــغــــات  ُــــــغــــــت فـــــرشـــــتـــــه أوغــــــــــــــــل| = ل عـــــــنـــــــوان الـــــمـــــخـــــطـــــوط: ل
القرآن الكريم )1(�

الــمــؤلــف: عــبــد الــلــطــيــف بــن عــبــد الــعــزيــز بــن )فــرشــتــه( فــرشــتــا ابــن مــلـَـك )810 ھ/ 
1407 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 110، مقياس الورقة: )205 × 140 = 140 × 80(، 
عدد األسطر: )11(�

ِحـــــــــــــيـــــــــــــِم. لــــــــــك الـــــــحـــــــمـــــــد يــــــــا مــــــــن شــــــــــــــــّرف نــــــــــــــــوَع اإلنــــــــــســــــــــان،  ِ الـــــــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــــــــــه: بِــــــــــــــــْســــــــــــــــِم اهلِل انمحرّلَ

 �ŞERHU KANUNİ LÜĞATİ İLAHİ ›1‹
إِْســـــتَـــــانـــــبُـــــول )1272 ھ/1855 م(، )1279 ھ/1862 م(، )1284 ھ/1867 م(،  فـــــي  طـــبـــع  فـــرشـــتـــه  لـــغـــت 

)1296 ھ/1878 م(، وتُوَجُد منه مخطوطات عديدة في مكتبات إِْستَانبُول التراثية. 
 �IZZÜDDİN ABDÜLLATİF b. ABDÜLAZİZ el - KİRMANİ، İBN MELEK ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 77�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    367 اللغات   

وخّصصه ِمن األنواِع بالنُّطق والبيان، وجعله عالِماً بأصول الفصاحة والتبيان، ويّسره 
ّــد بـــالـــُقـــرآن، وعـــل|  ـــٍد الــمــؤي مــعــدن الــبــاغــة ومــنــبــع الـــِعـــرفـــان، والـــصـــاة َعـــــلَ| َســـيِّـــِدنَـــا مُـــَحـــّمَ
ـــــَده اهلل  َـــــــْعـــــــد؛ فـــــــــإّنَ الــــشــــيــــَخ فــــــاِضــــــَل الـــــــّزمـــــــان، تـــــغـــــّمَ أصــــحــــابــــه يـــنـــابـــيـــع الــــلُّــــطــــف واإلحـــــــســـــــان. َوب
ا ألََّف ِرَسالَة ِمن الرسائل اللُّغويَِّة مَُقدِّمَة ألحِد أركاِن الُْعلُوم  ْضَوان؛ لَّمَ بالرحمِة والرِّ
العربية؛ التََمَس أصحاُب الــِوداِد، وأربــاُب االتحاِد؛ أْن أشَرَحها َشْرحاً يشفي جميَع 
ُـــصـــّحـــَح مـــا تـــَغـــيَّـــَر ِمــــن تــركــيــبــاتــه.  عـــويـــصـــاتِـــِه، ويـــبـــرز ِكـــنـــايـــاتـــه، ويــشــيــر إل| مُـــعـــِضـــاتـــه، وي
فــــقــــلــــُت لـــــهـــــم: اذه أمـــــــــٌر رفِـــــــيـــــــٌع، وإنـــــــــي امــــــــــرٌؤ وِضـــــــيـــــــٌع، فــــلــــم يـــقـــبـــلـــوا مــــنــــي اذه االعــــــتــــــذار، 
وقابلوني باإللحاِح واإلصرار، فأقَحْمُت نفسي فيه؛ وإْن كان عسيراً، ألّنَ في إنجاح 
الرجاِل خيراً كثيراً، وشرعُت بالناظر الكليل، والخاطر العليل، راجياً ِمن اهلل تعال| 
َرر النظيم، خالصاً لوجهه الكريم، مقّرباً ِمن رحمته  أْن يجعَل ما ألَّْفتُهُ ِمن هذه الّدُ
فــــي دار الــنــعــيــم }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ݲ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ )1(، رحـــــم اهلل 
ن ُجبَِل طبُعهُ عل| اإلنصاف،  لَِمن َسِمَع اذه؛ وقال: آمين؛ يا رحيم، ثم راجياً ِمّمَ
ه إال بعد  ب واالعتساف؛ أْن ال يُبادَر إل| الــردِّ واإلنكار، وال يتفّوَ وُعِصَم ِمن التعّصُ
الــتــأمُّــِل واالفــتــكــار، فلو وقــف ذو مــــروءٍة عــل| الــعــثــرة والــخــلــل، وعـــل| الــهــفــوة والــزلــل، 
ا يلزمه عادةً ِمن اللوِم  فالائق بحالِِه أْن يُصِلَح ما يراهُ ِمن الخطأ والخطِل، ويَْعُفَو َعّمَ
والـــعـــذل، فــــإّنَ تَـــــْرَك اإلســــــاءَِة ِمـــن إخـــــواِن الـــزمـــاِن نــهــايــةُ مــا يــتــمــنّ| ِعــنــدهــم ِمـــن اإلحــســان، 
ألنّــي ُكــنــُت فــي زمـــاٍن صــارت الــُفــضــوُل فيه فَــضــاً، والــفــضــُل فُــضــوالً، والــِعــلــم انتكسْت 
أعـــامُـــه، والــجــهــل انــتــصــبــْت أقـــوامُـــه، واألذكـــيـــاء انــطــمــســْت مــعــالِــمــهــم، َوَعـــَفـــْت آثـــاُرهـــا، 
واألغــبــيــاء ارتــفــعــْت مــنــازلــهــم، واخـــضـــّرت ديـــاُرهـــا، قـــُربـــْت شــمــُس الــَفــْضــِل لــلــغــروب، بل 
َعَزبَْت وبَُعدْت نجومُ الجهل عن الغروب، بْل بََهَرْت - أعاذنا اهلل - عين شروِر أقواِم 
الزماِن؛ ال سيّما األقوام التي في اذه المكان، فـ }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ )2(، 
}ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ )3(، فأكئلو ِمن القوم الصالحين، اللهم اغفْر لي 
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ولَِمْن دعا لجميع المسلمين بالُغفران إل| يوم الحشر والميزان.

ِحــــيــــِم. )خـــبـــر( اتـــمـــك وفــــي )مـــــخ( الــخــبــر مـــعـــروف، والــَخــبــر  ِ الــــّرَ َ ْ بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
بالفتح الــمــصــدر )قُــبُــل( بــالــضــم، أُوبِـــَمـــك؛ مــن التقبيل. )زرع( أكــمــك وفــي )مــخ( 

الزرع: واحد الزروع وموضعه: مزرعة، والزرع أَيْضاً: طرح البذر...

آخـــــــــره:... وفــــي )ح( الـــخـــف: واحـــــد الـــخـــفـــاء الـــتـــي تُـــلـــبـــس. )ثـــخـــيـــن( وفــــي ثخن 
الشيء؛ من باب: َظُرَف، أي: غلُظ وصلُب، فهو ثخين.

َسالَة من ذكر )م(: فالُمَراد به )مختار الصحاح(، وما وقع  ما وقع في هذه الرِّ
فـــيـــهـــا مـــــن ذكــــــر )ح( الـــــــُمـــــــَراد بـــــه )الــــصــــحــــاح الـــــجـــــوهـــــري( ومــــــا وقــــــع فـــيـــهـــا مـــــن ذكــــــر )نـــــع( 
فـــــالـــــُمـــــَراد بـــــه )مـــــغـــــرب الــــلــــغــــة( ومــــــا وقــــــع فـــيـــهـــا مـــــن ذكــــــر )فــــــــا( فـــــالـــــُمـــــَراد بـــــه )فـــــائـــــق الـــلـــغـــة( 
وما وقع فيها من ذكر )تق( فالُمَراد به )التقدمة( وما وقع فيها من ذكر )مجمع( 
الُمَراد به؛ )مجمع الفوائد( وما وقع فيها من ذكر )اس( الُمَراد به )أسماء جار اهلل 
العامة( وما وقع من ذكر )بع( فالُمَراد به )بعض اللغات والكتب( وما وقع فيها 

من ذكر )ج( فالُمَراد به )الجامع(.

كتاب ايچنده اوالن رموز| بو محلده بيان اتمشلردر. اهلل تعال| أعلم.

َــــــيْــــــَن  مـــــالحـــــظـــــات: تُـــــــوَجـــــــُد فـــــي أولــــــــه صـــفـــحـــة مـــــن الـــــفـــــوائـــــد. وتُــــــــوَجــــــــُد عـــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
ْــــــَعــــــنَــــــاِويــــــن والـــــفـــــواصـــــل ورمــــــــــوز الــــمــــصــــادر  ــــَقـــــات َوالـــــتَّـــــْصـــــِحـــــيـــــَحـــــات. وال ــــِلـــــيـ ــــْعـ ـــــــُطـــــــوِر بــــعــــض الـــــتَّـ الـــــــّسُ
والمراجع؛ وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط 
ــــِغــــــاف ِجــــلـْـــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي مُـــغـــلَّـــف  ْــ ــــَهـــــا، الــــوضــــع الــــعــــام: خـــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق، وال حــــمــــراء الـــــلـــــوِن فَـــــْوقَـ
د مُــَراد َشيْخ َخانقاه مُــَراد مُــّا، مع  يِّد الحافظ مَُحّمَ بِــَوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ

الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 570. مطبوع ُعثَْماني ]1073[ الّرَ

عنوان المطبوع: شرح قواعد فارسية؛ لِمحمد مَُراد )1(�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    369 اللغات   

وفِّي، اإلسطنبولي  د توفيق أفندي المولوي، المثنو| خوان، الّصُ المؤلف: مَُحّمَ
)ت 1248 ھ/1832 م( )1(�

عدد الصفحات: 60�

ِحـــيـــِم. ســپــاس جــمــلــة كــائــنــات،  ِ الـــّرَ َ ْ أولـــــه: شـــرح قـــواعـــد فــارســيــة. بِــــْســــِم اهلِل انمحرّلَ
أول خـــــــالـــــــق األلـــــــــفـــــــــاظ والــــــــلــــــــغــــــــات، وايـــــــــجـــــــــاد كــــــنــــــنــــــدهء حـــــــــــــروف وكـــــــلـــــــمـــــــات، اوالن خــــــــداونــــــــده 
مــــســــتــــعــــانــــه شـــــــايـــــــانـــــــدركـــــــه: }چ چ ݲ ڇ ڇ{ )2(، تــــشــــريــــفــــيــــلــــه قــــــــــدر ومـــــرتـــــبـــــهء 
إنــــســــانــــي تـــرفـــيـــع وبـــــيـــــان ايـــــــلـــــــد|... مــــلــــوك جـــــهـــــان، خـــــاصـــــهء دودمـــــــــــان آل ُعـــــثْـــــَمـــــان، إمـــــام 
ـــلْـــَطـــان  ــــلـْـــَطــــان ابـــن الـــّسُ ــــلـْـــَطــــان بــــن الــــّسُ ــــلـْـــَطــــان بــــن الــــّسُ الــمــســلــمــيــن، خــلــيــفــهء رو| زمــــيــــن، الــــّسُ
لَْطان عبد المجيد خــان( )3( ال زالت رايــات سلطنته منصورة، وأعــداء حضرته  )الّسُ

طبع اذه الكتاب )سنة 1265 ھ/1849 م( بالمطبعة العامرة في إِْستَانبُول، وهو شرح توفيق أفندي عل| 
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: )554(، والّرَ د مُــَراد ما، انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ كتاب أستاذه مَُحّمَ
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د توفيق أفندي اإِلْستَانبُولي، المعروف بتوفيق أفندي، ومثنوي خوان. فاضل ُعثَْماني تتلمذ عل|  مَُحّمَ
ــد مُـــَراد مــا فــي دار الــمــثــنــوي، وأتــقــن الــعــربــيــة والــتــركــيــة والــفــارســيــة، وتــصــوف وتــزهــد وأقـــام بــدار  الــشــيــخ مُــَحــّمَ
ِـــــي تـــمـــام حــبــيــب بــن  الـــمـــثـــنـــوي، وكــــان جــمــاعــة لــلــكــتــب، ومـــمـــا شـــاهـــدنـــاه مـــن مــمــتــلــكــاتــه: كـــتـــاب الـــحـــمـــاســـة؛ ألَب
قْــــم  أوس الــــطــــائــــي، وقـــــد تـــمـــلـــكـــه )ســـنـــة 1244 ھ/1828(؛ وهـــــو مـــحـــفـــوظ فــــي مـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة إســـطـــنـــبـــول؛ الــــّرَ
ْـــَقـــِديـــُم: )1441(، ومـــن مــمــتــلــكــاتــه: شـــرح الــحــكــمــة لـــلـــفـــارابـــي، وقـــد تــمــلــكــه ســنــة )1257 ھ/1841 م(.  ال
قْم الَْقِديُم: )1150(، وأرخ أحدهم وفاته بقوله: )ايلد|  وهو محفوظ في مكتبة جامعة إسطنبول؛ الّرَ
تـــوفـــيـــق قـــربـــعـــاي| فـــنـــا = )1274 ھ/1857 م(، وقــــد دُّون فـــي تـــربـــة )دار الـــمـــثـــنـــوي = مـــثـــنـــوي خــــانــــه(، ومـــن 
مصنفاته: شرح عروض الجامي، وشرح قصائد الجامي، وتراجم أحوال رجال العلم، واألنس المعنوي 
في شرح المثنوي؛ وهو مطبوع في إستانبول سنة )1298 ھ/1881 م(، وشرح كتاب أستاذه في قواعد 

الفارسية. 
انظر، ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )264/1(� 

›2‹ سورة انمحرل، اآليتان: 3 - 4� 
لَْطان عبد المجيد خان )1255 - 1277 ھ/1839 - 1861 م(،  ›3‹ أمير المؤمنين؛ وخليفة المسلمين؛ الّسُ
لَْطان عبد الحميد  لَْطان محمود خان الثاني )1223 - 1255 ھ/1808 - 1839 م(، ابن الّسُ ابن الغازي الّسُ

األول: )1187 - 1203 ھ/1774 - 1789 م(. يرحمهم اهلل تعال|. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    370

َــْعــد؛ خــازن كــام معنوي، وشــارح كتاب مثنوي؛ أستاذ أكــرم موالنا  مــقــصــورة... َوب
ـــد مُــــــــَراد، الــــواقــــف بــــأســــرار الـــمـــبـــدأ والـــمـــعـــاد؛ حــضــرتــلــري، أســلــوب  الــســيــد الـــشـــيـــخ: مُـــَحـــّمَ
كام قديمه اقتدا، و>ُكّلُ أَمٍْر ِذي بَاٍل لم يُبَْدأ فِيِه بِالبسملِة فَُهَو أَبْتَُر< حديث شريفنه 
ألجل االقتفا أول كتابنده بسمله شريفه ايله ابتدا، وكتابن| نظر شرع غراده معتّد به 
ِحيِم( بيوررلر َكَساهُ اهللُ جابيَب ِرضوانِِه في  ِ الّرَ َ ْ ومُعتن| ايدوب: )بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
يـــوِم الــتــنــاد )حــمــد وســپــاس ُخـــدا را َعــــّزَ َوَجـــــّلَ كــه لــغــت اهـــل پـــارس ]بـــا لــغــت عـــرب[ در 
فصاحت وباغت وحاوت توأم داشت( سپاس قياس وزننده، حمد وشكر معناسنه 
در حــمــد اوزره مـــعـــطـــوفـــدر، وحـــمـــدك لـــغـــوي وُعــــرفــــي مـــدلـــول ومــــــورد جــهــتــلــريــلــه فــرقــلــري 

ديابيج كتبده مفصل ومشروحدر...

آخره:... )وكاه پا شد كه براول امر حاضر لفظ نامي ايد صفت مشبهه مي پا 
شد مثل نادان آمديم(. وكاه اولور كه أمر حاضر اولنه تالفظ| كلوب صفة مشبهة 
اولــــــور نــــــادان آمـــديـــم كــبــي بــيــلــمــجــي كـــلـــدك ديـــمـــكـــدر مـــثـــال مــــذكــــورده اوالن جـــنـــاس خفي 

َواب، وإلَيِْه الَْمْرِجُع والَْمآب. اهل ذكايه جليدر. واهللُ أَْعلَُم بِالّصَ

ـــيــــــرة،  ــ ـــيــــــسـ ــ ـــــفــــــة الــــــحــــــقــــــيــــــرة فـــــــــي األوقـــــــــــــــــــــات الـ ـــــتــــــحـ الـــــــحـــــــمـــــــد هلل الـــــــــــــــذي يــــــســــــر لـــــــــي خــــــــتــــــــام هذه الـ
بـــالـــعـــنـــايـــات الـــكـــثـــيـــرة، والــــصــــاة عـــــل| مَـــــن بــــه الــــصــــاة جــــديــــرة، وعــــــل| أصـــحـــابـــه أصـــحـــاب 
السيرة والسريرة، ما دامت األفاك مستديرة. عل| يد شارحه: السيد توفيق المولوي 
الــمــثــنــو| خـــــوان، فـــي دار الــمــثــنــوي، غـــفـــر اهلل ذنــــب ُوُجـــــــــوِدِه بــمــزيــد فــضــلــه َوجـــــــوده؛ في 
الـــيـــوم الــعــشــريــن مـــن شــهــر رجـــب الـــمـــرّجـــب، فـــي ســنــة خــمــس وســتــيــن ومــأتــيــن وألــــف من 
ـــــه يـــــــر| ِمـــــــن خـــــلـــــف، الــــلــــهــــم اغـــــفـــــر لــــــي ولـــــــوالـــــــدي ولـــجـــمـــيـــع  ـــــّدامــ هـــــجـــــرة مَـــــــن كــــمــــا يـــــــر| ِمـــــــن قــ

المؤمنين. آمين بحرمة النبي األمين. م.

حمد وسپاس خالق جّن وناس حضرتلرينه أليق وسزادركه بدرقهء عنايت وياورئ 
ــــد مُـــــــــَراد(؛ مـــرحـــوم زبـــــان فــارســي  ــــَحــــّمَ تــيــســيــر وهـــدايـــتـــيـــلـــه: مُـــــــَراد مــنــا شــيــخــي؛ الــشــيــخ )مُ
اوزره أثر خامه لر| اوالن: )قواعد فارسيهء( موجز ادالريني، ولد معنويسي السيد 
ــد توفيق أفــنــدي( حضرتلرينك، زبــان تركي اوزره وضــع وترتيب ايتدكلر|،  )مُــَحــّمَ
شرح لطيفك طبع وتمثيل| )دار الطباعة العامرة( ده بيك ايكيوز سكسان بش سنه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    371 اللغات   

سي )1285 ھ( ربيع األول| أوائلنده ختام پذير اولد|. م.
ـــبَـــاَعـــِة الـــعـــامـــرة فـــي عــهــد أمــيــر الــمــؤمــنــيــن  مـــالحـــظـــات: ُطــبــع طــبــعــة حــجــريــة فِــــي دَاِر الـــطِّ
لَْطان عبد المجيد خان. تاريخ الطبع: في أوائل رجب سنة )1285 ھ/1868 م(.  الّسُ
ـــبـــــرو، َوقْـــــــف دَاِر  ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــغــلــف مــــن الــــخــــارج بــــــورق اإليــ الــــوضــــع الــــعــــام: وال

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 1/571. مطبوع ُعثَْماني ]1074[ الّرَ
َّـــــــة = مــفــاتــيــح  ري َّــــــة فــــي إثــــبــــات الـــقـــوانـــيـــن الـــــــّدَ ري عـــنـــوان الـــمـــطـــبـــوع: تـــرجـــمـــة الــمــفــاتــيــح الــــــّدُ

الدرية في القواعد الفارسية )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )2(�
عدد الصفحات: 1 - 39�

قْم الَْحِميِدّي: 554� أوله وآخره: مثل الّرَ
د  مالحظات: ُطبَِع طبعةً حجريّةً بمعرفِة المؤلِِّف، ونظارِة شيخ زاده السيد مَُحّمَ
أســعــد. تــاريــخ الــطــبــع: فــي أواســــط مــحــرم ســنــة )1251 ھ/1835 م(. الــوضــع الــعــام: 
ــد  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مُـــغـــلَّـــف بِــــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، وعــلــيــه تــمــلــك: الـــّسَ وال
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ِحيِم. حمد وسپاس خدا| را عز وجل كه لغت أهل  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
بـــــارس بــالــغــت عــــرب در فــصــاحــت وبـــاغـــت وحــــــاوت تـــــوأم داشــــــت، وصــــلــــوات زاكـــيـــات 
برآن سيد أنام محمد عليه السام كه با حديث )لسان أهل الجنة العربية والفارسية 
الدرية( قدر اين لغت براقراشت ونيز بر آل وأصحابش باد كه صد هزار اعدا| دين 
راكاه باتبغ لسان بد وزخ خط والزام وكاه بانبزهء تا بان ينيران سوزان برداختند، بعد 
از ين، اين بندهء فقير ومعترف عجز وتقصير پا| شكستهء زاويهء خمول وكمسام| 
)الــســيــد( حــافــظ محمد مـــراد الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي اإلســتــانــبــولــي ابــن الــشــيــخ الــحــاج عبد الحليم 
النَّْقِشبَنِْدّي االخسخوي )شيخ( خانقاه محمد مراد، العريف بداماد زاده، رزقه اهلل 
الحسن| وزياده )ميكويد( چند مدت پا زاويهء خود مذاكرهء دواوين فارسيه ومثنو| 
شريف جاليه ب| استحقاق ولباقت واق شد اســت )بناپرين( كتاب مفاتيح الدرية 
را بـــاكـــرات مـــذاكـــره كـــرديـــم، وبــلــســان تــركــي پــا طـــرح زوائــــد وضـــم فــوائــد تــرجــمــه داشتيم 
)روز|( در خاطر من خطور كردكه عبارهء اين كتاب عربيست وبافصاحست وچندان 
فوائد نيست پا عبارهء فارسي قواعد اين لغت قطرهء از بحر وزرهء از مهر جمع كنيم 
تاد وفائده بر خوانند كان حاصل شود )يك| تعلم قاعده( ويك| آشنا شدن عباره 
)ودر آخر رساله أمثلهء مختلفه ومطرده را همچو كتاب امثلهء مشهوره كتب كنيم 
تايك أثر ووسيلهء دعا با شد )بر مقتضا| خاطره شروع واقع شد بحمد اهلل سبحانه 
وتعال|( ونياز اين فقير از ناظران آنست كه سهو وخطاها| اين رساله را بيند... 
واهلل المستعان، وعليه االعتماد والتكان. باب المصدر: مصدرآن تسمست كه در 

د أسعد. تاريخ الطبع: في أواسط محرم  ُطبَِع َطبَْعةً حجريّةً بمعرفِة المؤلِِّف، ونظارِة شيخ زاده السيد مَُحّمَ
سنة )1251 ھ/1835 م(. 

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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آخرش نون ساكنه با شد وما قبلش دال ياتاست اكر دار با شدما قبلش از پنج حرف 
خال| نشودان حروف را لفظ...

آخــــــــره: قـــــاعـــــدة: وصــــــف تــــركــــيــــب| انــــســــت كـــــه درنـــــــــزد أمــــــر حــــاضــــر يـــــك اســــــم جــــامــــد م| 
آر| مـــثـــل دلـــكـــش ودلــــريــــا ودلــــبــــر، وايــــــن وصـــــف تـــركـــيـــب| از صـــفـــت مــشــبــهــه مـــعـــدوددســـت 
صفت مشبهة، آن اسم كه مشتقست از أمر حاضر بر زيادهء ألف درا خرش مثل دانا 
وكويايا بزيادهء ألف ونون مثل خندان وكويان وكاه با شد كه پر أول أمر حاضر لفظ 

نام| آيد صفت مشبهة م| باشد مثل نادان آمديم.
قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/571. مطبوع ُعثَْماني ]1076[ الّرَ
عنوان المطبوع: األمثلة المختلفة بلسان الفارسية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 40 - 64�
أوله: كرد: فعل ماض| بناء معلوم مفرد مذّكر غائب ومفرد مؤنث غائبة معناسي 
ايلد| بر غائب ار وبر غائبه عــورت كچمش زمانده. ُكند: فعل مضارع بناء معلوم 
مـــــفـــــرد مـــــذكـــــر غـــــائـــــب ومــــــفــــــرد مـــــؤنـــــث غــــائــــبــــه مــــعــــنــــاســــي ايـــــلـــــر بــــــر غـــــائـــــب ار يــــــا خــــــود بــــــر غـــائـــبـــه 

عورت شمديك| حالده ياكلجك زمانده...
آخـــــــــــــــــــــــره:... زه| كــــــــــــــردم شــــــــــــــدم: فــــــعــــــل تـــــعـــــجـــــب بـــــــنـــــــاء مــــــجــــــهــــــول نــــــفــــــس مــــتــــكــــلــــم وحــــــــده 
معناس| عجب اولنمش اولدم كجمش مازنده. زه| كرده شديم: فعل تعجب بناء 

مجهول نفس متكلم مع الغير معناس| عجب اولنمش اولدق كجمش زمانده.

 �el - EMSİLE Fİ KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
د أسعد. تاريخ الطبع: في أواسط محرم  ُطبَِع َطبَْعةً حجريّةً بمعرفِة المؤلِِّف، ونظارِة شيخ زاده السيد مَُحّمَ

سنة )1251 ھ/1835 م(. 
�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/572. مطبوع ُعثَْماني ]1077[ الّرَ

َّـــــــة = مــفــاتــيــح  ري َّــــــة فــــي إثــــبــــات الـــقـــوانـــيـــن الـــــــّدَ ري عـــنـــوان الـــمـــطـــبـــوع: تـــرجـــمـــة الــمــفــاتــيــح الــــــّدُ
الدرية في القواعد الفارسية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 1 - 39�
قْم الَْحِميِدّي: 554� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/572. مطبوع ُعثَْماني ]1078[ الّرَ

عنوان المطبوع: قواعد الفارسية )3(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )4(�

عدد الصفحات: 26 - 39�
قْم الَْحِميِدّي: 2/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    375 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 3/572. مطبوع ُعثَْماني ]1079[ الّرَ

عنوان المطبوع: األمثلة المختلفة بلسان الفارسية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 40 - 64�

قْم الَْحِميِدّي: 3/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/573. مطبوع ُعثَْماني ]1080[ الّرَ

َّـــــــة = مــفــاتــيــح  ري َّــــــة فــــي إثــــبــــات الـــقـــوانـــيـــن الـــــــّدَ ري عـــنـــوان الـــمـــطـــبـــوع: تـــرجـــمـــة الــمــفــاتــيــح الــــــّدُ
الدرية في القواعد الفارسية )3(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )4(�

عدد الصفحات: 1 - 39�

قْم الَْحِميِدّي: 554� أوله وآخره: مثل الّرَ

ّـــةً بــمــطــبــعــة مــكــتــب الــحــربــيــة الــشــاهــنــشــاهــيــة الــُعــثْــَمــانــيــة  مـــالحـــظـــات: ُطـــبِـــَع طــبــعــةً حـــجـــري
سنة )1253 ھ/1837 م(.

 �el - EMSİLE Fİ KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    376

يِّد  الوضع العام: والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  الحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/573. مطبوع ُعثَْماني ]1081[ الّرَ

عنوان المطبوع: قواعد الفارسية )1(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 26 - 39�
قْم الَْحِميِدّي: 2/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/573� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/573. مطبوع ُعثَْماني ]1082[ الّرَ

عنوان المطبوع: األمثلة المختلفة بلسان الفارسية )3(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )4(�

عدد الصفحات: 40 - 64�
قْم الَْحِميِدّي: 3/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - EMSİLE Fİ KAVAİD - i FARİSİYYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    377 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 1/573� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/574. مطبوع ُعثَْماني ]1083[ الّرَ

َّـــــــة = مــفــاتــيــح  ري َّــــــة فــــي إثــــبــــات الـــقـــوانـــيـــن الـــــــّدَ ري عـــنـــوان الـــمـــطـــبـــوع: تـــرجـــمـــة الــمــفــاتــيــح الــــــّدُ
الدرية في القواعد الفارسية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 1 - 39�
قْم الَْحِميِدّي: 554� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 2/574. مطبوع ُعثَْماني ]1084[ الّرَ

عنوان المطبوع: قواعد الفارسية )3(�
ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ

1847 م( )4(�

عدد الصفحات: 26 - 39�
قْم الَْحِميِدّي: 2/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 1/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KAVAİD - i FARİSİYYE ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    378

قْم الَْحِميِدّي: 3/574. مطبوع ُعثَْماني ]1085[ الّرَ

عنوان المطبوع: األمثلة المختلفة بلسان الفارسية )1(�

ْــــَحــــِلــــيــــم بــــن يــــوســــف األْخـــــِســـــخـــــوي )ت 1264 ھ/  ـــــد مُـــــــَراد بـــــــن عــــبــــد ال ــــّمَ الــــمــــؤلــــف: مُـــــَحـ
1847 م( )2(�

عدد الصفحات: 40 - 64�

قْم الَْحِميِدّي: 3/571� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/571� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 575� ]1086[ الّرَ

عنوان المخطوط: ُكلِّيَّات )3(�

المؤلف: أيوب بن موس|، الشريف، الُحَسيْنِّي، الحنفي، الكفوي، أبو البقاء، 
القريمي، قاضي القدس )ت 1094 ھ/1683 م( )4(�

 �el - EMSİLE Fİ KAVAİD - i FARİSİYYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/571�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

�MUHAMMED MURAD b. ABDÜLHALİM b. YUSUF en - NAKŞİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 181�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �KÜLLİYYAT ›3‹
طبع كتاب الكليات في مطبعة بوالق العامرة في القاهرة سنة )1253 ھ/1837 م(، )1255 ھ/1839 م(، 
)1286 ھ/1869 م(،  ســــــنــــــة  وإِْســــــــــتَــــــــــانــــــــــبُــــــــــول  )1284 ھ/1868 م(،  ســــــنــــــة  وإيــــــــــــــــــــران  )1281 ھ/1871 م(، 
ســـنـــة  بــــــــيــــــــروت  وفــــــــــي  )1402 ھ/1981 م(،  )1394 ھ/1974 م(،  دمـــــــشـــــــق  وفــــــــــي  )1287 ھ/1870 م(، 

)1419 ھ/1998 م(، )1432 ھ/2011 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1432�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1899[ الّرَ

 �EBÜ’l - BEKA EYYUB b. MUSA el - HÜSEYNİ el - KEFEVİ ›4‹
وفاته موضع خاف فقد قيل: وفاته سنة )1095 ھ/1684 م(. 

انظر: ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )230/1(، هدية العارفين للبغدادّي: )229/1(، 
قْم  الَة: )31/3(. ومكتبة راغــب پاشا؛ ]1899[ الّرَ ِِّفين لَِكّحَ وأعــام الزركلي: )38/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل

الَْحِميِدّي: 1432� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    379 اللغات   

عدد األوراق وقياساتها: 509، مقياس الورقة: )210 × 155 = 160 × 90(، 
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ِحيِم. َخيْر مَنُْطوٍق بِِه أَمَامَ كلِّ مَقاٍل، َوأفضل مصّدر  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
مَة تَنِْزيل الُْقْرآن، َوآخر دَْعَو| سكان منَاِزل الْجنان،  بِِه كُل كتاب فِي كِل َحال، مَُقدِّ
لمن ُرسمت آيَات جبروته عل| صفحات األَنْفس واآلفــاق، ورقمت سطور عظموته 
، َوأَْحــــــــَر| مَـــا شــفــع بِــــِه لــلــســالــك،  ــبــع والـــطـــبـــاق، ثــــّمَ أول| مَـــا قــّفــي بِــــِه كلَذِ فِـــي جــبــاه الــّسَ
ـــنـــــن واالســـــــتـــــــغـــــــمـــــــاد واالســـــــــتـــــــــجـــــــــاب، َحـــــــْســـــــبَـــــــَمـــــــا ســــــــــرد رب األربــــــــــــــــــــاب، عــــــــــل| أنــــفــــس  ُهـــــــــــــَو الـــــتـــــحــ
جــــت بـــَهـــا َهــــامــــة تــــَهــــامَــــة، وأصـــــــوب ســـهـــم اســـتـــخـــرج مــــن كـــنَـــانَـــة كــــنَــــانَــــة، وأســـــن|  ــــْوَهــــــَرة تُــــوِّ َجــ
َماَوات َواألَْرض، وأبهر أســرار ملكوته بالطول َوالْعرض، َوأحمد من َحِمَد  أنــوار الّسَ
د الَِّذي ابتهجت بِيُْمِن أخَمصيه ُسّرة الْبَْطَحاء،  َوُحِمد، وأوف| من وعد وعِهد، مَُحّمَ
وباهت بترب نَْعلَيْه حظائر الُْقدس فَوق الْقبَّة الشماء، وَعل| حواريه الَّذين اجتهدوا 

فِي تأسيس قََواِعد الَْكلم، واستفرغوا فِي تشييد ضوابط الحكم.

َوبــــعــــد: فـــمـــذ أُمـــيـــطـــْت عـــنـــي الـــتـــمـــائـــم، ونـــيـــطـــْت بِـــــي الـــعـــمـــائـــم، قـــــــدر اهلل لــــي أَن أالزم 
ــــُعـــــيُـــــون، مــلــتــقــطــاً فــــرائــــَدهــــا،  ْـ ِــــي لـــتـــنـــويـــر ال ـــُفـــــنُـــــون، وأكـــتـــحـــل بـــإثـــمـــد الــــلَّــــيَــــال ْــ ْــــكــــتــــاَب وأداوم ال ال
ْــــت فَــنّــاً إاِّل َوكــنــُت فِــيــِه َخــِطــيــبــاً، مَــا ألفيت ُغصناً إاِل  َــِة فــوائــدهــا، مَــا َرأَي ْــِكــتَــاب ومرتبطاً بِــال
َــــــــــــّي أحـــــــب مـــــن كـــــل حــــبــــيــــب، وأعـــــجـــــب لـــــــدي مـــــن كــل  ْــــــكــــــتــــــاب إِل وصــــــــرت فِـــــيـــــِه َعــــنــــدلــــيــــبــــاً. َوال
َعـــــِجـــــيـــــب. فَــــــــــِإن الــــِعــــلــــم فَـــــخـــــر يـــــبْـــــق| عـــــــل| مُــــــــــــُرور األحـــــــقـــــــاب، َوِذكــــــــــــر يـــــتـــــوارثـــــه األعــــــقــــــاب بــعــد 
األعقاب، َوأول الْمجد َوآخره، وباطن الّشرف َوَظاهره، بِِه يترقّ| عل| كل الَْمَراتِب، 
ــل إِلَ| الــمــآرب والــمــطــالــب؛ َوُهــــَو األرتـــع مــرعــاه، َوُهــــَو األرفـــع مــســعــاه، يْمأ  َوبِـــه يــتَــَوّصَ
ُدور انشراحاً، ويفيد األُمُور انفساحاً؛ َوُهَو  الُْعيُون نوراً، والقلوب ُسُروراً؛ َويِزيد الّصُ
ْــَمــْعــُروف  ْــُكــبْــَر|، وتعريف ال ْــُعــْظــَم|، والمنية ال ْــُغــنــم األَْكــبَــر والــحــّظ األوفـــر، والبغية ال ال
يَادَة عل| الَْحدِّ نُْقَصان من الَْمْحُدود... ولما وفقني اهلل  من بَاب الَْمْردُود، َكَما أَن الزِّ
الــــجــــمــــيــــل، لــــــاذه الــــمــــطــــلــــب الــــجــــلــــيــــل، أردُت أْن أنـــــــخـــــــرَط فــــــي ســــلــــكــــهــــم، وأعـــــــقـــــــَد مــعــهــم 
الــخــنــاصــر، قــبــل أن تُـــبـــل| الـــســـرائـــر، وتـــفـــن| الــعــنــاصــر، وأكـــــون بــخــدمــة الــِعــلــم مــوســومــاً، 
وفي َحَملَتِِه منظوماً، وفي رياضه راتعاً، وفي أُفُِقِه طالعاً، وأستنير في ُظلَِم الزمان 
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باذه المصباح، وأطير في درك النجاح باذه الجناح. ينكل ُكنُت في عصر عّضت 
ــتــنــي مـــن بينهم  فــيــه أبـــنـــاءَ الــِعــلــم نـــوائـــُب الـــزمـــن، ونــشــبــت فــيــهــم مــخــالــب الــمــحــن، وخــّصَ

بأصعِب أمٍر وخيم، كلذ تقدير العزيز العليم.
ولـــــوال أْن مــــــّن اهلل ســبــحــانــه عــلــيــنــا فـــي اذه الــــزمــــان بِــــَمــــْن أِعــــنّــــةُ عــنــايــتــه مــعــطــوفــةٌ عــل| 
تــربــيــة أهــــل الـــِعـــرفـــان، وأزمّـــــــة عــاِطــفــتــه مـــصـــروفـــة إل| إســـعـــاف مــطــالــب الـــُعـــلَـــَمـــاء، ُكـــنّـــا في 
زاويـــة الــخــمــول، وبــاديــة األُفُــــول هــبــاء. وهــو الــوزيــر األكـــرم والــدســتــور األفــخــم، الملكي 
يم، األصدق األحق األوفر. األعدل األجمل األوقر، َسِمّي النبي  النسم، الُقدسي الشِّ
األوف| في عالم اإلنشاء، مُْصَطَف| پاشا؛ يسر اهلل له ما يشاء، وما زالت قلوُب َعنِيِدِه 
أَِكــــنّــــةَ أِســـنّـــِة َعـــبِـــيـــِدِه. وهـــو نِـــظـــامُ الــمــفــاِخــر والـــمـــآثـــر. غــــوُث الــشــاكــي، وغـــيـــُث الــشــاكــر... 
ْــَقــَواِعــد، َوال كــالــروض لأمطار،  نعم قــد جمعُت فِــيــِه مَــا فِــي تصانيف األســـاف مــن ال
ْـــَقـــرار، منقولة بأقصر ِعــبــاَرة  ْــَمــاِء إِلَ| ال ْــَفــَوائِــد، َوال َكــال وتــســارعــُت لضبِط مَــا فِــيــَهــا مــن ال
ْـــَمـــنْـــُقـــول، فِـــي الــمــســمــوع  ْـــَمـــْجـــُمـــوع ال َـــّمـــهـــا، وأوجـــــز إَِشـــــــاَرة وأعـــّمـــهـــا، وتــرجــمــُت اذَهَ ال وأَت
يْتُها: بالُكلِّيَّات، راجياً من اهلل  والمعقول، ورتَّبتها عل| تَْرتِيب ُكتُِب اللَُّغات، َوَسّمَ
محو السيئات، وتخليد الذكر الجميل عــل| األيـــام، والتعيش بعد مشارفة الِْحمام. 
َوالَْجاِمع الَْفِقير، إِلَ| اهلل الَْغنِّي الَْخبِير: أَبُو الْبََقاء الُحَسيْنِّي الكفوي الَْحنَِفّي، خّص 
ِــــــــــــــف؛ بــــكــــســــر الــــــــــام هــــــي أّول حــــــروف  ْـــــــَجـــــــِلـــــــّي والـــــــخـــــــفـــــــّي... فــــصــــل األلــــــــــــف: األل بــــالــــلــــطــــف ال
الــمــعــجــم، وأول اســــم اهلل األعـــظـــم، وأول مــا خـــاطـــب اهلل بــه عــبــاده فــي الـــوجـــود بــقــولــه: 

}ڄ ڄ{ )1( وهي من أقص| الحلق مبدأ المخارج...
ــَواِهــر النقلية عــل| القواطع الَْعْقِليَّة مَُحال ألَن النَّْقل  آخـــره:... الــَقــْول بترجح الــّظَ
فرع عل| الْعقل، فالقدح فِي األَْصل لتصحيح الَْفْرع يُوجب الْقدح فِي الَْفْرع َواألَْصل 
مَعاً، َوُهَو بَاِطل، نكَلِ اذَهَ فِيَما إِذا َكاَن النَّْقل َظنِّي الثُّبُوت أَو الّداللَة، أَو َكاَن النَّْقل 
ْرع مُتَّبَع مَنُْقول. إِذا تَعارض الْعقل  ا يبلغهُ طوُر الْعقل َوإاِل فالعقل مَْعُقول، َوالّشَ ِمّمَ
ْــَمــنْــُقــول لــيُــَوافــَق بِــِه الَْمْعُقوَل  َوالــنَّــْقــل فِــي مَــْطــلـُـوب فَيتبع الْعقل، ويتتبع المخلص فِــي ال
إِْن أمكَن، َوإاِل يُعّد الَْمنُْقول من قبيل المتشابهات؛ اذَهَ فِي الَْمْطلُوب االعتقادي، 

›1‹ سورة األعراف، اآلية: 172� 
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ح  َوأما فِي الَْمْطلُوب العملي؛ فَِإن َكاَن التََّعاُرض بَين الْقيَاس َومتْن الَحِديث؛ فيرّجَ
ْـــــــَواِحـــــــد، ويـــــرّجـــــح الــــَحــــِديــــث إِن َكــــــــاَن مــــتــــواتــــراً إِلَ| غــيــر  ْــــِقــــيَــــاس إِْن َكــــــــاَن الــــَحــــِديــــث َخـــــبَـــــَر ال ال
. ال مــْدخــل لِلَْعْقِل فِــي معرفَة األَْحــَكــام، فَــا يُمكن االْســتِــْدالل بالعقول الــّصــْرف  كلَذِ
ْــــقــــيَــــاس  َــــــــة، أَو إِلَ| ال فِـــــــي األَْحــــــــَكــــــــام بِــــــــَوْجــــــــٍه، َومَــــــــــا تــــــــــــَراء| أَنــــــــه مَــــــْعــــــُقــــــول؛ فــــمــــآلــــه إِلَ| الــــــــّدالل
ْـــَفـــاِســـَدة عــنــدنَــا،  َـــيْـــِهـــَمـــا؛ فَـــُهـــَو مـــن الــمــتــمــســكــات ال ، َومَـــــا لـــم يــرجــع إِل َّــــــِذي مــرجــعــه الــــنَّــــّصُ ال
ْــُمــْســتَــنــَد،  ْــَمــَشــايِــخ، أَنــهــم ال يـــذكـــُروَن ال ِــيــل إاِل أَنـــه مــن دأب ال َــيْــَس بِــَدل واالحــتــجــاج بِــَمــا ل
ْــُمــْســتَــنــِد فِــيــَمــا  ْـــُمـــؤثّـــر اخـــتـــصـــاراً واعـــتـــمـــاداً عـــل| ُشـــهـــرِة ال ْـــَمـــْعـــن| ال ويــكــتــفــون بِـــــاإِلَشـــــاَرِة إِلَ| ال
ــٍد خاتم  َــيــنــهــم. والــحــمــُد هلِل عـــل| نِــعــمــِة اإلتـــمـــام، والــصــاة والــســام َعــــلَ| َســيِّــِدنَــا مُــَحــّمَ ب

األنبياء عليهم السام، واهلل الهادي.

فحات لََها إطاَرات  مالحظات: إطار الصفحة األول| والثانية مُذّهَب، وباقي الّصَ
َحْمَراء اللون. والَْعنَاِوين وبعض الكلمات مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الكلمات 
ـــَهــــــا، تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: مـــكـــتـــوب فـــــي أولـــــــــه: )الــــثــــاثــــاء  ــ ـــــْوقَـ ــــيَّــــــَزة بِـــــُخـــــُطـــــوٍط حـــــمـــــراء الــــــلــــــوِن فَـ ـــــَمــ مُـ
>29< صفر سنة >1134 ھ/1771 م<. اكتب لعام رحلته وارث الرسول(. الوضع 
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مـــذّهـــب، وعــلــيــه تــمــلــك الـــواقـــف:  الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ عــــــادي، وال

د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي. يِّد الحافظ مَُحّمَ الّسَ

قْم الَْحِميِدّي: 576. مطبوع ُعثَْماني ]1087[ الّرَ

عنوان المطبوع: لهجة اللغات )1(�
ـــــــــــــــد أســـــــــــعـــــــــــد بـــــــــــن إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــل أفـــــــــــــنـــــــــــــدي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم الــــــــــعــــــــــائــــــــــيــــــــــة وي،  الـــــــــــــمـــــــــــــؤلـــــــــــــف: مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ
اإلستانبولي، أبو إسحاق زاده، شيخ اإلسام، أسعد )ت 1166 ھ/1753 م( )2(�

 �LEHCETÜ’l - LUGAT ›1‹
لـــهـــجـــة الـــلـــغـــة: قــــامــــوس عــــربــــي وفـــــارســـــي وتــــركــــي ُطــــبــــع فــــي اآلســــتــــانــــة ســـنـــة )1211 ھ/1796 م(، وقـــــد اخـــتـــصـــره 

مؤلّفه في كتاب: بهجة اللغة، الذي طبع في إِْستَانبُول سنة )1216 ھ/1801 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1440�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1907[ الّرَ

 �MEHMED ESAD b. İSMAİL EFENDİ el - İSTANBULİ، EBU İSHAK ZADE ›2‹
د أسعد أفــنــدي، شيخ اإلســـام، عالم وأديــب وشاعر ومــؤرخ وخطاط مبدع، ووالـــده أبو إسحاق شيخ  =مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    382

عدد الصفحات: 851�
ِحيِم، سبحان مَن أنطَق مسحل  ِ الّرَ َ ْ أوله: كتاب لهجة اللغات. بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ق، فسبحان مَن ألغ| اللّغ|  لسن اللَّسن المساق، ودره الِعّي والعّي عن فطن الّسّاَ
ـــن هـــو مـــصـــاق، وجـــعـــل الـــعـــرابـــة لـــذيـــفـــان الــجــهــالــة أمـــحـــض الــــّدريــــاق،  بـــركـــن الـــعـــروبـــة ِمـــّمَ
نحمده عل| ما عّوم المفلقين في قاموس الجرس بمزهر صحاح الفصاحة، وبلّغهم 
مــــــن رامـــــــــــوز الـــــعـــــواهـــــن إل| نــــهــــايــــة ســــيــــف اإلعـــــــجـــــــاز بــــمــــصــــبــــاح الــــــبــــــراعــــــة، ونـــــشـــــكـــــره عــــــــل| مـــا 
أدخلهم كنز اللغة الذي بأساس الباغة محكم البنيان، وصدرهم فائقين في ديوان 
ـــــد الــــنــــبــــّي الـــعـــربـــّي  ـــّمَ األدب بـــلـــســـان الـــــعـــــرب، وجـــــزالـــــة الــــبــــيــــان، ونُــــصــــلّــــي ونُــــســــلّــــم عــــــل| مُـــــَحــ
َـــــــة  َســـــــال الـــــــــــذي خـــــــــّص بـــــــه الــــــعــــــروبــــــيــــــة، وصـــــــــــــراح الــــــمــــــعــــــجــــــزات، ونـــــــــــّص عـــــــــل| خــــاتــــمــــيــــتــــه فـــــــي الـــــــرِّ
ــــيــــــاء  ْـــــــــُعـــــــــلُـــــــــوم، وضــ بـــــــــاآليـــــــــات الـــــــبـــــــيّـــــــنـــــــات، وعــــــــــــل| آلــــــــــه وأصـــــــحـــــــابـــــــه الــــــــذيــــــــن هــــــــم مـــــجـــــمـــــع بـــــــحـــــــار ال
الحلوم في الفهوم، ومغرب الهد| كالنجوم، ما تجّرس المدود مجماً ومفّصاً، 
ن بالخفايا مكّماً. أما بعد: بو عبد كمينهء كليلة البضاعة، وقليلة  وتنّطس الُْملَّسَ

االستطاعة. نظم:
ـــــــــــــد أســـــــعـــــــدزبــــــــــــــــــــــــدهء طــــــــــائــــــــــفــــــــــهء بــــــــــــي دل وبــــــــــــــــي فــــــــهــــــــم خــــــــرد ســـــــــهـــــــــو كــــــــــويــــــــــنــــــــــده خــــــــــطــــــــــاكــــــــــار مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ

َــــِعــــيــــٌد دركـــــــه دانــــشــــكــــاه اســــتــــفــــاده ده... جـــمـــع وتـــحـــريـــريـــنـــه عـــــازم  أَمَــــــــــٌد مَـــــــِديـــــــٌد، وَعــــــْهــــــٌد ب
اولــــــوب: بــيــك يــــوز اوتـــــوز ســكــز ســنــه ســـنـــده )1238 ھ/1822 م(. مـــنـــوال مـــحـــرر اوزره 

اإلسام رقم: )58(، وشقيقه إسحاق أفندي شيخ اإلسام رقم: )63(، وهو شيخ اإلسام رقم: )69(، 
ولد في إِْستَانبُول سنة )1069 ھ/1659 م(، وتول| قضاء عسكر الروم إيلي سنة )1157 ھ/1744 م(، 
واســـــتـــــمـــــرت مـــشـــيـــخـــتـــه مـــــن ســــنــــة )1161 ھ/1748 م( حـــــــت| ســــنــــة )1162 ھ/1749 م(. وكـــــانـــــت وفـــــاتـــــه ســنــة 
)1166 ھ/1753 م(، وكـــــانـــــت لـــــه مـــــدرســـــة قـــــــرب جـــــامـــــع والــــــــــده فـــــي مـــحـــلـــة جـــهـــارشـــنـــبـــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــفــــاتــــح فــي 
لَْطان سليم األول يرحمهم اهلل تعال|. وضريحه في تربة جامع والده إسماعيل  إِْستَانبُول، قرب جامع الّسُ
آغا. وابنته الشاعرة المشهورة: فطنت زبيدة خانم، وديوانها مطبوع، ويبلغ عدد َعنَاِوين مخطوطات كتبه 

)16( عنواناً ُطبَِعْت منها خمسة َعنَاِوين في العهد الُعثَْماني. 
انظر؛ علمية سالنامة سي )ص: 524(، ودوحة المشايخ مع الذيل: )ص: 96 - 97(، وسجل ُعثَْماني 
َّـــا: )332/1 - 333(، وُعــثْــَمــانــلــي مؤلفلري؛ لمحمد طــاهــر بــروســه لــي: )238/1(، وقــامــوس  ــد ثُـــَري ِــُمــحــّمَ ل
ّـــــــــة الـــــَعـــــاِرفِـــــيـــــن  يــــــن ســـــامـــــي: )908/2 - 909(، وتــــــاريــــــخ واصــــــــــف: )16/1 - 17(، َوَهـــــــــِدي األعــــــــــام لــــَشــــْمــــس الــــــدِّ

الَة: )52/9(�  ِِّفين لَِكّحَ لِلْبَْغَداِدّي: )329/2(، َومُْعَجم الُْمَؤل

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    383 اللغات   

شــــــــروع وابــــــــتــــــــدا... تـــحـــريـــر وتـــســـطـــيـــر اولــــــنــــــوب بـــــو طــــــور مـــســـتـــحـــســـن وبــــــو طــــــرز حـــســـن اوزره 
بــــــــــذل مــــــــقــــــــدور وســــــعــــــي نــــــــا مـــــحـــــصـــــور ايــــــــلــــــــه: بـــــيـــــك يـــــــــوزقـــــــــرق بــــــــش ســـــنـــــه ســــــنــــــده بـــــعـــــنـــــايـــــة الــــمــــلــــك 
الغفور إتمام مُيّسر اولمغين، بو تأليف وتصنيف منيفي: )لهجة اللغات(؛ ديونام 
زد ايــــلــــيــــوب جــــنــــاب شـــهـــنـــشـــاه روي زمـــــيـــــن، وپــــــــاِدشــــــــاه عـــالـــمـــيـــنـــاه عـــــــدل آيــــيــــن خـــلـــيـــفـــة هــفــت 
إقــــلــــيــــم ]خــــلــــيــــفــــة األقـــــالـــــيـــــم الــــســــبــــعــــة[ ســـــايـــــه حـــــضـــــرت رب عـــــلـــــيـــــم... غــــيــــث الـــــــنـــــــد|، لــيــث 
الوغ|، ذكاء الذكاء والزكن، حاسن المحاسن والفطن: خادم الَْحَرمَيِْن الشريفين، 
لَْطان مُْصَطَف|  ود خان )1( ابن الّسُ لَْطان مَُحّمَ مهجة جثمان السلطنة بل الغين... الّسُ
ّـــــــــده، وبـــشـــكـــول الـــفـــتـــوحـــات شـــيّـــده  ــــد خــــــان، خــــلّــــد اهلل دولــــتــــه وأب ــــَحــــّمَ ــــلـْـــَطــــان مُ خـــــان ابــــن الــــّسُ

وأيّده...
)باب الهمزة المفتوحة(، )فصل الهمزة مع الباء(: أبه: عربيسي قافك فتح، 
ومـــّد| بــاء مــوّحــدة نــك، كــســري المـــك، فــتــح| آخــــرده، هــاء وقـــف، إيــلــه، قــابــلــه، در 
جمع|، قافك فتح، ومّد| باء موّحدة نك، كسر| المك، فتح| آخر ده هاء وقف 

إيله...
آخــــــــره:... كــــــروه: ونـــونـــك كـــســـر|، شــيــن مــعــجــمــه نــــك، كــســر ومـــــد| آخــــــرده ميم 

إيله، نشيم، بو جمله سي قوش يوه سيدر.
خاتمة: اللهم غبطاً ال هبطاً، وحوطاً ال حبطاً وال خبطاً؛ مادامكه كنج شانكان 
رهــــــان عــــروبــــت نـــشـــانـــدن زبــــــان كـــوهـــر فـــشـــان لـــســـان لـــســـن كــــويــــان نـــشـــر آللـــــئ كـــفـــتـــار إعـــجـــاز 
ـــبـــــهء لـــــغـــــات مــــعــــجــــز أســــــــــاس عـــــامـــــة نـــــــــــــاس... وجــــــنــــــاب ظــــــل اهلل  آثــــــــــــاره آغــــــــــاز كـــــنـــــان اولــــــــــه قـــــاطــ
أكــــــرم شــهــنــشــاه مــعــظــم خــلــيــفــة رو| زمـــيـــن خــــداونــــد عـــــدل آيـــــيـــــن... ســـلـــطـــان الــخــافــقــيــن، 
لَْطان محمود خان  لَْطان: الّسُ لَْطان ابن الّسُ ِريَفيِْن... أال وهو الّسُ خادم الَْحَرمَيِْن الّشَ
ـــــد خـــــــان، خـــــلّـــــد اهلل دولـــــتـــــه إل| نــهــايــة  ـــــلْـــــَطـــــان مُـــــَحـــــّمَ ـــــلْـــــَطـــــان مُـــــْصـــــَطـــــَف| خــــــان ابـــــن الـــــّسُ ابـــــن الـــــّسُ
الزمان، وأيّده بالنصر والظفر في كّل األحيان؛ حضرتلرينك... اجابت اوله مؤدئ 
ســـــرســـــبـــــر| بــــــــرك زبـــــــــول يـــــافـــــتـــــهء أمــــــاثــــــل اولـــــــــــــور، خـــــصـــــوصـــــاً بـــــوكـــــونـــــه پــــــر أثــــــــر حــــقــــيــــر، مـــوجـــب 

لَْطان محمود األول )1143 ھ/1730 - 1168 ھ/1754 م(،  ›1‹ أمير المؤمنين؛ وخليفة المسلمين؛ الّسُ
لَْطان محمد الرابع )1648 - 1687 م(.  لَْطان مصطف| الثاني )1695 - 1703 م(، ابن الّسُ ابن الّسُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    384

تذكير اولمغله، مستجلب دعاي كثير، اوله جغ| نا ستيردر. رحم اهلل ناظراً فيه؛ 
يخرج الطيبات من فيه.

ــــــــبَــــــــاَعــــــــِة الـــــمـــــعـــــمـــــورة  تــــــــم الـــــــكـــــــتـــــــاب الــــــمــــــســــــتــــــطــــــاب، بـــــــعـــــــون الــــــمــــــلــــــك الـــــــــــوهـــــــــــاب، فِـــــــــــي دَاِر الــــــــطِّ
لَْطانية، في البلدة الطيبة القسطنطينية، صانها اهلل عن اآلفات والبلية، في اليوم  الّسُ
التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام سنة )1216 ھ( من الهجرة النبوية، عليه 
أكمل الصاة والتحية، بمعرفة عبد انمحرل المدرس رئيس دار الطباعة ومعلم فن 

الهندسة.

مـــالحـــظـــات: يـــوجـــد فـــي أولـــــه فـــهـــرس فـــي ســبــع صــفــحــات، وتــقــريــظ فـــي صفحتين؛ 
بمناسبة طباعة الكتاب، وِمّما جــاء في التقريظ: سبب طبع كتاب مُستطاب: چون 
ـــــلْـــــَطـــــان ِظـــــــــّل اهلل فــــي األرض<  َّــــــــــا َجــــَعــــلـْـــنَــــاَك َخــــِلــــيــــَفــــةً( تــجــلــئ مــخــصــوصــنــه مــظــهــر >والـــــّسُ )إِن
ســــّر مــنــصــوصــيــلــه عـــامـــهء أفــــــراد إنـــســـانـــيـــدن مــمــتــاز اوالن ســاطــيــن عـــظـــام، وخـــواقـــيـــن كـــرام 
حضرات|... سلطان ساطين زمان، خاقان خواقين جهان... سرير ناصر العباد، 
ناشر الــطــراف والــتــاد؛ فــي قمع أهــل البغي والــفــســاد، حافظ حــوزتــي الــديــن والدنيا، 
مـــظـــهـــر كــــلــــمــــة اهلل الــــعــــلــــيــــا، خـــــاصـــــهء دودمــــــــــــان ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، نـــــقـــــاوة خــــــانــــــدان كــــشــــورســــتــــان|، 
ـــلْـــَطـــان  ـــلْـــَطـــان ابـــن الـــّسُ كــهــف الــثــقــلــيــن، مــــاذ الــخــافــقــيــن، خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن، الـــّسُ
ــلـْـَطــان أحمد  ــلـْـَطــان مُــْصــَطــَف| خـــان ابــن الــّسُ ــلـْـَطــان سليم خـــان ابــن الــّسُ ــلْــَطــان؛ الــّسُ ابــن الــّسُ
خـــان؛ الزالــــت عتبته العلية لــشــفــاه الــســاطــيــن مقبلة، ومـــا بــرحــت ســّدتــه السنية بجباه 
الــــخــــواقــــيــــن مــــســــّولــــة إل| آخـــــــر الـــــــزمـــــــان، وانـــــقـــــضـــــاء صــــحــــائــــف الـــــــــــــدوران حــــضــــرتــــلــــر|؛ ســعــد 
ُـــمـــن وإجـــــال إيــلــه غــيــرت ســپــهــران اوالن ســريــر خــافــتــمــصــيــر ُعــثْــَمــانــي اوزره  وإقــــبــــال، وي
شــــــــرف افـــــكـــــن جـــــلـــــوس ونـــــشـــــر فــــــوايــــــح مــــعــــدلــــت وإحــــــــــســــــــــان... وعــــــــــل| الـــــخـــــصـــــوص: تــكــثــيــر 
ُكــــتُــــٍب ورســــائــــل، وإحــــيــــاء عـــلـــوٍم وفـــضـــائـــل وســيــلــه اولـــمـــق ايـــچـــون بـــونـــدن أقـــــدم مــــجــــدداً بر 
)دار الــطــبــاعــة( بــنــاء وأدوات الزمــــة ســنــك إنـــشـــاء وتــكــمــيــلــنــه إرادهء عــلــيــة مــلــوكــانــه لــر| 
تــعــلــق ايــتــمــكــلــه؛ بـــو عــبــد حــقــيــر عــبــوديــتــســمــيــر )عـــبـــد انمحرل( قــولــلــر| دخ| )رئــيــس 
دار الطباعة المعمورة( خدمتيله شرفباب بيورلمغين، و)لغات فارسية( دن )تبيان 
نافع( در ترجمهء )بُْرَهان قاطع( نام كتابك طبعنه مباشرت اولنمسنه أمر همايونلر| 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    385 اللغات   

شـــرفـــريـــز صـــــدور اولــمــغــلــه در حــــال كـــتـــاب مـــرقـــومـــك مــصــلــحــت طــبــعــنــه مـــبـــاشـــرت، وبــــارئ 
ُــمــن تــوّجــه سنيهء ِخافتپناهي إيله مُيّسر اولــدقــدن صكره مُــجــّدداً  توفيقات إيهل، وي
تــنــظــيــم، وبـــونـــدن بــويــلــه طــبــعــخــانــهء مـــذكـــوره خــــال| قــالــمــيــوب أنــــواع عــلــوم ومــعــارفــه دائــر 
ــــايـــــــون( مــــوهــــبــــتــــمــــقــــرونــــلــــر| صـــــــادر  ـــــمـــ ـــــمـــــــس| مـــــضـــــمـــــونـــــنـــــده مـــــــبـــــــارك )خــــــــــط هــ ــــنــ ــ كــــتــــبــــك طـــــبـــــع اولـ
ـــــومــــــك تـــــرتـــــيـــــب وتــــألــــيــــف  اولــــــديــــــغــــــنــــــه بــــــنــــــاءً: )شــــــيــــــخ اإلســــــــــــــام أســـــــبـــــــق: أســــــعــــــد أفــــــــنــــــــدي( مــــــرحـ
ايلديك| )لهجة اللغات( نام كتاب، باغتنصابك طبعنه ابتدار... ومستريح البال 
ـــبَـــاَعـــِة  ايـــلـــيـــه؛ آمــــيــــن، يـــا مـــعـــيـــن؛ بـــحـــرمـــة الـــنـــبـــي األمــــيــــن. تــــاريــــخ الـــطـــبـــع: طـــبـــع فِـــــي دَاِر الـــطِّ
لَْطانية بمعرفة عبد انمحرل المدرس؛ رئيس دار الطباعة، ومعلم فن  المعمورة الّسُ
الـــهـــنـــدســـة. فــــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن مـــحـــرم ســـنـــة )1216 ھ/1801 م(، فــــي الــطــيــبــة 
القسطنطينية. الوضع العام: طباعة حجرية، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك 
ـــد مُــــــَراد َشـــيْـــخ َخـــانـــقـــاه مُــــــَراد مُـــــّا، مـــع الـــخـــاتـــم. َوقْـــــف دَاِر  ـــيِّـــد الــحــافــظ مُـــَحـــّمَ الـــواقـــف: الـــّسَ

الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 577. ُعثَْماني ]1088[ الّرَ
عنوان المخطوط: قواعد الفارسية = قواعد فرس )1(�

وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي؛ الُعثَْماني )2(� المؤلف: وحي ُسلَيَْمان بْن إِبَْراِهيَم، الّصُ
عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 45، مقياس الــورقــة: )200 × 135 = 125 × 70(، 

عدد األسطر: )13(�
ِحــــــــيــــــــِم. الـــــحـــــمـــــد هلل الــــــــــذي خــــلــــق اإلنـــــــســـــــان فــــــي أَْحـــــــَســـــــِن  ِ الــــــــّرَ َ ْ أولــــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
اة  َفاِت، وزيَّن ألِسنَتِِهم بأفصِح الُّلغات؛ التي تجد الجناُن منها الحيات، َوالّصَ الصِّ
ام عل| رسوله سيِّد السادات، وأصحابه الذين ُهم صواحب الُْعلُوم والكرامات. َوالّسَ

أمـــــــــــــا بــــــــعــــــــد؛ َزبـــــــــــــــــــان فــــــــــارســــــــــي أفــــــــصــــــــح لــــــــــســــــــــان؛ وأمــــــــــلــــــــــح بــــــــــيــــــــــان، ومـــــــــــرغـــــــــــوب نـــــــــــــزر كــــــــــبــــــــــاران، 

 �KAVAİDÜ’l - FARİSİYYE ›1‹
تُوَجُد منه مخطوطة في المكتبة المركزية بالرياض، رقم الحفظ: )9523(� 

 �VAHYİ SÜLEYMAN b. İBRAHİM ›2‹
لم نقف عل| ترجمة له في المصادر والمراجع. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    386

ومطلوب أهل دالن؛ اولوب صورت تجل| بولديغ|، باعثدن بو داع| خاك راه عرفاً 
وَكمينه عباريا| ظرفاً ِدلْريِْش َوالْيَْم، مُحتاج إل| رحمة الرحيم: )َوِحي ُسلَيَْمان بن 
إبراهيم(؛ عفا اهلل عنه ولوالديه، توفيق بــار|؛ وعنايت كــرد كــار|؛ بعض لغاتك 
مطالعه سيله أوقات كذار، وبعض قواعد وفوائد دن اِنْتَِخاب واختياب ايدوب بِْرنسق 
)ِعلم تصريف( بِرَسالَة تأليف اولند|، وبو ِرَسالَة: اوچ باب اوزينة ترتيب اولنوب، 
ـــــتــــــي فــــصــــل ِذكـــــــــر اولـــــــنـــــــد|، وأولــــــكــــــي فــــصــــلــــده: مـــاضـــيـــنـــك  مَـــــــة، وآلـ أولــــــكــــــي بــــــابــــــده: پــــــر مُـــــــَقـــــــدِّ
اشتقاقي وغائبي ومخاطبي وجمعي بيان اولند|... اوُچنجي باب: حروف عامله، 
وأدوات وكــــلــــمــــات ســـتـــد أولـــــــه بـــيـــانـــنـــده اولـــــــــوب هـــــر بـــريـــنـــك مـــعـــنـــالـــر| واســـتـــعـــمـــالـــلـــر| بـــيـــان 

اولند|.

مَـــة: بــالــكــل كـــه اّوال كــلــمــة اوچ قــســمــه مــنــقــســمــدر: اســــم وفــعــل  الـــبـــاب األول: الـــُمـــَقـــدِّ
وحروف، أما اسم دخ| ايكي قسمدر، بر| مُشتّق، وبر| غير مشتق كه، اكا اسم 

جامدرلر؛ اسم مشتق لغت فُرسده اسم فاعلدر...

آخــــــــــــــــره:... كــــــــاه كــــــــاف فــــارســــيــــلــــه اســــــــم زمــــــــــان ومـــــكـــــانـــــده شـــــــركـــــــدر، كــــــــــاه| اســــــــم مـــكـــان 
ـــــاركــــــاه كـــــــب|: اســـم  ـــــثــــــاً(: جـــــراكـــــاه وحـــيـــمـــه كــــــاه وكــــيــــرنــــركــــاه وكـ مـــعـــنـــاســـنـــه افــــــــاده الـــــنـــــور. )مـ
زمانده استعمال اولنور، َسَحركاه وُصبحكاه وجاشتكاه كبي، ولفظ )آست( أدات 
خـــبـــردركـــه، أواخـــــر كــلــمــاتــده مــعــنــا| خــبــريــت افـــــاده ايـــــدر، وبـــعـــض| مــحــلــده هــســت دخ| 
كلور، وجميع| اندكلور والحق اولدقلر| كلمة نك أخر| مفتوح؛ يا هاء عامت 
اولورسه خطده؛ وتلفظده اليفلر| ثابت اولور؛ اكر ساكن اولورسه خطده وتلّفُظده 

ساقِط اُولور. تَّمَت الحروف. م م م.

َــــَهــــا إطـــــــــاَرات َحــــْمــــَراء  ـــفـــحـــات ل مـــالحـــظـــات: مــخــطــوطــة خـــزائـــنـــيـــة نــفــيــســة، َوَجــــِمــــيــــع الـــّصَ
ْـــَعـــنَـــاِويـــن وبــعــض  الـــلـــون. وتُــــوَجــــُد عــــل| الــــَهــــَواِمــــش بــعــض الـــتَّـــْعـــِلـــيـــَقـــات َوالـــتَّـــْصـــِحـــيـــَحـــات. وال
َــــــة بِــــــــالــــــــلَّــــــــْوِن األَْحــــــــــَمــــــــــر. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خــــــــّط الــــنــــســــخ الــــنــــفــــيــــس الـــمـــضـــبـــوط  الــــكــــلــــمــــات مَــــــْكــــــتُــــــوب
ـــيِّـــد الــحــافــظ  ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي، وعــلــيــه تــمــلــك الــــواقــــف: الـــّسَ بــالــحــركــات أحـــيـــانـــاً، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    387 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 578. مطبوع ُعثَْماني مفقود. ]1089[ الّرَ

عنوان المطبوع: ترجمة قاموس الصحاح. وان قولي، )ج/1(. من حرف األلف 
حت| حرف الظاء )1(�

ــــــــــــد بــــــــــــن مُـــــــــــــــْصـــــــــــــــَطـــــــــــــــَف| الـــــــــــــــگـــــــــــــــورانـــــــــــــــي، الـــــــــحـــــــــنـــــــــفـــــــــي، الــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــي؛ الـــــــــوانـــــــــقـــــــــولـــــــــي  الــــــــــــمــــــــــــؤلــــــــــــف: مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 1000 ھ/1592 م( )2(�

عدد الصفحات: 650�
مالحظات: مفقود.

قْم الَْحِميِدّي: 579. مطبوع ُعثَْماني مفقود. ]1090[ الّرَ

عنوان المخطوط: ترجمة قاموس الصحاح. وان قولي، )ج/2( )3(�
د بن مُْصَطَف|، الواني؛ الوانقولي )ت 1000 ھ/1592 م( )4(� المؤلف: مَُحّمَ

عدد األوراق وقياساتها: 764�
مالحظات: مفقود.

 �TERCÜME - i SIHAHİ’l - CEVHERİ ›1‹
؛ )ص: 78(: تــرجــمــة الــصــحــاح لــلــجــوهــري فـــي الــلــغــة الــمــشــهــور بــوانــقــولــي،  ْـــَحـــِمـــيـــِديِّ فْـــتَـــِر ال َوَردَ ِذْكـــــــُرهُ فـــي الـــّدَ
ْـــُعـــثْـــَمـــانِـــيَّـــة فــــي إِْســــتَــــانــــبُــــول، مــطــبــعــة إبـــراهـــيـــم مــتــفــرقــة ســـنـــة )1141 ھ/1728 م(،  وهـــــو مـــطـــبـــوع بــالــلــغــة الـــتـــركـــيـــة ال

)1169 ھ/1755 م(، )1217 ھ/1802 م(. 
قْم الَْحِميِدّي: 1449�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1917[ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA el - VANİ، VANKULİ ›2‹
انظر؛ هدية العارفين للبغدادّي: )260/2(، ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )418/2(� 
قْــم  َــة: )33/12(. ومكتبة راغـــب پــاشــا؛ ]555[ الــّرَ ِــَكــّحــال أعـــام الــزركــلــي: )320/7(، معجم المؤلفين ل

الَْحِميِدّي: 473� 
 �TERCÜME - i SIHAHİ’l - CEVHERİ ›3‹

؛ )ص: 78(�  فْتَِر الَْحِميِديِّ َوَردَ ِذْكُرهُ في الّدَ
قْم الَْحِميِدّي: 1450�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1918[ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA el - VANİ، VANKULİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 578�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    388

قْم الَْحِميِدّي: 1/580. فارسي ]1091[ الّرَ

عنوان المخطوط: إشكاالت مثنوي شريف = مشكات لغات مثنوي )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

الـــــــــورقـــــــــة: )200 × 135 =  مـــــقـــــيـــــاس  1/ب - 28/ب،  عـــــــــدد األوراق وقـــــيـــــاســـــاتـــــهـــــا: 
145 × 80(، عدد األسطر: )20(�

ِحيِم. وبه نستعين. هذه إشكاالت مثنوي شريف. ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ايـــــــــــن كــــــلــــــمــــــهء چـــــــنـــــــداســـــــت ازلــــــفــــــتــــــهــــــاي مـــــــثـــــــنـــــــوي، وبـــــــيـــــــنـــــــات مــــــحــــــتــــــو| كــــــــه مــــــصــــــبــــــاح ظــــــــام، 
وهــم وُشبهت وخــيــاالت، وشـــّك وريــبــت پــا شــد جمع كـــرده آمــد وقتاكه درويــشــي جند 
بمطالعهء ومذاكرء آن اشتغال م| نمودنداز اول كتاب تا آخر مذاكره كرد كلمهء كه 
دوري خفا| م| بوداز عربي وپارسي از كتابها| معتمدا عليه استخراج ان كرده جمع 
م| كردند؛ وايــن مجموع باعتبار حــروف أواخــر كلمات درســت، هشت بــاب مرتب 
امـــد؛ وپــارســي هــر بـــاب بــفــصــل| در اخــــران بـــاب اورده شــد تــا مــطــلــوب ُســهــولــت حاصل 

كرد، واهلل أعلم بالصواب.

باب ألف: )اجتبا( بركزيده )اجزآ( دليري كرده )ايما( اشارت كرده )ابتا( 
ازموده )انتها( بازا بسناده وبغايت دسيده )استقبا( باقي كواشتن وبقا جستن...

آخــــــــره:... )فـــصـــل خـــــو|( عــــرق كــــب| يـــعـــن|: ره| غــــام وخـــزمـــتـــكـــاران بـــــاره كبي 
اســــب )حــــراســــي( ان ســـتـــوركـــه اســـيـــا بـــكـــردانـــد و)دســـتـــبـــنـــو|( شــمــاتــه كــبــي يـــوزيـــنـــه )اه( 
پاشا )ت| ته| تاز|( عربي )كندور|( دستارخوان )كرد| كرد|( سيرها )ده د 
حـــت|( خــالــص الــتــون )ويــــزه( قــرش )ز|( نــشــان )كـــب|( پــاِدشــاه )ســطــبــل|( آُخـــره. 

تمام.

مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: تُـــــــــــــوَجـــــــــــــُد فِـــــــــــــي آِخــــــــــــــــــــــــــِرِه فَـــــــــــــــائِـــــــــــــــَدة تـــــتـــــضـــــمـــــن دعـــــــــــــــــاء خـــــــتـــــــم الــــــــــــقــــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم فــــي 

 �IŞKALAT MESNEVİ ŞERİF ›1‹
لَْطان أحمد الثالث: 2721، وحالت أفندي: 565�  تُوَجُد منه مخطوطة في مكتبة الّسُ

ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    389 اللغات   

صــفــحــتــيــن، والـــنـــســـب الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف الـــطـــاهـــر فــــي صـــفـــحـــة مــــن الــــفــــوائــــد. وتُــــــوَجــــــُد عـــل| 
ــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، أو مُـــــَمـــــيَّـــــزة  ــــــلَّـ ــــــالـ َـــــة بِـ ــــْكـــــتُـــــوب الــــــَهــــــَواِمــــــش تـــصـــحـــيـــحـــات، والــــكــــلــــمــــات الــــمــــشــــروحــــة مَـ
ْـــِغـــاف ِجــلـْـد ُعــثْــَمــانــّي،  بِــُخــُطــوط َحـــْمـــَراء الـــلَّـــْوِن فَـــْوقَـــَهـــا. الــوضــع الــعــام: خـــّط الــنــســخ، وال
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ سنة  ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وعليه تملك: الــّسَ

)1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/580. فارسي/ تركي ]1092[ الّرَ
عنوان المخطوط: لغات عربية وتركية وفارسية )1(�

المؤلف: مجهول )2(�
عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 30/ب - 39/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )200 × 135 = 

145 × 80(، عدد األسطر: )8(�
ِحــــيــــِم. )األلــــفــــيّـَـــة(: اســفــنــج الـــبـــحـــري: ســـونـــكـــر. آشـــا:  ِ الــــّرَ َ ْ أولـــــه: بِـــــْســـــِم اهلِل انمحرّلَ
خــــرمــــا فــــــــــدان|. اتـــــرنـــــج: آغــــــج قــــــــــاون|. اســـــــــــاروز: ســــوســــن دبـــــــي. ابــــريــــســــان: كــــــوك ســوســن 

دبي. ابريسا: مثله. اكارع: پا چه. ارز: يمش سز چام...
آخره:... )الميمية(: مغاث: طاغده بتن انار كوك|. مصطك|: اغاصاقز|. 
مـــلـــح: طـــــــوز... مــــرجــــان: ف. مـــــاء: صــــو. مـــا مــســخــن: اســتــحــر صــــو. مــــج: مــرجــمــك. 
مــــــلــــــك: بـــــــرجـــــــق. مـــــــــــــرار: كــــــكــــــره اوت|. مــــــســــــد: حـــــــرمـــــــاعـــــــاب|. مـــــــــــــاح|: اق اوزوم. هـــــخ: 
بــــيــــنــــجــــر. مـــــــــــري: قـــــــــزل اوكـــــــــــــك. مـــــــــــاس: ألــــــــمــــــــاس. مــــــــدايــــــــه: شـــــــــــــراب. مـــــــــز: ســـــركـــــلـــــو. مـــــــرق: 
شوربا. مضيره: دوتمج اش|. مطجنه: مزوداش|. مصوص: سوكلو قوش. مزي: 
كپك ترشيس|. مر: آج|. مز: نه آجي نه طتلو. مازيارج: مر أصل حلوا. مجيع: 
سيت| حرما. مزتر محض: يغل| اكمك. مزيق محيض: صول| سور ا پراره. مصل: 

قتر.
َـــــــــيْـــــــــَن  مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: الـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة مــــــكــــــتــــــوبــــــة تـــــــحـــــــت كــــــــــل كــــــلــــــمــــــة مــــــــــن الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات وكلذ مــــــــــا ب

 �FARSÇA BİR LUGAT ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    390

َــة بِــالــلَّــْوِن األَْحــَمــر. الــوضــع الــعــام: خــّط التعليق،  ــُطــوِر، وَعــنَــاِويــن المواضيع مَــْكــتُــوب الــّسُ
قْم الَْحِميِدّي: 1/580� وباقي المواصفات مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 581. فارسي تركي ]1093[ الّرَ

عنوان المخطوط: بحر الغرائب؛ لغة فارسية وتركية )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 287، مقياس الورقة: )205 × 150 = 145 × 85(، 
عدد األسطر: )9(�

أوله: القسم األول في المصادر

)فــــــــي األلـــــــــف الـــــــمـــــــمـــــــدودة(: آبـــــــــــــادان كـــــــــــردن: مــــعــــمــــور ايـــــتـــــمـــــك. آبـــــــــــــادان شـــــــــدن: آبـــــــــادان 
أولـــــــــــمـــــــــــق. آبـــــــــــــــــــــادان كــــــــــردانــــــــــيــــــــــدن: مـــــــعـــــــمـــــــورايـــــــتـــــــدرمـــــــك. آبـــــــــــــــــــــادان كـــــــنـــــــانـــــــيـــــــدن: م. آب آوردن: 
برمرصندركه طوارك طوبناخنده اولور. آبدان كردن: مثا آبدان كردن. آب آوردن: 

 �FARSÇA BİR LUGAT ›1‹
يوجد مخطوط فارسي بعنوان بحر الغرائب في مكتبة همدان: 3/10552، تاريخه سنة )1291 ھ/1874 م(، 

ومؤلفه شكر اهلل بن لطف اهلل الواساني؛ عاش في القرن )12 - 13 ھ( تقريباً. 
انظر؛ معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )3440(� 

مكتوب في آخره: بحر الغرائب. ومن المعلوم أّن لطف اهلل بن يُوُسف الحليمي األماسي الُعثَْماني الفقيه 
الـــحـــنـــفـــي الـــقـــاضـــي الـــطـــبـــيـــب الـــلـــغـــوي الـــشـــاعـــر الــــمــــعــــروف بــالــحــلــيــمــي )ت 900 ھ/1495 م( تـــقـــريـــبـــاً هــــو مــصــنــف 

كتاب بحر الغرائب = لغة حليمي؛ باللغة التركية. 
انــــظــــر؛ مــعــجــم تــــاريــــخ الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي لـــقـــره بــــلــــوط؛ الـــــرقـــــم: )6569(. ومـــعـــجـــم الـــمـــخـــطـــوطـــات الــــمــــوجــــودة فــي 
مـــكـــتـــبـــات إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول وآنــــــاطــــــولــــــي: )172/2 - 1073، الــــــرقــــــم: 3465(. ومـــــنـــــه مـــخـــطـــوطـــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة 
لَيَْمانِيَّة: 2/876، وكوبريلي: 1567 - 1568، ومكتبة اسميخان  إستانبول؛ الرقم القديم: 1404، والّسُ

سلطان: 423� 
ويوجد كتاب بعنوان: بحر الغرائب في خواص أسماء اهلل الحسن|؛ فارسي، تأليف محمد بن محمد بن 

أبي سعيد الهروي، طبع في بومباي سنة )1299 ھ/1882 م(، )1326 ھ/1908 م(. 
انظر؛ معجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )8285(� 

›2‹ لم نتمكن من معرفته. 
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صـــو كـــتـــورمـــك. آب دادن: صـــو ويــــرمــــك. آب دهـــانـــيـــدن: مـــتـــعـــدي. آب خـــــــوردن: صو 
ايچمك. آب خورانيدن: متعدي. آبستن شــدن: يوكلو اولمق. آبستش شــدن: م. 

آب كشادن: طوارك اياغنده صو المق...

آخــــــــــره:... )الـــحـــالـــة الـــمـــضـــمـــومـــة( )ز( يــــــزل: زقـــــــــار... يـــونـــانـــيـــون: چـــــون ادريـــــس 
عليه السام از بطن حوت نجات يافث قوم| كه درجق يونان معتقد بودندانه قوم را 
يونانيون كفتند. يونه: مثل يون. يووه: دلوجه طغان. يوهه: م. يوهه: مويمول. 
يــوهــه: قــره كــوز ديدكلر| قــوش. يــوهــه: جــوبــان الدانقجي. يــويــو: مثل يوهه دلوجه 

طغان. يويو: مويمول. يويه: آرزومند. ھ. يهه: مثل يوهه.

)افـــــــــــــــــــــــــزون  وروان(...،  )جـــــــــــــــــــــــــان  شـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــاف(...،  )كـــــــــــــــــــــــــاف  آزر(...،  )آتـــــــــــــــــــــــــش 
وبــــــيــــــش(...، )بـــــاروبـــــرمـــــيـــــوه(... خــــاصــــهء كـــــام مـــيـــوه خــــاصــــدر بـــــار عــــامــــدر بـــراغـــجـــدر 
بـــرك اغــــاج يــمــشــنــه شــمــولــيــده واردر درجـــــت| كـــه شــيــريــن بـــود بـــــاراو نـــكـــردركـــس| كـــرد آزار 
او بونلرك بيننده فرق واردر )بحر الغرائب( صاحبي أصاً بونلر| فرق اتمه مشدر 
مـــــذكـــــورك بـــونـــجـــلـــيـــن غــــرايــــبــــي جــــــوق اولـــمـــغـــيـــن حـــكـــمـــه واقــــــــع اولـــــــــوب اســــــم مـــســـمـــايـــه مـــوافـــق 

اولوب، كتابنك آدي: )بحر الغرايب( اولمشدر.

ُــــــــــــــــرده(... )بــــــر ســـتـــنـــده وپــــــر ســــتــــار وخـــــذمـــــتـــــكـــــار(... )كـــــوز  ـــنـــــده وغــــــــام وره| وب )بــ
بــــــــوكــــــــري(... )تــــــــاب وتـــــــــوان زور(... )يــــافــــتــــن دوقــــــــمــــــــق(... )تــــافــــتــــن دوقــــــمــــــق(... 
بــــحــــر الـــــغـــــرايـــــب صــــاحــــبــــي نــــــم دن ژالـــــــــه م| فــــــــرق اتـــــمـــــه مـــــشـــــدر )مـــــعـــــيـــــار جـــــــمـــــــال|( صـــاحـــبـــي 
طــــلــــودن ژالـــــــه فـــــرق اتــــمــــه مــــشــــدر لـــســـانـــه فــــارســــيــــده طـــلـــويـــه تــــكــــرك درلــــــــر. )اســـــــب ســــيــــده پـــور 
پـــــــاره پ اره كــــي نــــونــــد ســـمـــنـــد خـــنـــك جــــرمــــه ديـــــــزه شـــبـــديـــز آبــــــــــــرش(... )زنــــــــده ك| زنــــده 
كــــــــان|(... )ايــــــزد يـــــــــزدان(... )هـــنـــدي هــــنــــدو(... )بــــتــــوتــــرا(... )كـــبـــرتـــرســـا(... 
بيت اســب بيت شيده سا پــور س پـــاره(... سب پــاره ك| بيت نوند بيت سمند كل 
زنـــكـــنـــده(... )ســــب خــنــك بــيــت جــرمــه ســـت ريــــزه ســـت شـــيـــديـــز(: مـــن ورســـتـــم واســـب 

شيديز وتيغ نپارد بدوسايه كستروميغ.

ــُطــوِر، وَعــنَــاِويــن المواضيع  َــيْــَن الــّسُ مــالحــظــات: الــشــرح مكتوب تحت الكلمات َوب
ْــــِغــــاف ِجـــلْـــد ُعــثْــَمــانــّي  َـــة بِــــالــــلَّــــْوِن األَْحـــــَمـــــر. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ عـــــادي، وال مَـــْكـــتُـــوب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    392

د أسعد بن بير ُعثَْماني بالخاتم، َوتََملُّك:  مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: مَُحّمَ
الــــفــــقــــيــــر عـــــــبـــــــد اهلل، َوتَــــــــَمــــــــلُّــــــــك: مــــنــــا عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف فـــــيـــــاض ســــنــــة )1179 ھ/1765 م(، 
ــــد مُــــــَراد  ــــَحــــّمَ ــــيِّــــد الـــحـــافـــظ مُ ــــد عـــلـــي فــــي إســـتـــانـــبـــول. وتـــمـــلـــك الـــــواقـــــف: الــــّسَ ــــَحــــّمَ وتـــمـــلـــك: مُ
َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 582. عربي - فارسي ]1094[ الّرَ

ريَّة،  َّــة في إثبات القوانين الّدَ ري عنوان المخطوط: مفاتِح الُفْرِس = المفاتيح الــّدُ
في النحو والصرف الفارسي )1(�

الـــــمـــــؤلـــــف: مــــصــــطــــف| حـــــيـــــرت بـــــن أبـــــي بـــــكـــــر الـــــســـــيـــــواســـــي، الــــــــدارنــــــــده وي، الــــمــــاطــــي، 
الُعثَْماني، الحنفي، حيرت )ت 1240 ھ/1825 م( )2(�

 �MEFATİHU’d - DÜRRİYE fi İSBATİ’l - KAVANİNİ’d - DARİYE ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 133. وفهرس  د عارف؛ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 554. ومكتبة مَُحّمَ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
مكتبة برنستون المجموعة الجديدة؛ الرقم: 613، رمز الحفظ: 815، والرقم: 613، رمز الحفظ: 984، 
ـــنـــــدي: 9/3721، 7/3758،  ــــِمـــــيـــــِدّي: 1156. ومـــكـــتـــبـــة أســــعــــد أفــ ْـــــَحـ قْــــــم ال ومـــكـــتـــبـــة راغـــــــب پــــاشــــا؛ ]1478[ الــــــّرَ
ومــكــتــبــة بـــايـــزيـــد: 16/4627، 2/4780، 5/8050، والــمــكــتــبــة الـــمـــركـــزيـــة فـــي مــكــة الـــمـــكـــرمـــة، رقــــم الــحــفــظ: 
4931، ومكتبة عبد اهلل بن عباس فــي الطائف؛ رقــم الحفظ: 96/15، والمكتبة المحمودية فــي المدينة 
الــمــنــورة؛ رقـــم الــحــفــظ: 2708/1. وقـــد طــبــع فــي إســتــانــبــول وبــــوالق ســنــة )1255 ھ/1839 م(، وفـــي بــغــداد 

سنة )1393 ھ/1973 م(. 
 �Mustafâ b. Ebû Bekir Sîvâsî ›2‹

ِـــــي بـــــكـــــر الــــســــيــــواســــي؛  ـــــد أفـــــــنـــــــدي(، وقـــــيـــــل: هـــــو ابـــــن أَب مــــصــــطــــف| حـــــيـــــرت، وفـــــــي ســــجــــل عــــثــــمــــانــــي: )حـــــيـــــرت مُـــــَحـــــّمَ
اللغوي الُعثَْماني، الشاعر، األديـــب، الُْمتََخلِّص بـــ: )حــيــرت(، والناظم باللغات الــثــاث العربية والتركية 
والــفــارســيــة، يــعــود أصــلــه إل| مدينة ســيــواس التركية، وقــد عمل فــي إِْســتَــانــبُــول، ثــم ســافــر إل| مــصــر، وتــول| 
الــكــتــابــة لــلــوالــي الــُعــثْــَمــانــي فــيــهــا. ولـــه الــعــديــد مــن الــكــتــب، ومـــن تــصــانــيــفــه: )تــحــفــة حــيــرت = تــحــفــة زيــبــا - في 
ْــــُعــــثْــــَمــــانِــــيّـَـــة، وريـــــــاض الـــكـــتـــبـــاء وحــــيــــاض األدبـــــــــاء، ومـــنـــشـــآت حــــيــــرت، والــمــفــاتــيــح  الـــلـــغـــة( مـــنـــظـــوم بــالــلــغــة الـــتـــركـــيـــة ال
ـــــفــــــارســــــي، وشــــــرحــــــه بــــكــــتــــاب: الــــمــــؤلــــفــــات الـــطـــابـــيـــة  ــــبــــــات الــــقــــوانــــيــــن الــــــدريــــــة - فــــــي الــــــصــــــرف والــــنــــحــــو الـ الــــــدريــــــة فــــــي إثــ
فــــي شـــــرح الــمــفــاتــيــح الـــــدريـــــة، واأللـــفـــيـــة فــــي الـــنـــحـــو. ومـــنـــظـــومـــة فــــي الـــلـــغـــة عـــــل| األلـــســـنـــة الـــثـــاثـــة الـــعـــربـــيـــة والــتــركــيــة 

والفارسية. 
=انـــظـــر، هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن أســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن وآثــــــار الــمــصــنــفــيــن؛ لـــلـــبـــغـــدادي: )185/2(، وُعـــثْـــَمـــانـــلـــي مــؤلــفــلــري؛ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    393 اللغات   

عــدد األوراق وقــيــاســاتــهــا: 11، مقياس الــورقــة: )200 × 140 = 150 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحـــــــيـــــــِم. ســــبــــحــــان الــــــــذي أخـــــلـــــص اإلنــــــســــــان بـــــالـــــنُّـــــطـــــِق مـــن  ِ الـــــــّرَ َ ْ أولـــــــــه: بِــــــــْســــــــِم اهلِل انمحرّلَ
ـــــلــــــذي عــــــلَّــــــَمــــــه الــــــبــــــيــــــاَن مــــــع تـــــنـــــزيـــــِل الــــــُفــــــرقــــــان مــــــن أدم  ـــــمــــــاء، وحـــــــمـــــــداً لـ َـــــــِم الـــــجـــــمـــــاد والــــــعــــــجـ عـــــــال
الَعماء، وصاة عل| مَن أنجانا ِمن ِغيابات ِسجن األهواء، وساماً عل| مَن هدانا 
إل| جــــنّــــاِت عــــدن الـــمـــشـــحـــونـــِة بـــالـــنـــعـــمـــاء، وتـــرضـــيـــةً عــــل| مَــــن صـــاَحـــبَـــهُ - ولــــو بـــســـاعـــٍة -؛ 
ومَــن تــبـِـعــه بــإحــســان - ولــو بــلــحــظــة -، وتــعــظــيــمــاً عــل| تــوابــع مُــتَّــبـِـِعــيــِهــم إل| يــوِم الــِقــيــامــة 

بحذافِيِرِهم.

َوبَْعد؛ فلَّما كان غالُب أسراِر الحقِّ َعلَْت كلماتُهُ مَُصوَغةً عل| أَلُْسِن العارفين؛ 
باللغة الــفــارســيــة، وكــانــت ضــوابــُطــهــا مفاتيَح مغاني ألــفــاِظــهــم الــبَــِهــيَّــة الحسنة، ال َجـــَرمَ 
ِة العاليِة أَْن يَتََعلَّم أوالً قواعَد الُفْرِس، وأْن يُطالَِع ثانياً في ُكتُبِِهم  َحِرّيٌ عل| ِذي الِْهّمَ
بالقراءِة والّدَرِس؛ حت| َوقَف عل| تمام مَُراداتهم با خطأ وال َخَطل، وَعِلَم أقص| 

إِشاراتِهم با زيٍغ وال َزلٍَل.

ورسالتنا هذه إْن شاء اهلل تعال| مُتكّفلةٌ ببياِن جميع ضوابِِطها، ومتضّمنةٌ بقاطبِة 
يْتُها: )مفاتيح الدرية في إثبات القوانين الــدريــة(، وهذه فريدة لم  قواعِدها. َوَسّمَ

ِ الَْحْمُد عل| كلِّ حيٍْن وآٍن. تُثقب إل| اآلن، َفِ

بـــــاب الــــمــــصــــدر: وهـــــو اســـــم آخــــــره نــــــون؛ بـــعـــد داٍل، أو تــــــاء؛ مــفــتــوحــتــيــن؛ ســـاكـــن مــا 
قــبــلــهــمــا؛ قِـــيـــاســـاً مُـــــّطـــــِرداً، فــهــو عــــل| قــســمــيــن: )دالـــــــي(، أو )تــــائــــي(. فــالــِقــســم األول: 
اِكنة المفتوحة  عل| خمسة أنواع؛ ألن ما قَبَْل الداِل؛ إِمَّا َحْرُف مَدٍّ؛ وهي: األلِف الّسَ
مــا قَــبْــلـَـَهــا، والـــــواو الــســاكــنــة الــمــضــمــومــة مــا قــبــلــهــا، والـــيـــاء الــســاكــنــة الــمــكــســورة مــا قبلها. 
ــفــة من  َـــــاِرنَـــــْو فــــامــــاِســــتَــــَدْن( فــمــخــّفَ أو راء ســـاكـــنـــة، أو نــــون ســـاكـــنـــة، يــجــمــعــهــا حــــــروف: )ي
)ِســتُــادَن الــمــق(؛ ألّن ماضيه: )ِســتَــادْ( ال )ِســتَــْد( وإمــــا... والــثــانــي: عــدم وقــوع ما 

َّـــــــــــا: )263/2(. وقــــــــامــــــــوس األعـــــــــام  ــــــد ثُـــــــــــَري ــــّمَ ــــُمــــــحــ ِــ ــــَمــــــانــــــي ل ــــثْــ ـــــر بـــــــروســـــــه لـــــــــي: )144/2(، وســــــجــــــل ُعــ ـــــاهـ لــــمــــحــــمــــد طـ
لَشْمس الدِّين سامي: )2004/3(. ومعجم تاريخ التراث العربي لقره بلوط؛ الرقم: )9990(. ومعجم 

المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )1547/3(، الرقم: )5203(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    394

َـــــاِرنَـــــْو(، والـــثـــالـــث: فـــي الــمــضــارع ســيــجــيء تفصيله في  قــبــل الـــــدال حـــرفـــاً مـــن حــــروف )ي
بحثه...

آخــــره:... فصل فــي األعـــداد. شمارشمار بــاطــاق چفت: يــك، دو، ســه، چــار، 
بـــــــيـــــــنـــــــج، شـــــــــــــش، هــــــــفــــــــت، هــــــــشــــــــت، نَـــــــــــــــــــهَ، دَهَ... وقــــــــــــــــال بـــــــعـــــــض أهـــــــــــــل الـــــــــحـــــــــســـــــــاب: مـــــــراتـــــــب 
األعــــــــــداد أربــــعــــة فــــقــــط؛ وهـــــــي: آحـــــــاد وعـــــشـــــرات ومــــئــــات وألــــــــــوف، وإن ِزيـــــــد الــــعــــدد عــلــيــهــا 
يُستأنف... اعلم أيها الصائب قوالً وفِعاً: إن خاصة ما ُحّقق في ِعلم الهندسة، 
وِعلم الحساب؛ أّن مراتب األعداد: اثن| عشر. األول|: آحاد. والثانية: عشرات. 
والــــثــــالــــثــــة: مـــــئـــــات. والـــــرابـــــعـــــة: ألـــــــــوف. والــــخــــامــــســــة: عـــــشـــــرات ألـــــــــوف. والـــــســـــادســـــة: مـــئـــات 
ألـــــــوف. والـــســـابـــعـــة: ألــــــوف ألـــــــوف. والـــثـــامـــنـــة: عــــشــــرات ألــــــوف ألـــــــوف. والـــتـــاســـعـــة: مــئــات 
ألـــــوف ألــــــوف. والــــعــــاشــــرة: ألـــــوف ألـــــوف ألــــــوف. والــــحــــادي عـــشـــر: عـــشـــرات ألـــــوف ألـــوف 
ألـــوف. والــثــانــيــة عــشــر: مــئــات ألـــوف ألـــوف ألـــوف. ثــم يبتدأ بــعــدهــا. وقـــال بعض أهل 
الــحــســاب: مــراتــب األعـــــداد أربــعــة فــقــط؛ وهــــي: آحــــاد عــشــرات مــئــات ألــــوف، وإْن ِزيـــَد 
ُــــســــتــــأنــــف... واعـــــلـــــم أنــــــه كـــمـــا ال نـــهـــايـــة لـــمـــعـــلـــومـــات اهلل ومـــــقـــــدوراتـــــه، كـــــك ال  الـــــعـــــددُ ي
هـــا بــتــفــصــيــِلــهــا إاّل اهلل الــعــلــيــم الــحــكــيــم. نكّل أصـــــوَل األعـــــداد  َـــُعـــّدُ نــهــايــة لــــأعــــداد، وال ي
اثــــــن| عـــشـــر؛ ســــــواء كـــانـــت فــــي الــــعــــربــــي، أو فــــي الــــفــــارســــي، أو غـــيـــرهـــمـــا، وهــــــي: اآلحـــــاد 
ـــــــَب بــعــُضــهــا  والـــتـــســـع وعــــشــــرات ومـــئـــات وألــــــف. مـــبـــدؤهـــا واحـــــــٌد، وآخــــُرهــــا ألـــــف، وإذا ُركِّ
ببعٍض يبدأ ِمن أََحَد َعَشَر، وال ينتهي إل| شيٍء أبداً، فَثَّبِّْت بما أتيتك تَبلُْغ معارَج 
َــهُ َغــيْــُر الــُفــحــوِل ِمــن الــُكــبــراء؛ ألّن كــامَــه كخياٍل بِــَفــاٍة  الــُعــلـَـَمــاء، وال تلتفْت إل| مــا قــال
ُــنْــبِــُت َكــــأً؛ بــل لم  }چ چ چ{ )1(، وفــحــو| ألــفــاظــه ال يــــروي الــغــلــيــل، وال ي
يخلص بــعــُد ِمـــن ربــقــة الــتــقــلــيــِد، وال يــعــط| لــه فــضــل اهلل إاّل قــلــيــل. بــفــضــل اهلل وعــونــه 
ألَّفُت )مفاتَِح الُفْرِس( عل| ِطبِْق النهِج األقدم، وقَبْلََها أَثْبَّتُ )أمثلَةَ الُفرس( عل| 
َـــُهـــْم ِمــفــتــاَح  ِوفْـــــِق الــّطــبــع األقـــــدم؛ لــيــكــونــا هــديــتــيــن ألُولــــي األلـــبـــاب، جــعــلــهــمــا اهلل تــعــال| ل

َكِلماِت األقطاب. سنة )1188 ھ(.
ــــــُطــــــوِر  َـــــــــيْـــــــــَن الــــــّسُ مـــــالحـــــظـــــات: مــــخــــطــــوطــــة خــــزائــــنــــيــــة نــــفــــيــــســــة. وتُـــــــــوَجـــــــــُد عــــــــل| الـــــــَهـــــــَواِمـــــــش َوب

›1‹ سورة النور، اآلية: 39� 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    395 اللغات   

بعض التَّْعِليَقات َوالتَّْصِحيَحات. وبعض الفوارق بين النسخ المخطوطة. والَْعنَاِوين 
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الــِعــبــاراِت مُــَمــيَّــَزة بِــُخــُطــوٍط  وبــعــض الــكــلــمــات واألرقـــــام مَــْكــتُــوب
فَــــــــْوقَــــــــَهــــــــا، تــــــاريــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســـــنـــــة )1188 ھ/1774 م(. الــــــوضــــــع الـــــــعـــــــام: خـــــــــّط الـــتـــعـــلـــيـــق 
د  الواضح النفيس، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: مَُحّمَ
ـــد  ـــد ضـــيـــاء الــــديــــن؛ مـــع الـــخـــاتـــم؛ وعـــبـــارتـــه: )دايــــــم ســـامـــت حـــقـــده مُـــَحـــّمَ ســـالـــم بـــن مُـــَحـــّمَ
د  سالم اوله: 69(، َوتََملُّك: حسن رشدي كاتب زاده - قلم محاسبة أول - ولد مَُحّمَ
ــــد بــــن َعـــــِلـــــّي الـــــكـــــانـــــقـــــروي )1(، الــــســــاكــــن فـــــي دار  أمـــــيـــــن، وتـــمـــلـــك الــــــواقــــــف: درويـــــــــش مُــــَحــــّمَ
الــمــثــنــوي؛ قـــرب جــهــارشــنــبــه بـــــازاري، مــع الــخــاتــم، ســنــة )1274 ھ/1857 م(. َوقْـــف 

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 583. ُعثَْماني ]1095[ الّرَ

عنوان المخطوط: شرح طوفان معرفت لُسلَيَْمان نشأت )2(�

المؤلف: أْحَمد َطاِهر بن إبراهيم حنيف بن مُْصَطَف|، األسكوبي، القسطنطيني، 
ــــوفِــــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي، حــنــيــف َزاده )ت 1217 ھ/  ْـــَحـــنَـــِفـــّي، الــــّصُ وِمـــــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، ال الـــــّرُ

1802 م( )3(�

قْم الَْحِميِدّي: 1/4�  ›1‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
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ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِدّي:  قْـــــــــم ال اذه الـــــكـــــتـــــاب شــــــــرح لـــــكـــــتـــــاب: )طـــــــوفـــــــان مـــــعـــــرفـــــت(؛ الــــمــــحــــفــــوظ فــــــي مـــكـــتـــبـــة دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ الـــــــــّرَ
1/456. وتُوَجُد مخطوطة من اذه الشرح في المكتبة الوطنية في فيينا عاصمة النمسا، رقم الحفظ: 36� 
وينسب بــعــُض المفهرسين خــطــأً ِكــتــاب )شـــرح طــوفــان الــمــعــرفــة( إل| الــمــؤلــف: إبــراهــيــم حنيف بن مصطفي 
ــوفِــّي الــمــولــوي، الحنفي، الــكــاتــب الــمــعــروف بالحنيف، وأيــضــاً بحنيف زاده  أفــنــدي األســكــوبــي األصـــل، الــّصُ
)ت 1189 ھ/1775 م(، والدليل عل| الخطأ: أن اذه الكتاب قد تَّم تأليفه سنة )1207 ھ/1792 م(، 
ُـــــــــــــرّجـــــــــــــح أن الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب لـــــــــــــولـــــــــــــده: أحـــــــــمـــــــــد طــــــاهــــــر  أي: بــــــــعــــــــد وفــــــــــــــــــاة إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم حــــــنــــــيــــــف بـــــــــــمـــــــــــدة: )18( ســـــــــنـــــــــة، وبـــــــــــــــك ي

)ت 1217 ھ/1802 م(. بعد تأليف الكتاب بعشر سنوات. 
انظر؛ ُعثَْمانلي مؤلفلري؛ لمحمد طاهر بروسه لي: )281/1 - 283، 461/2(� 
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=أحمد طاهر بن إبــراهــيــم اإِلْســتَــانــبُــولــي الُعثَْماني الحنفي، الكاتب فــي الــديــوان الــُعــثْــَمــانــي، الــمــعــروف بحنيف 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    396

عدد األوراق وقياساتها: 166، مقياس الورقة: )200 × 120 = 140 × 60(، 
عدد األسطر: )17(�

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــر| تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــنــــــــــــو

ـــــة قـــــلـــــب عـــــــــــارف بـــــــــــاهلل، لـــــــو حــــــــشــــــــرك اهلل پـــــاال  ــــايـ ـــــكــــــوه كـــــــــــردش عـــــــــرش پــ ــــبــــــا شـ بـــــــــــــــارك اهلل زيــ
انبوه مواسم مياسم فيوضات ملكوت لطائف دل اكاه كه، پر نشئت رشحهء ظهور، 
وموجهء عمان قطرهء صدوري، قدرسني فضل رب األرباب، ايله؛ مثنوي شريف:

مُـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــل گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر يــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــويــــــــــــــــشقـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــرهء دانـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــخـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد| زپـــــــــــــــيـــــــــــــــش

سر اتصالنه واصل، پر لطيفه عرفان علم كاملدر، اني عالم امكان نظر دوستان، 
وآيــيــنــه رو| دريــــا| اذعــــان اخــوانــه اتــيــان، وســـّر جـــال وجــمــال، ورمـــز رونـــه كـــار حيرت 
ووصــــــال|، مــوجــه پـــاش بــرونــه قِــــان، )طـــوفـــان مــعــرفــت( اســتــاد كـــل، رهــنــمــا| سنبل، 
ال مكان پايهء إمكان عرفان، )ُسلَيَْمان( تخت أقاليم روح وجان... قهرمان غام 

زاده، عـــــالـــــم ُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي صـــــوفـــــي مــــتــــفــــنّــــن. مــــــن تــــصــــانــــيــــفــــه: شــــــــرح طــــــوفــــــان مــــعــــرفــــت لـــــُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان نـــــشـــــأت الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي، 
وشــوارق األعــام في أوقــات الصاة والصيام، و)آثَــار نو فِي الذيل عل| كشف الظنون( جمع فِيِه )506( 
ِستاً َوَخْمس ِمئة اْسم من أسماء الْكتب، توجد مخطوطة منه في المكتبة الوطنية في فيينا عاصمة النمسا؛ 
الرقم: )36(، وقد ُطبع مع )كشف الظنون( في المجلد السابع؛ باعتناء المستشرق فلوغل في )ليبسيك/
ليدن(، ومعه ترجمة إل| اللغة الاتينية، من سنة )1835 م( إل| )1858 م(... وبآخر الجزء السادس 
ذيل لكشف الظنون موسوماً )بآثار نو( >Nova Opera< تأليف أحمد طاهر الشهير بحنيف زاده، المشار 
إليه، وفيه ِذْكــُر مؤلفاٍت عربية وفارسية وتركية، ال تُــوَجــُد في كشف الظنون، من ص: )529 إل| 646( 
ويلي اذه الذيل برنامج الكتب التي هي متداولة في باد المغرب )ص: 646 إل| ص: 664( ثم فهرست 

مؤلفات جال الدين السيوطي. 
انظر، إيضاح المكنون في الذيل عل| كشف الظنون؛ للبغدادي، )1/1(. وهدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثــــار المصنفين؛ لــلــبــغــدادي: )182/1(، ومــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة والــمــعــربــة؛ لــســركــيــس: )734/1، 
َــــة: )255/1(، وفـــهـــرس الــمــطــبــوعــات بـــالـــحـــروف الــعــثــمــانــيــة لــســيــف الــديــن  ــــال ِــــَكــــّحَ ِّـــِفـــيـــن ل ْـــُمـــَؤل ــــْعــــَجــــم ال 800(. َومُ
أوزاكــــــــــــــه: 264/2، ومــــعــــجــــم تـــــاريـــــخ الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي لـــــقـــــره بـــــلـــــوط؛ الــــــرقــــــم: )1524(. ومــــعــــجــــم الـــمـــخـــطـــوطـــات 

الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )279/1(، الرقم: )826(� 
ولوالده حنيف إبراهيم بك ترجمة في قاموس األعام لَشْمس الدِّين سامي: )1993/3(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    397 اللغات   

مــعــركــهء در ايــــت، مــــول| الــعــرفــاء والـــفـــقـــراء: )ُســـلَـــيْـــَمـــان نــشــأتـــ( ــــدركـــه. بـــيـــت:... وهــر 
حــــرف| پـــر ســاحــل ســـامـــت، وألـــفـــاظ| در دريـــــا| بـــاغـــت، ومـــوجـــهء مـــعـــان| ومــضــامــيــنــي 
)طــوفــان مــعــرفــتــدر(، مجلس شــريــف، درس مثنوي لطيف، ُعــَقــيْــبـِـنْــَده ترتيب شمس 
حقيقت همتلريله... وضع قلم، وشرحهء غيرت ديو مترسم قيلند|، واهلل الهادي.

ِحيِم ِ الّرَ َ ْ بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

نـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــميـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــن مــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدانــــــــــــــــــكــــــــــــــــــه چــــــــــــــــنــــــــــــــــديــــــــــــــــنــــــــــــــــي عــــــــــــجــــــــــــايــــــــــــب دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دل  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا| 

ا| هــوســكــار نشئهء صهبا| عــرفــان، مــد درســـن| ســاغ افــتــاب إحــســان، ونـــور يقين 
پاشئ چهرهء ساقي ِعلم البقين اتقان، إيله )طوفان( نوشا نوش بزم حقيقتدن...

آخـــــــــــــــــــــره:... نِــــــــَعــــــــم إيهلء فـــــضـــــائـــــل وعــــــــرفــــــــانــــــــدن ربــــــــانــــــــي ي| ســــــــر وســـــــــامـــــــــان كـــــيـــــن بــــــــــوراه 
مــعــرفــتــده، و)طـــوفـــان( هــر هــمــتــده ثــــروت وســـامـــان، دل وجــانــلــريــن فــــدا| قــدرســتــا بيان 

بيورديلر، سبحان الكريم.

خاتمهء تدريس تقرير وتعليم سال هجرت نبوي عليه السامدن: )بيك ايكيوز 
دُرت( )1204 ھ/1789 م(، سنه سي رجــب الفرديك يكرمي يدنجي )27( روز 
فيروز كه، صباح الخير ليلة معراج شريفدر، كتاب كرامت مأپ مثنوئ معنويده... 
أبيات لطيفه سي تدريس وتقرير|، أثــنــائ| سعدية سنة مصادفه يرله، أول وآخــر، 
مــــســــعــــود الـــــبـــــواطـــــن والـــــظـــــواهـــــر پـــــر جــــوهــــر عــــالــــمــــيــــهــــائ| خـــــزائـــــن نــــــــــوادر اولـــــــــــوب، إن شـــــــاء اهلل 
تعال| داللت جبريل، ُحسن قبول رّب جليل إيله، إكرام إلهئ نا متناه| يه معراج 
بولمش، صحبت خاّص الَْخاّص؛ عشق ومحبّت وصايهء وصلت، وعنايتدن، عيد 
بيچاره اهلل بو درارن| تقريرات لطيفهء أستاذي اكرجه درس بدرس، ضبط وتقرير، 
وتــــرقــــيــــم ايـــــــــــدوب؛ نكل تـــبـــيـــيـــض وتـــنـــظـــيـــم وتـــكـــمـــيـــل| پـــــر وافــــــــر مُـــــــــّدت كـــــــــــدزاره بـــــدلـــــه، ف 
الحمد والِْمنّة اشبو: )بيك ايكيوز يدي( سنة سي )1207 ھ/1792 م(، ماه رجب 
الـــــــفـــــــردك، او چـــنـــجـــئ پـــنـــجـــشـــنـــبـــهء كـــيـــجـــه ســـــي بـــــه هــــمــــت پــــــيــــــران، وعــــاطــــفــــت اســــتــــاذجــــهــــان، 
ميّسر ومقّدر اولمغين تشّكر النِّعم اهلل اشبو؛ چنده أبيات ايله تزييل ووسيلهء ُحسن 
قـــــبـــــول خـــــاطـــــر اســــــتــــــاد بــــيــــعــــديــــل قــــيــــلــــنــــد|، امـــــيـــــد دن طــــفــــيــــل يـــــــادكـــــــار اســـــــتـــــــاد، وبــــــاعــــــث فــيــض 

وإحسان، رّب العباد اوله، بجاه النبي األمين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    398

نظم نياز

نــيــچــه نـــقـــصـــان بــــولــــور هلل تـــمـــام كــــامــــل...حق تعاالنك اولور بنده يه فيض| شامل

سخن إيجاد ايدن حضرت أستاد )نشأت(... سّر استاد كرم پيشه لر اولماز زائل

سن بو )طوفان( معارفده )حنيفا( ناقل.

خاتمة عنايت فاتحة...

لـــــيـــــك فـــــيـــــض صــــحــــبــــت پـــــــيـــــــران خـــــــــوش اســـــتكــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــوش مــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــام ديـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــت

خــــــــــاكــــــــــپــــــــــا| حـــــــــــضـــــــــــرت پـــــــــــــاكـــــــــــــان خـــــــــــــــــوش اســـــــــتســــــــــــــــــرمــــــــــــــــــهء چــــــــــــشــــــــــــم لــــــــــــقــــــــــــا پــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــد )حــــــــــنــــــــــيــــــــــف(

مــــــــــثــــــــــنــــــــــويــــــــــســــــــــت مـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــم از  اســــــــــــــــــــتمـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــم  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش  ران  پــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  اتـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــاد 

د  قد فرغ من )شرح طوفان(، بعناية الملك المنّان، عن يد عبد الضعيف: مَُحّمَ
عــــــارفــــــي بــــــن مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف|، ويــــــســــــر بــــــــأســــــــرار الـــــــمـــــــرتـــــــض|، ســـــنـــــة خـــــمـــــس وعــــــشــــــر ومـــــأتـــــيـــــن وألـــــــف 
)1215 ھ(، مَـــن لــه الــعــّز والــســعــادة والـــشـــرف. فــي ســلــخ شــعــبــان ســنــة )ت 1215 ھ/ 

1800 م(.

نَـــــــــــة،  ـــــــــــلـــــــــــّوَ ــــــــــــبَــــــــــــة ومُ مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات: مــــــخــــــطــــــوطــــــة خـــــــزائـــــــنـــــــيـــــــة نــــــفــــــيــــــســــــة. والـــــــصـــــــفـــــــحـــــــة األول| مُــــــــــــَذّهَ
َـــــة بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحـــــــــَمـــــــــر، وكـــــــك الـــمـــتـــن  ْــــــَعــــــنَــــــاِويــــــن والــــــفــــــواصــــــل؛ وبـــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات مَـــــْكـــــتُـــــوب وال
ــــَطـــــــَف|. تــــاريــــخ  ــ ــــــْصـ ــــــد عــــــارفــــــي ابـــــــن مُـ ــــّمَ ــــــَحــ الـــــمـــــشـــــروح مــــكــــتــــوب بـــــالـــــلـــــون األحـــــــمـــــــر. الـــــنـــــاســـــخ: مُ
ْــــِغــــاف  الـــنـــســـخ: )ت 1215 ھ/1800 م(. الـــوضـــع الــــعــــام: خــــّط الــتــعــلــيــق الــنــفــيــس، وال
يِّد الحافظ  ِجلْد ُعثَْمانّي مغلف بورق اإليبرو من الخارج والداخل، وعليه تملك: الّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 584. مفقود ]1096[ الّرَ

عنوان المخطوط: اصطاحات صوفية )1(�

 �ISTILAHAT SUFİYE = İstilahatu’s - Sufîye ›1‹
ــــد عـــــــارف؛ بـــعـــنـــوان:  ــــَحــــّمَ ـــــُد مــخــطــوطــة فـــارســـيـــة فــــي مــكــتــبــة مُ =ورد ِذكـــــــره فــــي الـــدفـــتـــر الـــحـــمـــيـــدي؛ ص: 78. وتُــــــوَجـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    399 اللغات   

المؤلف: مجهول )1(�

قْم الَْحِميِدّي: 585� ]1097[ الّرَ
عنوان المخطوط: مختار الصحاح )2(�

ــــوفِــــّي، زيــن  ـــد بـــن أبـــي بـــكـــر بـــن عـــبـــد الـــقـــادر الــــــــرازي، الــحــنــفــي، الــــّصُ الـــمـــؤلـــف: مُـــَحـــّمَ
الدين )َشْمس الدِّين(، أبو عبد اهلل )ت 666 ھ/1268 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 205، مقياس الورقة: )205 × 155 = 155 × 105(، 
عدد األسطر: )21(�

ِحيِم. الَْحْمُد هلِلِ بَِجِميِع الَْمَحاِمِد َعلَ| َجِميِع النَِّعِم،  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 12/74. وفــــــــي مـــــركـــــز الــــمــــلــــك فـــيـــصـــل فــــــي الــــــــريــــــــاض؛ رقــــــــم الـــحـــفـــظ:  قْــــــــم ال اصـــــطـــــاحـــــات صـــــوفـــــيـــــة؛ الــــــــّرَ
 �07537

ــوفِــيّــة )بــالــلــغــة الــعــربــيــة(، ]856[  ›1‹ يــوجــد فــي مكتبة راغــــب پــاشــا؛ كــتــاب بــعــنــوان: شـــرح اصــطــاحــات الــّصُ
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي: 665( لـــمـــؤلـــفـــه: عــــبــــد الــــرزاق بــــن أحـــمـــد جـــمـــال الــــديــــن )الــــكــــاشــــي: الـــكـــاشـــانـــي( الـــقـــاشـــانـــي،  قْـــــم ال الـــــّرَ
كمال الدين، أبو الغنايم، الشيعي )ت 730 ھ/1330 م(. وللمؤلف ترجمة وافية في مكتبة راغب پاشا؛ 

قْم الَْحِميِدّي: 32�  ]52[ الّرَ
 �MUHTARU’s - SIHAH ›2‹

ُـــــوالق َســـنَـــةَ )1282 ھ/1865 م(، )1302 ھ/1884 م(، ومــطــبــعــة وادي الــنــيــل ســنــة )1289 ھ/  ُطـــبِـــَع فِـــي ب
1872 م(، والمطبعة الشرفية سنة )1301 ھ/1883 م(، والمطبعة الخيرية سنة )1304 ھ/1886 م(، 
عــــــبــــــد الــــــرازق ســنــة  مــــصــــطــــف| ســــنــــة )1305 ھ/1887 م(، ومــــطــــبــــعــــة  ــــــد  مُــــــَحــــــّمَ )1308 ھ/1889 م(، ومــــطــــبــــعــــة 
)1311 ھ/1893 م(، ومطبعة نظارة المعارف بترتيب المصباح سنة )1311 ھ/1893 م(، ورتبه محمود 
خاطر بك عل| حروف المعجم باعتبار أوائل الكلمات وُطبَِع فِي بُوالق َسنَةَ )1323 ھ/1905 م(، وطبعه 
البابِي الحلبي سنة )1361 ھ/1950 م(. وتكرر طبعه، وصدرت عن المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 
بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة سنة )1420 ھ/1999 م(، وطبعته مكتبة لبنان ناشرون - بيروت سنة 

)1415 ھ/1995 م(.
قْم الَْحِميِدّي: 1442�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]1909[ الّرَ

 �ZEYNÜDDİN MUHAMMED b. EBU BEKR b. ABDÜLKADİR، er - RAZİ ›3‹
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 22. وكــشــف الــظــنــون: )305/1، 102/6(، )وذكـــر  قْــــم ال انـــظـــر؛ مــكــتــبــة راغــــب پـــاشـــا؛ ]42[ الــــّرَ
وفـــــاتـــــه 660 ھ/1262 م(، ومــــعــــجــــم الـــمـــؤلـــفـــيـــن طـــبـــعـــة الــــمــــجــــلــــدات األربـــــــعـــــــة: )168/3(، ومــــعــــجــــم الـــمـــؤلـــفـــيـــن 

الطبعة القديمة: )112/9(. وأعام الزركلي: )279/6(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    400

د الَْمبُْعوِث إِلَ| َخيِْر األُمَِم، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه  ام َعلَ| َخيِْر َخلِْقِه مَُحّمَ اة َوالّسَ َوالّصَ
لَِم. مََفاتِيِح الِْحَكِم، َومََصابِيِح الّظُ

ْــــَقــــاِدِر  ْـــــِن َعــــبْــــِد ال َـــــْكـــــِر ب ِـــــي ب ْــــُن أَب ــــد ب ــــَحــــّمَ ــــِفـــــَرتِـــــِه؛ مُ ْـــفـــقـــيـــر إِلَ| َرْحـــــــَمـــــــِة اهلِل َومَـــــْغـ ْــــَعــــبْــــُد ال قَـــــــاَل ال
َحاِح  ، َرحــمــةُ اهلل عليهم: اذَهَ مُْختََصٌر فِي ِعلِْم اللَُّغِة َجَمْعتُهُ ِمــْن ِكتَاِب الصِّ اِزّيُ الــــّرَ
، َرِحــَمــهُ اهللُ تعال|،  ْــَجــْوَهــِريِّ ــاٍد ال ْــِن َحــّمَ ْــَعــامَــِة: أَبِــي نَــْصــٍر إِْســَمــاِعــيــَل ب ِــِم ال ْــَعــال ِــإِلمَــاِم ال ل
ْــــتُــــهُ أَْحـــَســـَن أُُصــــــوِل الـــلُّـــَغـــِة تَــْرتِــيــبــاً، َوأَْوفَـــــَرَهـــــا تَــْهــِذيــبــاً، َوأَْســـَهـــلَـــَهـــا تَــــنَــــاُوالً، َوأَْكـــثَـــَرَهـــا  ـــا َرأَي َـــّمَ ل
َحاِح(، َواقْتََصْرُت فِيِه َعلَ| مَا ال بُّدَ لُِكلِّ َعالٍِم فَِقيٍه،  يْتُه: )مُْختَاَر الصِّ تََداُوالً، َوَسّمَ
أَْو َحافٍِظ، أَْو مَُحدٍِّث، أَْو أَِديٍب ِمْن مَْعِرفَتِِه َوِحْفِظِه؛ لَِكثَْرِة اْستِْعَمالِِه َوَجَريَانِِه َعلَ| 
َّـــِة،  ْـــَعـــِزيـــِز َواألََحـــــاِديـــــِث الـــنَّـــبَـــِوي ْــــُقــــْرآِن ال ـــَفــــاَظ ال ْـ ـــا ُهــــَو األََهـــــــّمُ فَـــــاألََهـــــّمُ، ُخـــُصـــوصـــاً أَل ْــــُســــِن ِمـــّمَ األَل
ِـــلْـــِحـــْفـــِظ. َوَضـــَمـــْمـــُت  ِــــاْخــــتِــــَصــــاِر َوتَـــْســـِهـــيـــاً ل َواْجــــتَــــنَــــبْــــُت فِـــيـــِه َعــــِويــــَص الــــلـُّـــَغــــِة َوَغــــِريــــبَــــَهــــا َطـــلَـــبـــاً ل
ْــــَمــــْوثُــــوِق بِـــَهـــا،  ــــيْــــــِرِه ِمـــــْن أُُصــــــــوِل الــــلـُّـــَغــــِة ال (، َوَغــ َـــــيْـــــِه فَـــــَوائِـــــَد َكــــثِــــيــــَرةً ِمـــــْن )تَــــْهــــِذيــــِب األَْزَهـــــــــــــِريِّ إِل
ْـــَفـــَوائِـــِد  ــــُكــــّلُ مَــــْوِضــــٍع مَـــْكـــتُـــوب فِـــيـــِه )قُــــلْــــُت( فَـــــِإنَّـــــهُ ِمـــــَن ال ، فَ ــــا فَـــــتَـــــَح اهللُ تَــــَعــــالَ| بِـــــِه َعــــلَــــّيَ َوِمــــّمَ
الَّتِي ِزدْتَُها َعلَ| األْصِل... وأبواب األفعال الثاثية محصورة في ستة أنواع ال غير. 
َــْفــُعــُل بفتح الــعــيــن فــي الــمــاضــي، وضــّمــهــا فــي الــمــضــارِع والــمــذكــور  الــبــاب األول: فَــَعــل ي
ِمنها َسبعةُ موازين: نََصَر يَنُْصُر نَْصراً، دََخَل يَْدُخُل دُُخوالً، َكتََب يَْكتُُب ِكتَابَةً، َردَّ 
َـــْســـُمـــو ُســــُمــــواً، الـــبـــاب الــثــانــي:  َــــْعــــُدو َعــــــــْدواً، وَســــَمــــا ي َــــُقــــوُل قَــــــــْوالً، وَعـــــــَدا ي يــــــردُّ َرداً، وقـــــال ي
َــْفــِعــُل، بفتح العين في الماضي، وكْسِرها في الــحــاِضــِر، والــمــْذُكــوُر فِيِه َخْمَسةُ  فَــَعــَل ي

مَوازين...

قْم الَْحِميِدّي: 553� آخره: مثل الّرَ
تَّمَ بَِحْمٍد وَطَرب بْعَد نَشاٍط وتََعب، وغفر من دعا لَِمْن َكتَب.

كـــــتـــــبـــــه ســــــــيــــــــف اهلل بـــــــعـــــــون الـــــــــمـــــــــول| الــــــوكــــــيــــــل )945 ھ(؛ اذه الـــــســـــطـــــر تــــــــاريــــــــخ تـــنـــمـــيـــق 
النسخة.

تَّمَ تنميق هذه النسخة في آخر جمعة شهر رمضان المبارك عن يد الفقير الذي 
إذا غاب لم يُطلب، والحقير الذي إذا حضر لم يُحسب: سيف اهلل بن مُْصَطَف| عفا 

عنهما العافي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    401 اللغات   

مالحظات: مكتوب في أوله بيتان من الشعر )1(:
نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا بـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــِم جـــــــــــاهـــــــــــٍل ْــــــــــُعــــــــــْذَراَعـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــبْـــــــــــــــــُت عــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــّدُ وتــــــأخــــــيــــــِر ذي ِعــــــــلــــــــٍم، وقــــــــالــــــــْت ُخـــــــــــِذ ال
أُِحــــــــــــــــبُّــــــــــــــــهــــــــــــــــم فـــــــــــــــإنـــــــــــــــي  أَوالدي  ْــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــِل  ال َــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــو  األُْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر|ب تِـــــــــــــــــــــــــــَي  َضـــــــــــــــــــــــــــّرَ أوالد  الـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــِل  ذوو 

ولــــــــنيذه الـــبـــيـــتـــيـــن روايـــــــــــــات أُخـــــــــــر| مـــخـــتـــلـــفـــة. َوتُـــــــــوَجـــــــــُد فِــــــــي أّولـــــــــــه وفــــــــي آِخـــــــــــــــِرِه صــفــحــة 

د بْن َعبْد اهلل بْن َعبْد العزيز بْن ُعَمر، إمام النَّْحو، محيي الدِّين، أبو َعبْد اهلل  ›1‹ قائُل البيتين هو: مَُحّمَ
ــــانــــــي، ولــــــــــــد بـــــتـــــلـــــمـــــســـــان ســـنـــة  ـــــمــــــســ ُــــــــــعــــــــــرف بــــــحــــــافــــــي رأســــــــــــــــــه. جــــــــمــــــــال الـــــــــديـــــــــن الــــــتــــــلـ نــــــــــــاتــــــــــــّي، الــــــــُكــــــــمــــــــانــــــــّي، الـــــــمـــــــالـــــــكـــــــّي وي الــــــــــــّزَ

)606 ھ/1209 م(، وتوفي ستة )680 ھ/1281 م(. وقيل: توفي سنة )691 ھ/1291 م(. 
انظر؛ تاريخ اإلسام َوَوفيات المشاهير َواألعام للذهبي طبعة عواد: )474/15 - 475(، وطبعة التدمري: 
)236/7؛ الترجمة: 21(، والوافي بالوفيات للصفدي: )364/3؛ الترجمة: 1442(، وفوات الوفيات 
البن شاكر الكتبي: )409/3 - 410(، والوافي بالوفيات للصفدي: )364/3(، والزركشي: )289(، 
ـــنـــــحـــــاة لـــلـــســـيـــوطـــي: )138/1، الـــتـــرجـــمـــة:  والــــــبــــــدر الـــــســـــافـــــر: )117(، وبــــغــــيــــة الــــــوعــــــاة فـــــي طــــبــــقــــات الـــلـــغـــويـــيـــن والــ
228(، وُحـــــســـــن الــــمــــحــــاضــــرة فـــــي تـــــاريـــــخ مـــصـــر والـــــقـــــاهـــــرة لـــلـــســـيـــوطـــي: )533/1، الــــتــــرجــــمــــة: 15(، والـــبـــلـــغـــة: 
)230(، ومــــســــالــــك األبــــــصــــــار فـــــي مــــمــــالــــك األمــــــصــــــار البـــــن فـــــضـــــل اهلل الـــــعـــــمـــــري: )236/7 - 237؛ الـــتـــرجـــمـــة: 
21(، والدليل الشافي )644/2 الترجمة: 2215(، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن 
مــحــمــد مـــخـــلـــوف: )288/1؛ الـــتـــرجـــمـــة: 721(، ومُــــعــــَجــــُم أعــــــام الــــجــــزائِــــر - ِمـــــن َصــــــدر اإلســـــــام َحـــــــتّ| الــَعــصــر 

الَحاِضر لعادل نويهض: )ص: 119(� 
قال ابن فرحون: >وكان أحمد بن إدريس القرافي رحمه اهلل كثيراً ما يتمثل بنيذه البيتين: 

وأشــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــْت  الــــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــــاِل  إل|  جــــــــــــــــلــــــــــــــــســــــــــــــــَت  دُوإذا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ بـــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ
تـــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــاُظ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت، ويـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُد ويـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــردُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد فـــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 

وكان كثيراً ما يتمثل بقول مُحيي الدين المعروف بحافي رأسه: 
وتـــــــــــــأخـــــــــــــيـــــــــــــر ذي عــــــــــــــلــــــــــــــٍم فـــــــــــــقـــــــــــــالـــــــــــــت: ُخـــــــــــــــــــــــــــِذ الـــــــــــــــــُعـــــــــــــــــذراعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــُت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــٍل 
تِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي األُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــي، وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ فـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــٍة  فــــــــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاؤهــــــــــــــــــــــــــا؛ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَ

انظر؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون، اليعمري: )239/1(� 
وقـــــال الــتــنــبــكــتــّي: >مــحــمــد بــن عـــبـــد اهلل بـــن راشـــــد الـــبـــكـــري نـــســـبـــاً، الــقــفــصــي بــــلــــداً، نـــزيـــل تـــونـــس، ويـــعـــرف بــابــن 

راشد، شارح ابن الحاجب، قال مُلخصه: قرأت العربية والفرائض والحساب... 
ثم رحلت إل| اإلسكندرية في زمن الملك السعيد فلقيت بها صدوراً أكابر وبحوراً زواخر؛ كقاضي القضاة 

ناصر الدين بن المنير... ومحيي الدين حافي رأسه نحوياً أديباً أنشدني لنفسه: 
نـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــديــــــــــــــــــِم جــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــٍل  وتــــــــــــــأخــــــــــــــيــــــــــــــر ذي فـــــــــــــــضـــــــــــــــٍل فــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــت ُخــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــذراعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــُت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الـــــــــــــــــــــــــــّدُ
فــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــٍة  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلُ  أبـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــي،  الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــل  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ضـــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــي األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر|ذوو  فــــــــــــــــــــــــــــــــــأَربــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

انظر؛ نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألحمد بابا التكروري التنبكتي: )ص: 392 - 393، الترجمة: 520(� 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    402

ــــــــــُطــــــــــوِر بــــــعــــــض الــــــتَّــــــْعــــــِلــــــيــــــَقــــــات  َــــــــــــيْــــــــــــَن الــــــــــّسُ ـــنــــــوعــــــة، وتُــــــــــــوَجــــــــــــُد عـــــــــــل| الــــــــــَهــــــــــَواِمــــــــــش َوب ــ ـــــتـ مــــــــن الـــــــفـــــــوائـــــــد الــــــمـ
َوالتَّْصِحيَحات. والَعنَاِوين مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الناسخ: سيف اهلل بن مُْصَطَف|. 
تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: فــــي آخـــــر جــمــعــة مــــن شـــهـــر رمــــضــــان ســـنـــة )945 ھ/1538 م(. الـــوضـــع 
ْــــــِغــــــاف ِجــــلْــــد ُعــــثْــــَمــــانــــّي،  الـــــعـــــام: خـــــّط الـــنـــســـخ الـــــعـــــادي الـــصـــحـــيـــح الـــــواضـــــح الـــمـــضـــبـــوط، وال
وعليه تملك: آق بيكارلي )Akpınarli( الحاجي إبراهيم آغا، قيز قرمان اوغل| 
د مَُراد َشيْخ َخانقاه مَُراد مُّا،  يِّد الحافظ مَُحّمَ منا إسماعيل. وتملك الواقف: الّسَ
ســنــة )1231 ھ/1815 م(. )لـــــدار الــمــثــنــوي در مــحــلــة تــوقــيــعــي جــعــفــر(، مـــع الــخــاتــم 

المؤّرخ بسنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 586� ]1098[ الّرَ

عنوان المخطوط: مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار المصطفوية )1(�

ـــــــَغـــــــانـــــــي = الـــــــّصـــــــاغـــــــانـــــــي، الــــحــــنــــفــــي )ت 650 ھ/  ـــــــد الـــــــّصَ الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــحـــــســـــن بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
1252 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 159، مقياس الورقة: )270 × 180 = 175 × 105(، 
عدد األسطر: )13(�

قْم الَْحِميِدّي: 89� أوله وآخره: مثل الّرَ

والَْحْمُد هلِلِ َربِّ الَْعالَِميَن، وصاته وسامه عل| َسيِّد الُْمْرَسِليَن، وخاتم النبين 
ـــــد وآلـــــــــه وأصـــــحـــــابـــــه أجــــمــــعــــيــــن، وعـــــــــل| الـــــذيـــــن اتــــبــــعــــوهــــم بــــإحــــســــان إل| يـــــــوم الـــــديـــــن،  مُـــــَحـــــّمَ

وَحْسبُنَا اهللُ َونِْعَم الَْوِكيُل.

وكــــان الـــفـــراغ مـــن نــســخــه يـــوم األربـــعـــاء مـــن شــهــر شــــوال فـــي وقـــت الــعــصــر، ســنــة سبع 
وتسعين وسبع مئة )797 ھ( عل| يد العبد الضعيف عمر بن سوجي بن حسين بن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    403 اللغات   

حبيب، َغَفَر اهللُ لَهُ َولَِوالَِديِْه؛ واألستاذين أجمعين.

مـــالحـــظـــات: تُــــوَجــــُد فـــي أولـــــه أربـــــع صــفــحــات مـــن الـــفـــوائـــد الــمــتــنــوعــة. وتُـــــوَجـــــُد عــل| 
َــــة  ــــْكــــتُــــوب ــــــُطــــــوِر تـــعـــلـــيـــقـــات وشــــــروحــــــات كــــثــــيــــرة، وَعــــــنَــــــاِويــــــن الــــمــــواضــــيــــع مَ َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب
بِاللَّْوِن األَْحَمر. الناسخ: عمر بن سوجي بن حسين بن حبيب. تاريخ النسخ: يوم 
األربــــعــــاء مـــن شــهــر شـــــوال )797 ھ/1395 م(. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــنــســخ الــمــضــبــوط 
د بيك المتسلّم  بالحركات ضبطاً كاماً، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي، وعليه تملك: مَُحّمَ
بمعن| الوالي لوالية )نيش( في صربيا، في شهر شوال سنة )1182 ھ/1768 م(. 
ــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُـــَراد  ــد مُ ــيِّــد الــحــافــظ مُــَحــّمَ وتــمــلــك: مُــْصــَطــَف| بــالــخــاتــم. وتــمــلــك: الــّسَ

مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 587� ]1099[ الّرَ

عنوان المخطوط: مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار المصطفوية )1(�

ـــــــَغـــــــانـــــــي = الـــــــّصـــــــاغـــــــانـــــــي، الــــحــــنــــفــــي )ت 650 ھ/  ـــــــد الـــــــّصَ الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــحـــــســـــن بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
1252 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 159، مقياس الورقة: )210 × 150 = 150 × 70(، 
عدد األسطر: )17(�

َكاةَ  اةَ، َوآتَ| الّزَ أوله: الباب األول: خ؛ أبو هريرة: >مَْن آمََن بِاهلِل، َوأَقَامَ الّصَ
َوَصامَ َرمََضاَن َكاَن َحّقاً َعلَ| اهلِل َعّزَ َوَجّلَ أَْن يُْدِخلَهُ الَْجنَّةَ، َهاَجَر فِي َسبِيِل اهلِل، أَْو 
َّـــةً فَــُهــَو  : >مَـــْن آَو| َضـــال ْــُجــَهــنِــيِّ ِــٍد ال ْـــن َخــال ْـــد ب ِــــَد فِــيــَهــا<. ق؛ َزي َّــتِــي ُول ُحــبـِـَس فِــي أَْرِضـــــِه ال
َـــْســـتَـــْوفِـــيَـــهُ<،  َـــبِـــْعـــهُ َحــــــتَّ| ي ْــــتَــــاَع َطـــَعـــامـــاً فَــــا ي فْـــَهـــا<، ق ابـــن عـــبـــاس: >مَـــــِن اب ُـــَعـــرِّ َــــْم ي َضــــــاّلٌ مَــــا ل
َــــْشــــتَــــِرَط  َــــاَعــــَهــــا إاِّل أَْن ي ِــــــلَّــــــِذي ب َّــــــَر فَــــثَــــَمــــَرتُــــَهــــا ل ــــْعـــــَد أَْن تُــــــؤب َـ م ابـــــن عـــــمـــــران: >مَــــــــْن ابـــــتَـــــاَع نَـــــْخـــــاً ب
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الُْمبْتَاُع، ومَْن ابتَاَع َعبْداً فََمالُهُ لِلَِّذي بَاَعهُ إاِّل أَْن يَْشتَِرَط الُْمبْتَاُع<، ق عائشة: >مَن 
َـــه ِســـتْـــراً ِمـــن الــــنَّــــاِر<، م أبــو هــريــرة:  َـــيْـــِهـــّنَ ُكــــّنَ ل ْــتُــِلــَي ِمـــن هذِهِ الــبــنــات بِـــَشـــيٍء فَـــأَْحـــَســـَن إِل اب
َــهُ  ْــنَــيْــتُــم َعــلـَـيْــِه َخــيْــراً وَجــبَــْت ل ُــْســِرْع بِـــِه نَــَســبُــهُ<، م أنـــس: >مَـــْن أَث َـــْم ي ْــَطــأَ بِـــِه َعــَمــلـُـهُ ل >مَـــْن أَب
ْـــتُـــْم  ْــــتُــــْم ُشــــــَهــــــَداءُ اهلِل فِــــي األَْرِض، أَن َـــــهُ الـــــنَّـــــاُر، أَن ْـــنَـــيْـــتُـــم َعـــلَـــيْـــِه شـــــّراً َوَجــــبَــــْت ل الـــجـــنَّـــةُ، ومَـــــْن أَث

ُشَهَداءُ اهلِل فِي األَْرِض<، ق أنس:...

قْم الَْحِميِدّي: 89� آخره: مثل الّرَ

ام  اة َوالّسَ الحمد هلل الملك الوهاب، الكريم التواب عل| إتمام الكتاب، َوالّصَ
د المختار، وأولي األلباب، َوَعلَ| آلِِه َوَصْحبِِه ذو الفضائل  األتَّمان عل| رسوله مَُحّمَ
الــعــلــيــة واألنـــــســـــاب، والـــشـــمـــائـــل الـــمـــرضـــيـــة واألحـــــســـــاب، تــــم الـــكـــتـــاب، بــــعــــون اهلل الــمــلــك 

الوهاب، في أوائل شهر رمضان المبارك سنة سّت وعشرين وألف. تَّم.

مالحظات: الصفحة األول| والثانية لهما إطاران باللون األحمر، وتُوَجُد عل| 
ْــَعــنَــاِويــن والــرمــوز  ــُطــوِر تــعــلــيــقــات كــثــيــرة عــل| بــعــض الــصــفــحــات. وال َــيْــَن الــّسُ الــَهــَواِمــش َوب
َــة بِـــالـــلَّـــْوِن األَْحـــَمـــر، وبــعــض الـــِعـــبـــاراِت مُـــَمـــيَّـــَزة بِـــُخـــُطـــوٍط حــمــراء  وبــعــض الــكــلــمــات مَــْكــتُــوب
اللوِن فَْوقََها، تاريخ النسخ: في أوائل رمضان سنة )1026 ھ/1617 م(. الوضع 
ْـــــــــــِغـــــــــــاف ِجــــــــلْــــــــد ُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــّي تـــــتـــــوســـــطـــــه شـــــمـــــســـــيـــــة، وعـــــلـــــيـــــه تــــمــــلــــك:  الــــــــعــــــــام: خــــــــــّط الــــــنــــــســــــخ، وال
ـــد  ـــد أمـــيـــن بـــالـــخـــاتـــم، وتـــمـــلـــك: الـــســـيـــد مُـــَحـــّمَ درويـــــش يـــحـــي| بـــالـــخـــاتـــم، وتـــمـــلـــك: مُـــَحـــّمَ
ـــــــد عـــــــزت بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي الـــــــكـــــــانـــــــقـــــــروي )1(،  ـــــــَحـــــــّمَ ـــــالــــــخــــــاتــــــم، وتــــــمــــــلــــــك: درويـــــــــــــش مُ بــــــهــــــاء الـــــــديـــــــن بـ
الـــســـاكـــن فــــي دار الـــمـــثـــنـــوي؛ ووقــــفــــه عــــل| دار الـــمـــثـــنـــوي. ســـنـــة )1281 ھ/1871 م(. 

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 588� ]1100[ الّرَ

عنوان المخطوط: مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار المصطفوية )2(�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    405 اللغات   

ـــــــَغـــــــانـــــــي = الـــــــّصـــــــاغـــــــانـــــــي، الــــحــــنــــفــــي )ت 650 ھ/  ـــــــد الـــــــّصَ الــــــمــــــؤلــــــف: الـــــحـــــســـــن بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
1252 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 160، مقياس الورقة: )250 × 165 = 175 × 105(، 
عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 89� أوله وآخره: مثل الّرَ
تَّمَ الِكتاُب المترجم بِـ )مَشارق األنوار النبوية في ِصحاح األخبار المصطفوية(؛ 
عـــــل| يــــد الـــعـــبـــد الــضــعــيــف الـــنـــحـــيـــف، الــفــقــيــر الــحــقــيــر الـــمـــذنـــب، الــــراجــــي إل| رحـــمـــة ربـــه 
ْــــِه؛،  ِــــَدي ِــــَوال َــــهُ َول ــد بــن َعــِلــّي بــن الـــخـــوارزمـــي، َغــــَفــــَر اهللُ ل الــلــطــيــف الــخــبــيــر: فــالــح بــن مُــَحــّمَ
ـــنـــــهـــــم  ـــيــ ـــنــــــا وبــ ــ ـــنـ ــ ـــيـ ــ ـــيــــــن والــــــــمــــــــســــــــلــــــــمــــــــات، والـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن والــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــات، تـــــــــابـــــــــع بـ ــ ـــــمـ ـــــلـ ـــــمــــــسـ ـــيـــــــع الـ ــ ـــــمــ ـــــجــ ولــ

بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين.
مــــــالحــــــظــــــات: مــــخــــطــــوطــــة خـــــزائـــــنـــــيـــــة نــــفــــيــــســــة قـــــديـــــمـــــة قـــــيّـــــمـــــة. تُـــــــــوَجـــــــــُد فـــــــي آخـــــــرهـــــــا خـــمـــس 
ُطوِر بعض التَّْعِليَقات  صفحات من الفوائد المتنوعة، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش َوبَيَْن الّسُ
َوالتَّْصِحيَحات، وَعنَاِوين المواضيع والرموز مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. الناسخ: فالح بن 
ـــــوارزمـــــــي. الـــــوضـــــع الــــــعــــــام: خـــــــّط الــــنــــســــخ الــــمــــضــــبــــوط بـــالـــحـــركـــات  ـــــخــ ـــــد بـــــن َعـــــِلـــــّي بـــــن الــ مُـــــَحـــــّمَ
ضبطاً كاماً، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي تتوسطه شمسية مذّهبة، وعليه تملك: العالم 
د ابن المول|  الُعثَْماني )مستقيم زاده( )2(: سعد الدين ُسلَيَْمان أمين اهلل ابن مَُحّمَ
مستقيم، مع الخاتم، وعبارته: )موقر ايليه رحمان سعد الدين ُسلَيَْماني(، وأهداه 
إل| أخيه اليتيم أبو الحلة طاهر إبــراهــيــم، سنة )1168 ھ/1755 م(، فوضع عليه 
خاتمه أَيْضاً سنة )1169 ھ/1756 م(. وتملك: الناصر أبو الحلة إبراهيم طاهر، 
ســـنـــة )1169 ھ/1756 م(. مـــــع الــــخــــاتــــم، وعـــــبـــــارتـــــه: )طـــــاهـــــر إبـــــراهـــــيـــــم(، وتـــمـــلـــكـــات 
بثاثة أختام غير مقروءة، وفي آخره تملك بالخاتم: المتوكل عل| اهلل بن السيد، 
د مَُراد شيخ خانقاه مَُراد مُّا، مع الخاتم؛ سنة )1248 ھ/1832 م(.  والحافظ مَُحّمَ

َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي. رقم الميكروفيلم: 3564�

 �RADIYYÜDDİN HASAN b. MUHAMMED el - ADEVİ el - CAGANİ، es - SAGANİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 89�  انظر؛ دار المثنوي: الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 401�  ›2‹ انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    406

قْم الَْحِميِدّي: 589� ]1101[ الّرَ
عنوان المخطوط: ملتق| األبحر )1(�

ــــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم الــــــــحــــــــلــــــــبــــــــي، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي )ت 956 ھ/  الــــــــــمــــــــــؤلــــــــــف: إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
1549 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 230، مقياس الورقة: )200 × 130 = 125 × 80(، 
عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 95� أوله وآخره: مثل الّرَ
قـــــال الـــفـــقـــيـــر: اذه مـــلـــتـــق| األبــــــحــــــر... تـــــّم وهلل الـــحـــمـــد عـــــل| الـــتـــمـــام مــــن يــــد جــامــعــه 
ــد بــن إبــراهــيــم الحلبي بعد العصر يــوم االثــنــيــن رابـــع جماد|  الفقير: إبــراهــيــم بــن مُــَحــّمَ
اآلخر سنة تسع وعشرين وتسع مئة )929 ھ/1522 م( بمدينة قسطنطينية بفضل اهلل 

تعال|. م م م.
ــــــــــام عــــــــل| مَــــــــن هــــــو خــيــر  ــــــــــاة َوالــــــــــّسَ الـــــحـــــمـــــد هلل وفــــقــــنــــي لــــكــــتــــابــــة مــــلــــتــــق| األبـــــــحـــــــر، َوالــــــــــّصَ
األنــــــام، وعــــل| آلــــه وأصـــحـــابـــه الــــكــــرام، مـــن يـــد الــفــقــيــر الــضــعــيــف الــمــذنــب الــمــحــتــاج إل| 
د بن أحمد ابن خليل؛ من  رحمة ربه الغني القوي العظيم الفتاح: ُسلَيَْمان بن مَُحّمَ
ْــِه؛... وقد وقع الفراغ من كتابته أواخر  ِــَدي ِــَوال َــهُ َول طراقللي )Taraklı(، َغــَفــَر اهللُ ل
شهر شوال المعظم في وقت الظهر في يوم االثنين سنة تسعين ومئة وألف ِمن هجرة 

مَن له العّز والشرف.
ــــــد بــــــن  ــــيــــــة نــــفــــيــــســــة بــــــخــــــط الــــــخــــــطــــــاط ُســـــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــان بـــــــن مُــــــَحــــــّمَ ــــنــ ـــــزائــ مـــــــالحـــــــظـــــــات: مـــــخـــــطـــــوطـــــة خـ
أحمد بن خليل، يوجد في أولها فهرست تفصيلي مجدول في اثنتي عشرة صفحة، 
بَة، وتُوَجُد  نَة، وجميع إطارات الصفحات مَُذّهَ بَة، َومُلَّوَ ولوحة الصفحة األول| مَُذّهَ
ــــــُطــــــوِر تـــعـــلـــيـــقـــات وشـــــــــروح وتـــصـــحـــيـــحـــات، وتُـــــــوَجـــــــُد مـــاحـــظـــات  َـــــــيْـــــــَن الــــــّسُ عــــــل| الــــــَهــــــَواِمــــــش َوب

 �MÜLTEKA’l - EBHUR ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 95�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İBRAHİM b. MUHAMMED b. İBRAHİM el - HANEFİ، el - HALEBİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 95�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    407 اللغات   

َـــــة  مــــكــــتــــوبــــة عـــــــــل| أوراق مـــــضـــــافـــــة إل| الــــمــــخــــطــــوطــــة الحــــــــقــــــــاً، وَعــــــــنَــــــــاِويــــــــن الـــــمـــــواضـــــيـــــع مَـــــْكـــــتُـــــوب
ــــيّـَـــــزة بِـــــُخـــــُطـــــوط َحـــــــْمـــــــَراء الــــــــلَّــــــــْوِن فَــــــْوقَــــــَهــــــا. الـــنـــاســـخ:  ــــَمــ ــ بِـــــــالـــــــلَّـــــــْوِن األَْحــــــــَمــــــــر، وبــــعــــض الـــــعـــــبـــــارات مُ
د بن أحمد بن خليل مــن بلدة )طراقللي( التركية التي تقع قرب  ُسلَيَْمان بن مَُحّمَ
إزمــــيــــد إل| الــــشــــرق مــــن إســـتـــانـــبـــول. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ: يـــــوم االثـــنـــيـــن أواخـــــــر 14 شــــــوال ســنــة 
ــــــام: خـــــــــّط الـــــنـــــســـــخ الــــنــــفــــيــــس الـــــمـــــضـــــبـــــوط بــــالــــحــــركــــات  ــــــعــ )1190 ھ/1776 م(. الـــــــوضـــــــع الــ
ْـــــِغـــــاف ِجــــلـْـــد ُعـــثْـــَمـــانـــّي مــــذّهــــب، وعـــلـــيـــه تـــمـــلـــك: كـــنـــقـــروي حـــافـــظ أحـــمـــد مــع  أحــــيــــانــــاً، وال
د أمين خواجه زاده المدرس  الخاتم سنة )1208 ھ/1793 م(. وتملك: السيد مَُحّمَ
ْــــُعــــثْــــَمــــانــــيّـَـــة فــــي جــــوار  بـــمـــدرســـة بـــــورســـــا، ومـــــدرســـــة مـــعـــمـــار قــــاســــم فــــي دار الـــخـــافـــة الـــعـــلـــيـــة ال

جامع شاه زاده في إستانبول. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 590. عربي ُعثَْماني مطبوع ]1102[ الّرَ
عنوان المطبوع: أَْحَسن التَّْحِديث في ِرَوايَِة الَْحِديث )1(�

ـــــوفِـــــّي،  ـــبـــــد اهلل األيــــــوبــــــي، الــــــــــُمــــــــــَراِدّي، اإلســــتــــانــــبــــولــــي، الـــــّصُ الــــمــــؤلــــف: فــــيــــض اهلل بــــن عــ
النَّْقِشبَنِْدّي، الحنفي، مثنوي خوان، )مثنويخوان(، فيضي الّرُوِمي )ت 1284 ھ/ 

1867 م( )2(�

 �AHSENU’t - TAHDİS fi RİVAYETİ’l - HADİS ›1‹
بَاَعِة الَْعاِمَرِة عل| يد الحاج فيض اهلل رئيس مشايخ القراء. تاريخ الطبع: في اليوم العاشر  ُطبَِع فِي دَاِر الطِّ

من الربيع الثاني سنة )1279 ھ/1862 م(. 
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 3/26. وفــهــرس الكتب  قْــــم ال ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 1/26. والــــّرَ قْـــم ال ــد عــــارف؛ الـــّرَ انــظــر؛ فــهــرس مكتبة مُــَحــّمَ

التركية المطبوعة بالحروف القديمة؛ أي: العثمانية: )25/1(� 
 �>ESKİ HARFLERLE BASILMIŞ TÜRKÇE ESERLER KATALOĞU: 1/25<

 �FEYZULLAH b. ABDULLAH el - MEVLEVİ، el - EYYUBİ ›2‹
اء، شيخ  وِمــــي؛ رئــيــس الــــُقــــّرَ ـــيْـــخ الــحــافــظ الـــحـــاج: فــيــض اهلل بــن عـــبـــد اهلل القسطنطيني الــــّرُ وِمــــي - الـــّشَ فــيــضــي الــــّرُ
َزاِويَة مَُراد البَُخاِرّي، وقيل: شيخ تكية مراد منا البخاري، الُْمتََخلِّص بفيضي، تول| رئاسة القراء في دار 
ِـــي أيـــوب األنـــصـــاري، فــنُــســب إلــيــه، وصـــارت  ْــُعــثْــَمــانِــيّـَـة فــي زمــانــه، وأقــــام بــجــانــب جــامــع أَب الــخــافــة اإلســامــيــة ال
ُشــــهــــرتــــه: األيـــــوبـــــي، وصــــــار شـــيـــخ شـــيـــوخ ِكــــبــــار الــنــقــشــبــنــديــة فــــي تــكــيــة الـــشـــيـــخ مُـــــــــَراد الـــــبُـــــَخـــــاِرّي؛ الــــواقــــعــــة فــــي مــحــلــة 
أَبِــي أيــوب األنــصــاري، وبعد وفاته في الثاني من جماد| اآلخــرة سنة )1284 ھ(؛ دُفــن في تلك التكية، 

=ولَهُ من التصانيف: أحسن التحديث فِي ِرَوايَة الَحِديث. وإشارة المعنوية فِي آيين المولوية. 
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عدد الصفحات: 8�

ِحيِم. الحمد هلل }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ
ــــــــــام عــــل|  ــــــــــاة َوالــــــــــّسَ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ )1(، َوالــــــــــّصَ
د الذي بيّن أحكام شريعته عل| ُسنن عادته بأفصح كام، وأتّم بيان  خير خلقه مَُحّمَ
يعرفه الــعــارفــون، وعـــل| آلــه وأصــحــابــه الــذيــن أخـــذوا عنه الــِعــلــم وحــفــظــوا حديثه فَــنِــْعــَم 
نن والكتب  الحافظون، وتلقوا عنهم بعدهم بإسناد صحيح وبيّنوه في الصحيح والّسُ
ثـــون... ولــــذا اشـــتـــراط اإلســـنـــاد هــو شـــيء عظيم  الــمــعــتــبــرات مــن الــمــســنــدات فــُهــم الـــمـــحـــدِّ
الــــــقــــــدر عــــنــــد أصــــــحــــــاب الـــــحـــــديـــــث حــــــــت| َوَردَ: >اإلســــــــنــــــــاد مــــــن الــــــــديــــــــن<، قــــــــال عــــبــــد اهلل بــــن 
الـــمـــبـــارك: >لـــــوال اإلســــنــــاد لـــقـــال مَــــن شــــاء مـــا شــــــــــــاء< )2(.... وبـــعـــد، خـــــّرج الـــتـــرمـــذي في 
ســنــنــه فـــي آخــــر بــــاب فــضــائــل الــــذكــــر؛ قــبــيــل مــنــاقــب الــنــبــي صــــــل| اهلل تـــعـــال| عــلــيــه وســلــم 
د بن العاء، قال حّدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد  فقال: حدثنا أبو ُكَريٍْب مَُحّمَ
عـــــــن يـــــحـــــي| بـــــن أبـــــي كـــــثـــــيـــــر عـــــــن أبـــــي ســـــلـــــمـــــة عـــــــن أبـــــــي هـــــــريـــــــرة قـــــــــــال: قـــــــــال َصـــــــــــــــــــــلَّ| اهللُ َعـــــلَـــــيْـــــِه 
دُون، قَالُوا يا رسوَل اهلل: َومَا المفرِّدون؟ قَاَل: المستهترون فِي  َوَسلََّم: >سبق الُمَفرِّ
َــْوم الِْقيَامَة خفافاً< )3(، اذه حديث  ِذْكـــِر اهلِل، يََضُع الذِّكُر َعنُْهم أثقالَُهم، فَيَأتُوَن ي

حسن غريب...

انظر؛ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي: )824/1(، وُعثَْمانلي مؤلفلري؛ 
د ثَُريَّا: )40/4(�  لمحمد طاهر بروسه لي: )143/1(. وسجل ُعثَْماني لُِمحّمَ

›1‹ سورة التوبة، اآلية: 33� 
›2‹ ]رواه مسلم[ حــديــث: قــال: اإلســنــاد مــن الــديــن، ولــوال اإلســنــاد لقال مــن شــاء مــا شــاء. )م( فــي مقدمة 
ـــد بـــن عـــبـــد اهلل بـــن قـــهـــزاذ - مـــن أهــــل مــــرو - قـــــال: ســمــعــت عـــبـــدان بـــن عــثــمــان يــقــول:  كــتــابــه )5: 7( عـــن مُـــَحـــّمَ
ــد بــن عــبــد اهلل: حــدثــنــي الــعــبــاس بــن رزمـــة،  سمعت عــبــد اهلل بــن الــمــبــارك يـــقـــول... فــذكــره. قـــال: وقـــال مُــَحــّمَ

قال: سمعت عبد اهلل يقول: بيننا وبين القوم القوائم - يعني اإلسناد. 
انظر: تحفة األشراف بمعرفة األطراف للمزي: )260/13(، الرقم: )18923(� 

›3‹ أخرجه الحاكم: )495/1(، واإلمام أحمد في المسند: )323/2(، ورواه مسلم )63/8( والترمذي: 
)279/2(، والبيهقي في شعب اإليمان: )506/390/1( عن عمر بن راشد عن يحي| بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة - َرِضَي اهللُ َعنْهُ - مرفوعاً، وقال: >اذه حديث حسن غريب<، ونكل األلباني 

األرنؤوطي أورده في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: )28/5؛ الرقم: 2016(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    409 اللغات   

ْــــــــــَرةَ قَــــــــــــاَل: قـــــــال رســـــــــول اهلل  ِــــــــــي ُهــــــــــَري َـــــــــــــاٍح[، َعـــــــــْن أَب ِـــــــــــــي َرب ْـــــــــــِن أَب آخـــــــــــــــره:... َعـــــــــْن َعـــــــَطـــــــاِء ]ب
ْــَجــَمــهُ اهللُ بِــِلــَجــاٍم ِمــْن  - َصـــــلَّ| اهللُ تــعــال| َعــلـَـيْــِه َوَســـلَّـــَم -: >مَـــْن ُســئِــَل َعـــْن ِعــلـْـٍم فَــَكــتَــَمــهُ أل
ْــِقــيَــامَــِة< )1(. اشبو رســالــهء مختصرة بي ترتيب ونفعي عــام اولمق اميديله،  َـــْومَ ال نَــاٍر ي
بعضاً لــســان تــركــي اوزره تركيب ايـــدوب )أحــســن التحديث فــي روايـــة الــحــديــث( ديو 
تــــســــمــــيــــه ايـــــــلـــــــدم }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ )2(، وســــــــتــــــــر اهلل عــــيــــوبــــنــــا، 
ـــاة  وغــفــر ذنــوبــنــا بفضله الــعــمــيــم، وإحــســانــه الــعــظــيــم، والــحــمــد هلل عـــل| الــتــمــام، َوالـــّصَ
ــد خير األنـــام، وعــل| آلــه وأصــحــابــه والتابعين لهم  ــام َعـــلَ| َســيِّــِدنَــا ومــوالنــا مُــَحــّمَ َوالــّسَ
َسالَة في اليوم العاشر من  بإحسان إل| يوم القيام. قد وقع الفراغ من تسويد هذه الرِّ
الــربــيــع الــثــانــي مــن شــهــور سنة تسع وسبعين ومئتين وألـــف )1279 ھ( عــل| يــد أفقر 
الــور| إل| اهلل: )الحاج فيض اهلل( رئيس مشايخ القراء، وخــادم الفقراء، الــُمــَراِدّي 

النَّْقِشبَنِْدّي اإلستانبولي.

بَاَعِة العامرة عل| يد مؤلِّفه الحاج؛  مالحظات: ُطبَِع َطبَْعةً حجريةً ثانية فِي دَاِر الطِّ
الحافظ: فيض اهلل رئيس مشايخ القراء. تاريخ الطبع: سنة )1279 ھ/1862 م(. 
الـــوضـــع الــــعــــام: الـــغـــاف جــلــد ُعـــثْـــَمـــانـــي وبــطــانــتــه أرجـــوانـــيـــة الـــلـــون نــفــيــســة، وعــلــيــه إهــــداء 
مـــن الـــمـــؤلـــف إل| مــكــتــبــة دار الـــمـــثـــنـــوي، مـــع الـــخـــاتـــم، وعـــبـــارتـــه: )رئـــيـــس الــــقــــراء حــافــظ 
فيض اهلل النَّْقِشبَنِْدّي سنة >1278 ھ/1861 م<(، وعليه خاتم دار الطباعة العامرة 

في اآلستانة. َوقْف دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 591 مفقود ]1103[ الّرَ

عنوان المخطوط: بانت سعاد )3(�

›1‹ انـــظـــر؛ الــطــبــقــات الــكــبــر| لــمــحــمــد بــن ســعــد: )331/4(، وحــلــيــة األولـــيـــاء وطــبــقــات األصــفــيــاء ألبـــي نعيم 
األصفهاني: )354/2(، والمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي: )470/1، 471(، والفوائد 
الـــمـــنـــتـــقـــاة عـــــن الــــشــــيــــوخ الــــعــــوالــــي لـــعـــلـــي بـــن عـــمـــر الــــحــــربــــي: )الــــــرقــــــم: 116(، وطــــبــــقــــات الـــشـــافـــعـــيـــيـــن ألبــــــي الــــفــــداء 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، طبعة )دار الوفاء - المنصورة(: )ص: 427(� 
›2‹ سورة آل عمران، اآلية: 37� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    410

المؤلف: كعب بن زهير بن أبي سلم| المزني، أبو المضرب )ت 26 ھ/645 م( 
�)1( )2(

ِحــــــــيــــــــِم، ومــــــــا تــــوفــــيــــقــــي إال بــــــــــاهلل، عــــلــــيــــه تــــوكــــلــــت وإلــــيــــه  ِ الــــــــّرَ َ ْ أولـــــــــــه: بِــــــــــْســــــــــِم اهلِل انمحرّلَ
أُنيب. قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــْكــــــــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــــــــوُلبــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــُت ســــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــادُ فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــومَ مـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــوُل ُــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــَد مَ مــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيَّــــــــــــــــــــــــــــٌم إثْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــم ي

قْم الَْحِميِدّي: 592 مفقود ]1104[ الّرَ
عنوان المخطوط: بند عطار شرحي )2(�

المؤلف: مجهول )3(�
ِحيِم. اثنية تعظيم ارا، وادعية ترجي نما، اول خداي  ِ الّرَ َ ْ أوله: بِْسِم اهلِل انمحرّلَ

بي همتا، وخالق كل اشيا يه اليق سزاد دكه انبيا عظامك، واولياء كرامك...

قْم الَْحِميِدّي: 593. مطبوع ُعثَْماني ]1105[ الّرَ
عنوان المطبوع: مفتاح الباغة ومصباح الفصاحة )4(�

ورد ِذكرها في الدفتر الحميدي؛ )ص: 78(. قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي َصلَّ| اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم. 
قْم الَْحِميِدّي: 14/1458�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2006[ الّرَ

 �KA’B b. ZUHEYR b. EBU SULEMİ el - MUZENİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 14/1458�  انظر؛ مكتبة راغب پاشا؛ ]2006[ الّرَ

 �MUFİD PENDİ ATTAR ŞERHİ ›2‹
َوَردَ ِذكــــــُرهــــــا فــــي الــــدفــــتــــر الــــحــــمــــيــــدّي؛ )ص: 78(. وتُــــــوَجــــــُد مـــخـــطـــوطـــة بــــعــــنــــوان: )بــــنــــد عــــطــــار شــــــرح مــــفــــيــــد(، فــي 
قْم الَْحِميِدّي: 1539، والمؤلف: عبدي پاشا الَْوزير - عبد انمحرل پاشا الَْوزير الّرُوِمي  مكتبة مَُراد ما؛ الّرَ
ة واليات َكاَن فَاضاً أديباً )ت 1103 ھ/  الُْمتََخلِّص بعبدي. ُهَو أول محرري الوقائع الُْعثَْمانِيَّة َصار والياً فِي عّدَ
1691 م(. مــــن تـــآلـــيـــفـــه: الــــتَّــــاِريــــخ الـــُعـــثْـــَمـــانـــي مــــن ســـنـــة )1058 ھ/1648 م( إِلَ| ســـنـــة )1093 ھ/1682 م(. 

 . يْخ عطار. وشرح قصيدة َكْعب بن ُزَهيْر؛ َوغير كلَذِ ديَوان شعره تركي. وشرح پندنامه للّشَ
انظر؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: )550/1(� 

 �ABDURAHMAN ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 1539�  انظر؛ مكتبة مَُراد ما؛ الّرَ

 �MİFTAHU’l - BELAGA ve MİSBAHU’l - FESAHA ›4‹

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    411 اللغات   

ـــــــــــوفِـــــــــــّي، رســــــوخــــــي  ــــــؤلــــــــف: إســــــمــــــاعــــــيــــــل بــــــن أحـــــــمـــــــد األنـــــــــــقـــــــــــروي )األنـــــــــــقـــــــــــره وي( الـــــــــــّصُ ــــــمــ الــ
)ت 1042 ھ/1633 م( )1(�

عدد الصفحات: 218�

أوله: مفتاح الباغة ومصباح الفصاحة.

َّــــن لِــســاَن  ْـــُعـــلُـــوم والـــِعـــرفـــان، ويـــا مَـــن زي يــا مَــن َجـــَعـــَل قــلــوَب الــُعــلـَـَمــاء مــخــزنــاً لــجــواهــر ال
هود  الُفصحاء بزواهر الباغة والبيان، نحمدك َحْمَد العارفين الغارقين في بحار الّشُ
والعيان، ونشكرك عل| نعمائك ُشكر الفانين في ُوجودك فناء األعيان، وأسألُك أن 
ْـــَكـــِلـــِم لــتــتــمــيــم مـــكـــارم أخـــــاِق اإلنـــســـان،  ـــد الــمــبــعــوث بــجــوامــع ال تُــصــلــَي عــــل| نــبــيّــَك مُـــَحـــّمَ
وعــــــــل| آلـــــــه وأصـــــحـــــابـــــه الـــــذيـــــن نـــــالـــــوا بــــبــــركــــة ُصــــْحــــبــــتِــــِه الــــشــــريــــفــــة مـــــقـــــامَ الــــــــرضــــــــوان، ومـــتـــابـــعـــتـــه 

اللطيفة أعل| درجات الجنان.

ام عل| حضرِة النبوية، وروضة  اة َوالّسَ أما بعد؛ حمداً هلل الَعِليِّ الولِّي، َوالّصَ
المصطفوية، زبدهء اوالد معنوي، وزمرهء أحفادهك أصلح|، وأهل طلب|، يعني: 
د صــادق چلبي، يسر اهلل لهما الِعلم األدبــي؛ وقتاكه صنعت  درويــش عامل؛ ومَُحّمَ
ِشعر، ومعرفت انشايه طالب، وِعلم باغت، وفن فصاحت راغب، اولوب، بو فقير 
مــــولــــوي، اعـــنـــي: شــيــخ إســمــاعــيــل انــــقــــرويــــدن؛ خــطــيــب دمــشــقــيــنــك أغـــمـــض مُــَصــنّــفــاتــنــدن 
اوالن: متن تلخيصي؛ تعلمه شــروع ايــدوب حالبوكه آنلرك أول فنده يدلر| قصير 
اولـــديـــغـــنـــده، أول كــتــاب بــاغــت نــصــابــده مُـــنـــدرج بــولــنــان مــعــانــئ دقــيــقــه نـــك فــهــم| سير 
ومــلــول اولــمــشــلــرايــد|، بــو فقير؛ كثير التقصير، درونــنــده شفقت فطرية، ومرحمت 
ِجــبــلِّــيّــة جــوشــه كــلــوب آنــلــره وآنـــلـــردن غــيــر طــالــب بــاغــت وفــصــاحــت، اوالنـــلـــره تسهيل 
ايتمك ايچون؛ أول كتاب بديع األساسك بديع وبياننه متعلق اوالن وفنلرندن طابه 
أهــــــــم وألــــــــــــزم اوالن أبــــــيــــــات وكـــــلـــــمـــــات تـــلـــخـــيـــص واقــــــتــــــبــــــاس قــــيــــلــــنــــوب تـــــركـــــي عـــــــبـــــــارات اوزره 

ْـــــــَحـــــــِمـــــــيـــــــِدّي: 1/594. وقــــــــد طــــبــــع فــــــي إِْســــــتَــــــانــــــبُــــــول ســنــة  قْـــــــــم ال تُــــــــوَجــــــــُد مــــنــــه مــــخــــطــــوطــــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة دار الـــــمـــــثـــــنـــــوي؛ الـــــــــّرَ
)1284 ھ/1867 م(، وسنة )1286 ھ/1869 م(. 

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    412

ُــــلــــغــــا وُشـــــعـــــرانـــــك مـــحـــلـــه مـــنـــاســـب اوالن أبـــــيـــــات بـــلـــيـــغـــه س|؛  تـــرجـــمـــه وتـــفـــســـيـــر اولــــــنــــــد|، وب
وفــارســي؛ وعربي ايله جابجا تزيين وتحليه اولــنــوب، أقسام شعر| بيلمك، وفنون 
انــشــايــه واقـــف وعــــارف اولــمــق ايــچــون مــقــدمــه قــيــلــنــد|، وجــمــلــه: دُرت بـــاب، وهـــر بــاب 
ايــچــنــده برنيچه فصل اوزره مبتن| اولـــوب دورلــــد| وبــوكــا: )مــفــتــاح الــبــاغــه ومصباح 

الفصاحه( ديمكله نام ويرلد|...

آخره:���

لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــســــــــــــــــــبــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــقــــــــــــــــِماســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــر اهلل ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍل بـــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــٍل

ْـــُعـــلُـــوم والـــمـــعـــارف عـــلـــّي،  الـــلـــهـــم اجـــعـــل ُحـــبّـــك أحــــّب األشـــيـــاء إلـــــّي، وافـــتـــح أبـــــواب ال
أعـــوذ بــك مــن ِعــلــٍم ال يــنــفــع، ومـــن قــلــٍب ال يــخــشــع، وِمـــن عــمــٍل ال يــرفــع، وِمـــن دُعـــاء 
ال يُسمع. اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلّها؛ أعطني من لدنك لساناً صادقاً، 
وقــــلــــبــــاً ســــلــــيــــمــــاً؛ ُكـــــــْن بِــــــي رؤفــــــــاً رحــــيــــمــــاً، اغــــفــــر خـــطـــيـــئـــتـــي وجــــهــــلــــي وإســــــرافــــــي فـــــي أمــــــري، 
واجــــــعــــــلــــــنــــــا مـــــــــن الــــــــهــــــــاديــــــــن الــــــمــــــهــــــديــــــيــــــن؛ غــــــيــــــر ضــــــالــــــيــــــن وال مُــــــضــــــلــــــيــــــن، بــــــرحــــــمــــــتــــــك يـــــــا أرحـــــــم 
الـــــراحـــــمـــــيـــــن، }حئ مئ ىئ ݲ جب حب خب مب{ )1(. بــــــعــــــون اهلل الـــمـــلـــك 

المعين.

شارح مثنوي: شيخ إسماعيل أنقرو| مرحوم خواجهء جهانك مناظر االنشاسن| 
مـــأخـــذ ايــــــدرك بـــو كـــتـــاب| تــألــيــف ايــلــمــش اولـــديـــغـــنـــدن حــيــن طــبــعــنــده پـــر نــســخــهء صحيحه 
يــــه دســــتــــرس اولــــنــــه مـــديـــغـــنـــه بـــنـــاء بـــعـــض اشــــتــــبــــاه اولـــــنـــــان مـــحـــلـــلـــر| مــــذكــــور مـــنـــاظـــر االنـــشـــايـــه 

مراجعتيله ممكن مرتبه تصحيح اولنمشدر.

بـــــرنـــــج| دفــــعــــه اولــــــــه رق تـــصـــويـــر أفـــــكـــــار مـــطـــبـــعـــه ســــنــــده طـــبـــع اولــــنــــمــــشــــدر فـــــي 20 ربـــيـــع 
اآلخر )1284( سنة.

ــــبــــــــع: فـــــــــي الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن مـــــــــن ربــــــــيــــــــع اآلخـــــــــر  ــ ــــــطــ مــــــــالحــــــــظــــــــات: طــــــبــــــعــــــة حــــــــجــــــــريــــــــة. تـــــــــاريـــــــــخ الــ
اِر  ُعــــــثْــــــَمــــــانــــــي. َوقْــــــــــف دَ الـــــــغـــــــاف جـــــلـــــد  الـــــــعـــــــام:  ســـــنـــــة )1284 ھ/1867 م(. الــــــوضــــــع 

ْـــَمـــثْـــنَـــِوّي. ال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    413 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 1/594. ُعثَْماني ]1106[ الّرَ

عنوان المخطوط: مفتاح الباغة ومصباح الفصاحة )1(�

ـــــــــــوفِـــــــــــّي، رســــــوخــــــي  ــــــؤلــــــــف: إســــــمــــــاعــــــيــــــل بــــــن أحـــــــمـــــــد األنـــــــــــقـــــــــــروي )األنـــــــــــقـــــــــــره وي( الـــــــــــّصُ ــــــمــ الــ
)ت 1042 ھ/1633 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 65/آ، مقياس الورقة: )195 × 118 = 150 × 
75(، عدد األسطر: )15(�

قْم الَْحِميِدّي: 593� أوله وآخره: مثل الّرَ

ْــــــــــَفــــــــــوائِــــــــــِد. الـــــــوضـــــــع الــــــــعــــــــام: خـــــــــّط الـــنـــســـخ  لــــــــــــــــــِه صـــــفـــــحـــــةٌ مـــــــن ال مــــــالحــــــظــــــات: تُـــــــــوَجـــــــــُد فـــــــي أّوَ
يِّد الحافظ  الواضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي مُغلَّف بَِوَرِق اإليبرو، وعليه تملك: الّسَ
ــد مُــــَراد َشــيْــخ َخــانــقــاه مُــــَراد مُــــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْـــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/595. فارسي/ تركي ]1107[ الّرَ

عنوان المخطوط: رباعيات أبي سعيد بن أبي الخير )3(�

، أَبُو َسِعيٍد  وفِّيُ ، الّصُ ِد بِن أَْحَمَد الِميَهنِّيُ المؤلف: فَضُل اهلِل = الَفْضُل بُن مَُحّمَ
ابُن أَبِي الَخيِْر، الخراساني )ت 440 ھ/1049 م( )4(�

 �MİFTAHU’l - BELAGA ve MİSBAHU’l - FESAHA ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 593�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MESNEVİ ŞARİHİ، İSMAİL RUSUHİ b. AHMED el - MEVLEVİ، ANKARAVİ ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 210�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �Rubâ’îyât - i Ebî Sa’îd ›3‹
طبعت الرباعيات في إِْستَانبُول سنة )1301 ھ/1883 م(، وتوجد منها مخطوطة في مكتبة متحف جال 

الدين الرومي في مدينة قونيا التركية: )4/5440(� 
 �Ebû Sa’îd Fazl - Allâh b. Ahmed b. Muhammed b. Ebû’l - Hayr el - Meyhenî ›4‹

، العارُف؛ الشاعر؛ صاحُب األحوال  وفِّيُ ، الّصُ فضل اهلل؛ ومنهم من يسميه: الفضل، أبو سعيد الِميَهنِّيُ
ُّــــهٌ،  َـــــهُ: أَْحــــــــَواٌل، َومَـــنَـــاقِـــب، َوَوقْـــــــٌع فِـــي الـــنُّـــُفـــوِس، َوتَــــأَل =والــمــنــاقــب، مـــولـــده ســنــة )357 ھ/968 م(. َوَحـــَصـــلَـــْت ل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    414

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 65/ب - 66/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )195 × 118 = 
150 × 75(، عدد األسطر: )مُتََعدِّد(.

 ، ، وَرَو| َعـــنْـــهُ: الــَحــَســُن بــُن أَبِـــي َطـــاِهـــٍر الــُخــتُّــِلــّيُ ـــَرْخـــِســـيِّ َث َعــــْن: الفقيه َزاِهــــِر بــــِن أَْحـــَمـــَد الـــّسَ َــــةٌ. وقـــد َحـــــّدَ َوَجــــَال
، وإمــــــام الــحــرمــيــن أبـــو الـــمـــعـــالـــي الـــجـــويـــنـــي، وأبـــو الـــقـــاســـم ســلــمــان بــن نــاصــر  ــــيــــُرويِــــّيُ ــــٍد الــــشِّ ــــَحــــّمَ ــــاِر بــــُن مُ َوَعــــبْــــُد الــــَغــــّفَ
األنــــــــصــــــــاري، َوآَخـــــــــــــــــــُروَن. وكــــــــان حــــســــن الــــطــــريــــقــــة، ومـــــــن جــــلــــســــاء أبـــــي عـــــبـــــد انمحرل الــــســــلــــمــــّي الـــــصـــــوفـــــّي. وكــــانــــت 
ة شعبان، وله  َــتِــِه )ِميَهنَة( في شهر رمضان المبارك؛ وقيل: في ُغـــّرَ وفاته سنة )440 ھ/1049 م( في قَــْري
ِه أبو محمد ابن حْزم الظاهرّي الفارسّي؛  تسٌع وسبعون سنة، وقيل: عمره تسع وثمانون سنة. وتكلََّم بَِحقِّ

وادّع| أّنَ في اعتقاده شيئاً ما. 
قال السبكي: قلت: ومع صحة اعتقاده لم يسلم من كام الشيخ ابن حزم، بل تكلم فيه بغير حق، وتبعه 
شيخنا الذهبي تقليداً؛ فقال: في اعتقاده شيء تكلم فيه ابن حزم. انته|. قلت: لم يظهر لنا ولم يثبت 
عنه إال صحة االعتقاد، وهنكل أشعري صوفي، فمن ثم نال منه الرجان وباءا بإثمه. وِمّما يؤثر من أقواله: 

>التََّصّوُف طرح النفس في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والنظر إل| اهلل بالكلية<. 
ــــيـــــل: بـــفـــتـــحـــهـــا، ثـــــم مـــثـــنـــاة مــن  والـــمـــيـــهـــنـــّي نـــســـبـــة إل| مـــيـــهـــنـــة، بـــمـــيـــم مــــكــــســــورة - كـــمـــا ضـــبـــطـــه ابـــن الـــســـمـــعـــانـــي - وقـ
تحت، ثم هــاء مفتوحة، بعدها نــون مفتوحة أيــضــاً، وفــي آخــره تــاء التأنيث: قرية من قــر| خــابــران، وهي 

ناحية بقرب طوس بين سرخس وأبيورد. 
وله كلمات، ورسائل، ومرويات في الحديث عن شيوخه. ومن تصانيفه: أشعار أبي سعيد ابن أبي الخير 
في التََّصّوُف؛ باللغة الفارسية: مخطوط في مكتبة كوبريلي: 8/1620، ورباعيات أبي سعيد ابن أبي الخير 
في التََّصّوُف، ورسالة فارسية في التََّصّوُف، ومكتوب أبي سعيد ابن أبي الخير إل| ابن سينا مخطوطة في 
قْم الَْقِديُم:  لَْطان أحمد الثالث: 10/1584، وأسعد أفندي: 23/3688، وجامعة إِْستَانبُول الّرَ مكتبة الّسُ
قْم الَْحِميِدّي: 8/1461�  قْم الَْقِديُم: )62/1458(، ومكتبة راغب پاشا؛ ]2162[ الّرَ )18/1458(؛ والّرَ
ورســــالــــة فـــي ســبــب إجـــابـــة الــــدعــــاء وكــيــفــيــة الــــزيــــارة وحــقــيــقــتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي الـــنـــفـــوس واألبـــــــــدان، ورســــالــــة الـــحـــوراء 
في الرباعيات الفارسية؛ مخطوطة في مكتبة محمود پاشا: 8/275، ورســالــة فارسية في آداب الــتَّــَصــّوُف؛ 
مخطوطة فــي مكتبة قــره حــصــار: 4/17748، وشـــرح اصــطــاحــات الصوفية ف 9. شــرح الــربــاعــيــة الحورائية 
المنظومة بالفارسية؛ مخطوطة في مكتبة يوسف آغا في قونيا: 6730، وشرح رباعي فارسي ألبي سعيد 
ابـــن أبـــي الـــخـــيـــر بــالــلــغــة الــتــركــيــة، وشـــــرح رســـالـــة ء شــيــخ أبــي ســعــيــد ابـــن أبـــي الـــخـــيـــر إل| ابــن ســيــنــا مــخــطــوطــة في 
مــكــتــبــة خـــزانـــة األمـــانـــات فـــي إِْســـتَـــانـــبُـــول: 12/1772، ومــقــامــات أربــعــيــن = مــقــامــات صــوفــيــان = جــهــل مــقــام في 

التََّصّوُف باللغة الفارسية مخطوطة في مكتبة آياصوفيا في إِْستَانبُول: 4/4819� 
انظر؛ تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام للذهبي )تحقيق التدمري(: )487/29، الرقم: 296(، 
وســــيــــر أعــــــــام الــــنــــبــــاء لـــلـــذهـــبـــي: )622/17، الــــتــــرجــــمــــة: 419(، ومـــشـــيـــخـــة عـــمـــر بـــن عـــلـــي الــــقــــزويــــنــــي: )ص: 
508، الــــــرقــــــم: 368(، والـــــلـــــبـــــاب: )285/3(، وطــــبــــقــــات الـــشـــافـــعـــيـــة الــــكــــبــــر| لـــلـــســـبـــكـــي: )306/5 - 307، 
الــرقــم: 531(، وطــبــقــات األولـــيـــاء البــن الــمــلــّقــن: )272، 273؛ رقـــم: 55(، والــعــقــد الــمــذهــب فــي طبقات 

=

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    415 اللغات   

أولــــه: ربــاعــيــات ســلــطــان الـــوقـــت؛ الــشــيــخ فــضــل اهلل أبــي ســعــيــد ابــن أبــي الــخــيــر سنة 
440 ھ.

رس بــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــس  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  لــــــــــــــطــــــــــــــف وكــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــس كـــــــساهلل؛ 

جـــــــز حــــــضــــــرت تـــــــو نـــــــــــــدارد ايـــــــــن بــــيــــكــــس رسهــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــس| وحــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــرت| مــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــازد

آخره:���

تـــــــــــا ريــــــــــــــك ولــــــــــــــم نــــــــــــــور وضـــــــــــيـــــــــــا| تــــــوكــــــجــــــاســــــتمــــــــــن بــــــــــنــــــــــدهء عــــــــاصــــــــيــــــــم رضــــــــــــــــــا| تــــــوكــــــجــــــاســــــت

ان بــــــيــــــع بــــــــــــود لــــــطــــــف وعـــــــــطـــــــــا| تـــــوكـــــجـــــاســـــتمـــــــــــــا را تـــــــــــــو بـــــــهـــــــشـــــــت اكـــــــــــــــــر بـــــــــطـــــــــاعـــــــــت يـــــــخـــــــش|

تمام شد

حــــــــضــــــــرت شــــــيــــــخــــــك روحــــــــانــــــــيــــــــه تــــــــنــــــــدن اســــــــتــــــــمــــــــداد اولـــــــنـــــــمـــــــق شـــــــــــرط ورديــــــــــــــــه دنـــــــــــــدر وداب 
قــرائــدر.

مــالحــظــات: الــكــتــابــة مــائــلــة وكـــل صــفــحــة تتضمن ثــاثــة أعـــمـــدة، والــربــاعــيــة األول| 
مـــن الــقــســم الــثــالــث مـــن ربـــاعـــيـــات أَبـــي َســـِعـــيـــٍد ابـــن أَبِـــي الـــَخـــيْـــِر. وتـــوجـــد فـــي آخــــره ربــاعــيــة 
قْــــم  مـــن ديــــــوان بـــهـــاء الــــديــــن. الـــوضـــع الـــعـــام: خــــّط الــتــعــلــيــق، وبـــاقـــي الـــمـــواصـــفـــات مــثــل الــــّرَ

الَْحِميِدّي: 1/594�

حــمــلــة الـــمـــذهـــب البـــن الـــمـــلـــقـــن عـــمـــر بـــن عـــلـــي الـــشـــافـــعـــي: )ص: 503، الــــرقــــم: 350(، والـــنـــجـــوم الـــــزاهـــــرة فــي 
ملوك مصر والقاهرة؛ البن تغري بردي: )46/5(، وكشف المحجوب: )64/1 - 166(، وجامع كرامات 
األولــيــاء: )235/2(، والكواكب الــدريــة: )197/2(، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني: 
)409 رقــــم 1394(، ونـــفـــحـــات األنــــــس: )ص: 300(، وتـــرجـــمـــة نــفــحــات األنــــــس: )ص: 339(، وســلــم 
نُون لَِحاِجي َخِليَفة:  الوصول إل| طبقات الفحول لحاجي خليفة: )12/3، الرقم: 3522(، َوَكْشف الّظُ
لــــلــــزركــــلــــي )152/5(، ومـــنـــاقـــب  ـــيـــــة )145/1 - 147(، واألعــــــــــــام  الـــــمـــــعـــــارف اإلســـــامــ )1055/2(، ودائــــــــــــرة 
ـــلْـــَطـــان أبــي ســعــيــد ابــن أبــي الــخــيــر، تــألــيــف: عــبــد اهلل بــن أبــي مــنــصــور مــحــمــد بــن عــلــي األنـــصـــاري الـــهـــروي؛  الـــّسُ
ْـــَحـــِمـــيـــِدّي: 16/1825. وكــتــاب >أســـــرار الــتــوحــيــد فــي مــقــامــات الشيخ  قْـــم ال مــخــطــوطــة فــي مكتبة مــــراد مُــــّا؛ الـــّرَ
أبــــي ســــعــــيــــد< البـــــن الـــــمـــــنـــــور، تــــرجــــمــــه مـــــن الــــفــــارســــيــــة إل| الــــعــــربــــيــــة إســـــعـــــاد عـــــبـــــد الـــــهـــــادي، ومــــعــــجــــم تـــــاريـــــخ الـــــتـــــراث 
العربي لقره بلوط؛ الــرقــم: )6386(. ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: 
ُــــــــــــــْزُرگ الــــطــــهــــرانــــي الـــشـــيـــعـــي الـــنـــجـــفـــي  )1051/2(، الــــــرقــــــم: )3370(. والـــــذريـــــعـــــة إل| تـــصـــانـــيـــف الـــشـــيـــعـــة آلقـــــــا ب

القاجاري: )562/9، 11/22(� 

=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    416

قْم الَْحِميِدّي: 3/594. ُعثَْماني ]1108[ الّرَ

عنوان المخطوط: فصل: علم نحوك قواعدي بياننده در )1(�

المؤلف: مجهول )2(�

عــــــدد األوراق وقـــيـــاســـاتـــهـــا: 69/ب - 97/ب، مـــقـــيـــاس الــــــورقــــــة: )195 × 118 = 
150 × 75(، عدد األسطر: )15(�

أولــــــــه: إيـــكـــنـــجـــي فــــصــــل: عـــلـــم نــــحــــوك قـــــواعـــــدي بـــيـــانـــنـــده در. بـــلـــكـــل كـــــه كـــلـــمـــة يــعــنــي 
مـــعـــنـــاســـي مـــفـــرد ايــــچــــون وضـــــع اولـــــنـــــان لـــفـــظ اكـــــر اســـتـــقـــال طـــريـــقـــتـــلـــه؛ مـــعـــنـــاه مــــوضــــوع لـــه، 
اوزرنـــه داللــت ايلمزسه حــرفــدر؛ مــن كبي كــه، ابــتــداء غايت مخصوص ايــچــون وضع 
اولـــــنـــــمـــــشـــــدر، واكـــــــــر اســـــتـــــقـــــال طـــريـــقـــيـــلـــه مــــعــــنــــاه مــــــوضــــــوع لــــــه اوزرنـــــــــــــه داللـــــــــت اوج زمـــــانـــــك، 
بريسي بيله فهم اولنور ايسه فعلدر وضرب كب|، أوج زماندن مَُراد ماضي در حالدر 
استقبالدر. اسمك عا ماتنده بعضيس| ألف الم داخل اولمقدر الرجل كب| مضاف 
أولــــــمــــــقــــــدر غــــــــــــامُ زيــــــــــــٍد ده اوالن غـــــــــام كـــــــــب| جـــــــر داخــــــــــــل اولــــــمــــــقــــــدر بـــــــزيـــــــٍد كـــــــــب| مــــســــنــــد إلــــيــــه 

اولمقدر قام زيد ده اوالن زيد كب|...

آخـــــــــــــــره:... ومــــبــــتــــدا اوزريـــــــنـــــــه داللـــــــــت ايـــــــــدن قــــريــــنــــه مــــــوجــــــود اولـــــــدقـــــــده مـــــبـــــتـــــدائ| حــــذف 
ايلمك جائز اولــور، خبر اوزرنــه دخ| اكر داللــت ايــدن قرينه بولنورينه خبري حذف 
ايلمك جائز اولور، وبعض مواضعده خبرك حذف اولنمسي واجبدر؛ لوال زيد لكان 

كذا، أي: لوال زيد موجود لكان كذا كبي. م.

ــــنــــــحــــــو الــــــعــــــربــــــي،  ــــيــــــة يـــــبـــــحـــــث بـــــعـــــلـــــم الــ ــــتــــــركــ ـــــة الــ ـــيـ ــــانـــ ـــــَمــ ـــثْـ ــ ــــُعـ مــــــالحــــــظــــــات: كــــــتــــــاب بـــــالـــــلـــــغـــــة الــ
ويـــــبـــــدأ بــــالــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي ابــــــتــــــداء بــــتــــعــــريــــف الـــــلـــــفـــــظ، ثـــــم االســــــــم، والـــــفـــــعـــــل والـــــضـــــمـــــائـــــر، 
ويــنــتــهــي بــالــمــبــتــدأ والخبر. وَعنَاِوين المواضيع والفواصل مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر. 
ْــــَحــــِمــــيــــِدّي:  قْــــم ال الــــوضــــع الــــعــــام: خــــّط الـــنـــســـخ الــــواضــــح، وبــــاقــــي الــــمــــواصــــفــــات مـــثـــل الــــّرَ

�1/594

 �NAHVE AİT BİR PARÇA ›1‹
ْن ِمْن مَْعِرفَتِِه.  ›2‹ لَْم نَتََمّكَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    417 اللغات   

قْم الَْحِميِدّي: 1/595� ]1109[ الّرَ

عنوان المخطوط: مراح األرواح في التصريف )1(�
المؤلف: أحمد بن َعِلّي بن مسعود، أبو الفضائل، حسام الدين )ت 700 ھ/ 

1300 م تقريباً( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 1/ب - 22/أ.
قْم الَْحِميِدّي: 5/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

بَة، وتُوَجُد عل| الَهَواِمش تعليقات،  مالحظات: جميع إطارات الصفحات مَُذّهَ
وَعنَاِوين المواضيع مَْكتُوبَة بِاللَّْوِن األَْحَمر، وبعض الِعباراِت مَُميََّزة بُِخُطوٍط حمراء 
اللوِن فَْوقََها. الوضع العام: خّط التعليق النفيس الواضح، والِْغاف ِجلْد ُعثَْمانّي 
مُـــغـــلَّـــف بِـــــــَوَرِق اإليــــبــــرو، عــلــيــه تـــوقـــيـــع: الـــســـيـــد أحـــمـــد راتـــــب خـــواجـــكـــان ومـــهـــمـــة بــولــســان 
ـــــــيِّـــــــد الـــــحـــــافـــــظ  قـــــلـــــم بــــــولــــــنــــــان هــــــمــــــايــــــون ســـــنـــــة )1252 ھ/1836 م(. وعـــــلـــــيـــــه تـــــمـــــلـــــك: الـــــــّسَ
ــد مُــَراد ســاكــن تكية مُــَراد مُــّا، مــع الــخــاتــم؛ ســنــة )1248 ھ/1832 م(. َوقْــف  مُــَحــّمَ

دَاِر الَْمثْنَِوّي.

قْم الَْحِميِدّي: 2/595� ]1110[ الّرَ

عنوان المخطوط: العزي في التصريف )3(�
ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي  نْـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي، الـــــــــّشَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 1: إبــــــــراهــــــــيــــــــم بــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــوهــــــــاب بــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، الـــــــــــّزَ

)ت 655 ھ/1257 م( )4(�

 �MERAHU’l - ERVAH fi’t - TASRİF ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �AHMED b. ALİ b. MES’UD ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 5/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - IZZİ fi’t - TASRİF ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    418

ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  نْــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــي، الــــــــــّشَ ــــــــــــد، الــــــــــــّزَ الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف: 2: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــوهـــــــــاب بـــــــــن إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
)ت 660 ھ/1262 م( )1(�

عدد األوراق وقياساتها: 22/ب - 3/آ.
قْم الَْحِميِدّي: 6/524� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/595� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/595� ]1111[ الّرَ
عنوان المخطوط: المقصود في التَّصريف )2(�

ُــــــــو َحــــــــنِــــــــيــــــــَفــــــــةَ )ت 150 ھ/  ، أَب ، الــــــــــُكــــــــــوفِــــــــــّيُ ــــــؤلـــــــف: الــــــــنُّــــــــْعــــــــَمــــــــاُن بــــــــُن ثَـــــــــــابِـــــــــــٍت، الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ ــــــمـ الـ
767 م( )3(�

عدد األوراق وقياساتها: 30/ب - 38/ب.
قْم الَْحِميِدّي: 3/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/595� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 4/595� ]1112[ الّرَ
عنوان المخطوط: بناء األفعال )4(�

ــد بــن مُــْصــَطــَف| )حــمــيــد(، الــكــفــوي، اآلقــكــرمــانــي )ت 1174 ھ/  الــمــؤلــف: مُــَحــّمَ
1761 م( )5(�

 �İZZÜDDİN ABDÜLVEHHAB b. İBRAHİM el - HAZRECİ، ez - ZENCANİ ›1‹
قْم الَْحِميِدّي: 6/524�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �el - MAKSUD ›2‹
قْم الَْحِميِدّي: 3/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �ABU HANİFAH NU’MAN b: SABİT al - KUFİ ›3‹
قْم الَْحِميِدّي: 2/100�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �BİNAU’l - EF’AL ›4‹
قْم الَْحِميِدّي: 4/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ

 �MUHAMMED b. MUSTAFA HAMİD el - KEFEVİ، el - AKKİRMANİ ›5‹=



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    419 اللغات   

عدد األوراق وقياساتها: 39/آ - 43/أ.
قْم الَْحِميِدّي: 4/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/595� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 5/595. عربي ُعثَْماني ]1113[ الّرَ

عنوان المخطوط: األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف )1(�
المؤلف: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م( )2(�

عدد األوراق وقياساتها: 43/ب - 53/ب.
قْم الَْحِميِدّي: 5/537� أوله وآخره: مثل الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 1/595� مالحظات: مُواصَفاتُهُ مثُل مُواصفات الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 596� ]1114[ الّرَ

عنوان المخطوط: مجموعة )حادي القلوب إل| لقاء المحبوب( )3(�
د بن َسامَة، نَاِصر الّدَين، أَبُو عبد اهلل،  ائِم بن مَُحّمَ د بن عبد الّدَ المؤلف: مَُحّمَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/341�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �EMSAL - i MUHTELİFE ›1‹

قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �HÜSEYİN b. AHMED el - BURSEVİ، ZEYNİZADE ›2‹

قْم الَْحِميِدّي: 517�  انظر؛ مكتبة دار المثنوي؛ الّرَ
 �Hâdî’l - Kulûb ilâ Likâ’l - Mahbûb ›3‹

ـــيــــــخ أبــــــــي الــــــــمــــــــعــــــــالــــــــي نـــــــــاصـــــــــر الـــــــــــديـــــــــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــن  ــ ـــــلــــــشـ قــــــــــــــال الــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــدادي: >حـــــــــــــــــــــادي الــــــــقــــــــلــــــــوب إل| لـــــــــقـــــــــاء الـــــــمـــــــحـــــــبـــــــوب - لـ
عبد الدائم بن محمد بن سامة الشهير بابن الميلق الشاذلي المتوف| سنة )797 ھ(. وفي كشف الظنون 

لغيره )للشيخ، أبي عبد اهلل: محمد بن الماح الشاذلي(، والصحيح أنه البن الميلق<. 
نُون لِلبغدادي: )388/1(�  انظر؛ إيضاح المكنون في الذيل عل| َكْشف الّظُ

 ،H 1038 :وتــــوجــــد مـــنـــه مـــخـــطـــوطـــات فــــي مــكــتــبــة بـــرنـــســـتـــون مــجــمــوعــة جــــاريــــت؛ الــــرقــــم: 1577؛ رمـــــز الـــحـــفـــظ
ومـــكـــتـــبـــة بـــرنـــســـتـــون مـــجـــمـــوعـــة يـــــهـــــوذا؛ الـــــرقـــــم: 2151، رمـــــز الـــحـــفـــظ: 3226، والـــــرقـــــم: 2538، رمـــــز الــحــفــظ: 

1346. ومركز الملك فيصل في الرياض؛ رقم الحفظ: )ب 18087(� 

=



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغات    420

ْــــِمــــيــــلـَـــَق؛  ْــــن ال ــــافِــــِعــــي الــــشــــاذلــــي، الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، الــــصــــوفــــي، اب وأبـــو الـــمـــعـــالـــي، الـــمـــصـــري الــــّشَ
ابن بنت الِْميلََق )ت 797 ھ/1395 م( )1(�

؛ )ص: 78(. وقـــــــد أضـــــيـــــف بــعــد  ْــــــَحــــــِمــــــيــــــِديِّ فْـــــــتَـــــــِر ال مـــــالحـــــظـــــات: َوَردَ ِذْكـــــــــــــــُرهُ فـــــي الـــــــّدَ

 Nâsır ed - dîn Muhammed b. Abd ed - Dâyım b. Muhammed b. Salâmeh İbn Bint ›1‹
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يـــــــــــــن،  الـــــــــــــّدَ نَـــــــــــــاِصـــــــــــــر  الـــــــــقـــــــــاضـــــــــي  797 ھ/1395 م(؛   - )731 ھ/1330 م  الــــــــمــــــــيــــــــلــــــــق،  وابــــــــــن بــــــــــنــــــــــت  ْـــــــــن الـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــق؛  اب
ــــافِــــِعــــي، الــــشــــاذلــــي، الــنــقــشــبــنــدي، الـــصـــوفـــي؛ الـــــواعـــــظ، الـــشـــاعـــر،  ُـــــو عـــــبـــــد اهلل، وأبـــو الـــمـــعـــالـــي، الـــمـــصـــري، الــــّشَ أَب
ّــاً، واعــظــاً بــلــيــغــاً، أصــلــه مــن )أشــمــوم الــرمــان(،  الــشــيــخ الــقــطــب، مــجــدد الــديــن. كـــان شــافــعــيّــاً شــاذلــيّــاً نــقــشــبــنــدي
ســمــع مـــن أحـــمـــد الــحــكــمــي، ومــــن أبـــي نـــعـــيـــم، وأحـــمـــد بـــن كــشــتــغــنــدي، وأجـــــــازه جــمــاعــة مـــن الـــعـــلـــمـــاء، وَطـــلَـــَب 
ةَ ُخـــطـــٍب بــلــيــغــة، واعـــتـــن| بــالــِعــلــم وتـــعـــان| طــريــق  ــعــَر الـــرائـــق، وأنـــشـــأ ِعــــــّدَ الـــِعـــلـــَم، وتــفــّقــه ووعــــظ دهــــــراً، وقــــال الــشِّ
ِّــــَي الــقــضــاءَ مُباشرةً  الــتَّــَصــّوُف، وفـــاق أهـــَل زمــانــه فــي ُحــْســِن األداِء فــي الــمــواعــيــد، وإنــشــاء الخطب البليغة، َوُول
بِمهابٍة وَصرامٍة في عهد الملك الظاهر برقوق، وباشره بعفٍة ونزاهة مّدة اثنتي عشرة سنة، وُعِزَل بعد فتنة 

)منطاش(، وانقطع عن األعمال إل| أن توفي يرحمه اهلل. 
ومــــــن تـــصـــانـــيـــفـــه: األنـــــــــــوار الــــائــــحــــة فـــــي أســـــــــرار الــــفــــاتــــحــــة = الــــتــــجــــارة الــــرابــــحــــة فـــــي الــــــداللــــــة عــــــل| مـــقـــاصـــد الـــفـــاتـــحـــة؛ 
مخطوط فــي مكتبة األزهــــر؛ الــرقــم: )2458(؛ أرقـــام الــحــفــظ: )263 تفسير( 4261، ومكتبة كوبريلي: 
1/46، وأســــمــــاء الـــنَّـــبِـــي - َصـــــــــلَّ| اهللُ َعـــلَـــيْـــِه َوَســـــلَّـــــَم -، َجـــــــَواب مـــن اســتــفــهــم َعــــن اْســـــــم اهلل األعـــظـــم َهــــل ُهـــــَو مــَعــيــن 
أم مُبَْهم؛ مخطوط في دار الكتب المصرية؛ رقم الحفظ: )109/1(، ومركز الملك فيصل في الرياض؛ 
رقم الحفظ: )11457(، ومكتبة آياصوفيا: )502(، وحادي الُْقلُوب إِلَ| لَِقاء المحبوب فِي التََّصّوُف. 
وحزب التنوير، وحزب التوحيد؛ مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية الرياض؛ 
رقـــــم الـــحـــفـــظ: )ب 40827(، وديــــــــوان ابـــن بـــنـــت الــمــيــلــق مـــخـــطـــوط فــــي مــكــتــبــة: اللـــــه لــــي فــــي إِْســــتَــــانــــبُــــول؛ رقـــم 
الـــحـــفـــظ: )1729(، ومـــنـــه مـــصـــورة فـــي مــعــهــد الــمــخــطــوطــات الــعــربــيــة بـــالـــقـــاهـــرة؛ رقــــم الـــحـــفـــظ: )1663( عن 
ــــــاشـــــــا: )588(، وديـــــــــــــــوان الـــــخـــــطـــــب الـــــكـــــبـــــيـــــر؛ مـــــخـــــطـــــوط فـــــــي دار  ــــيــــــد پـ مــــكــــتــــبــــه اللـــــــــه لـــــــــي: )1729(، ومــــكــــتــــبــــة وحــ
الكتب الوطنية فــي تــونــس؛ رقــم التسلسل: )663(، ومكتبة برنستون فــي الــواليــات المتحدة األمريكية؛ 
ـــلُـــوك إل| مــلــك الــمــلــوك؛ مــخــطــوطــة فــي مكتبة األزهـــــر؛ الــرقــم:  رقـــم الــحــفــظ: )3685(، وقــصــيــدة: حـــال الـــّسُ
)26181(، أرقام الحفظ: )3277 تصوف( 131228 دمياط، رسالة رقم: 2. ومركز الملك فيصل في 
لَْطان محمود الثاني:  الرياض؛ رقم الحفظ: )04415 - 4(، ورقم الحفظ: )04415 - 8(، ومكتبة الّسُ

)1/867(. ومطلعها: 
مَـــــــــــــــــــــــــــــــراقِـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــِهيــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِه  ْت  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــام  إل| 

ـــلُـــوك وتــخــمــيــســهــا؛ مــخــطــوط فـــي مــكــتــبــة الـــجـــامـــع الــكــبــيــر فـــي صـــنـــعـــاء؛ رقــــم الـــحـــفـــظ: )2088(،  وقـــصـــيـــدة: الـــّسُ
لُوك إل| ملك الملوك، مخطوط في دار الكتب الوطنية في تونس؛ رقم التسلسل:  =وشرح قصيدة: حال الّسُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    421 اللغات   

طـــبـــاعـــة الــــدفــــتــــر، وكـــتـــب بــقــلــم حـــبـــر، مــــع مـــاحـــظـــة بــالــلــغــة الـــتـــركـــيـــة تــفــيــد بـــأنـــه هـــديـــة إل| 
الـــمـــكـــتـــبـــة مــــع كـــتـــب أخـــــــر| مـــجـــمـــوعـــهـــا: )24( كــــتــــابــــاً، وهــــــي تـــحـــت األرقـــــــــام مــــــن: 596 
حت| الرقم: 619، ونكل هذه الكتب غير موجودة في مكتبة دار المثنوي حاليّاً.

ݳ

)3807(؛ والشرح للشيخ أحمد بن إبراهيم المنعوت شهاب الدين الصديقي المكي الشافعي النقشبندي 
الـــمـــعـــروف بـــابـــن عــــان )ت 1033 ھ/1624 م(، طــبــع الـــشـــرح مـــع الــقــصــيــدة بــمــطــبــعــة عــــبــــد الــــرزاق فـــي الــقــاهــرة 
سنة )1305 ھ/1887 م(، وشرح الصدور؛ مخطوط في المكتبة الملكية )مكتبة الدولة( في برلين؛ رقم 
الحفظ: )8805(، وموارد ذوي االختصاص إل| مقاصد سورة اإلخاص؛ مخطوطة في مكتبة آياصوفيا 
ـــتَـــــانـــــبُـــــول؛ رقـــــم الـــحـــفـــظ: )2/79(، ومـــكـــتـــبـــة الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت؛ رقـــــم الـــحـــفـــظ: )288(،  فــــي إِْســ
ْـــَمـــْغـــِفـــَرة. ووصـــيـــة ابــن الــمــيــلــق الــشــافــعــي؛ مــخــطــوطــة فـــي مــكــتــبــة المسجد  ْــــُوُجــــوه الــمــســفــرة َعـــن تــيَــّســر أســـبـــاب ال وال
النبوي في المدينة المنورة: )1036(؛ رقم الحفظ: )80/194( )2(، رقم الحاسب: )4139(؛ رقم 

الفيلم: )188(� 
ِـــَحـــاِجـــي َخــِلــيــَفــة: )9090/1،  ـــنُـــون ل انـــظـــر؛ شـــــذرات الـــذهـــب البــن الــعــمــاد الــحــنــبــلــي: )520/3(، َوَكـــْشـــف الـــّظُ
388، 609، 2000/2(، وإيضاح المكنون في الذيل عل| كشف الظنون؛ للبغدادي: )388/1، 390(، 
وهـــــديـــــة الــــعــــارفــــيــــن أســـــمـــــاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن وآثـــــــــار الـــمـــصـــنـــفـــيـــن لــــلــــبــــغــــدادي: )175/2 - 176(، ومـــعـــجـــم الـــمـــطـــبـــوعـــات 
العربية والمعربة؛ لسركيس: )189/1(، )260/1 - 261(، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ للمستشرق 
ونديك: )ص: 392(. واألعام: )188/6(، ومعجم المؤلّفين )131/10 - 132(. وتوجد مقتطفات 
قْم الَْحِميِدّي: 8/1476. ومعجم تاريخ التراث العربي لقره  من أقواله في مكتبة راغب پاشا: ]2395[ الّرَ
بلوط؛ الرقم: )1524(. ومعجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إِْستَانبُول وآناطولي: )1225/2(، 

الرقم: )7502(� 

=









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    425 أسماء المخطوطات العربية   

- إبدال تلّفظ الضاد بالظاء؛ ِرَسالَة اإلزميري. ]316[، 9/159�
- إبراز المعاني من حرز األماني ووجه التهاني. )ج/2(� ]56[، 29�

- أبكار األفكار = حاشية قاضيجق عل| ديباجة ضوء المصباح في تلخيص المفتاح 
لإلسفرائيني في شرح المصباح في النحو للمطرزي. ]904[، 1/485�

- ابن الحاجب عل| الكافية ف| النحو. ]990[، 522�
- ابن إمام الكاملية عل| متن الورقات. ]166[، 1/96�

- ابن نصوح عل| العوامل المئة في النحو للجرجاني. ]922[، 1/497�
ـــــالـــــــب. ]494[، 19/258� ]495[،  - أبـــــــــــوي الــــنــــبــــي عــــلــــيــــه الــــــصــــــاة والـــــــســـــــام وأبـــــــي طــ

�20/259
- إتحاف فضاء البشر بالِْقَراءَات األربعة عشر )منته| األماني والمسرات في علوم 

الِْقَراءَات(، ]7[، 6�
- إثبات واجب الوجود القديمة. ]572[، 3/290�

- إجازات دالئل الخيرات. ]263[، 13/135�
- إجازة األوراد للُمجاز: خليل بن إِبَْراِهيم البلوي. ]262[، 12/135�

- إجازة الُْمجاز: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي = األخسقوّي = أخسخه لي، بكزاده 
 ،]501[  �1/259  ،]500[  �9/135  ،]258[ )ت 1200 ھ/1785 م(. 

�4/259 ،]503[ �3/259 ،]502[ �2/259
- إجازة نامه ومكاتبات. ]260[، 10/135�

- األجل. ]955[، 16/512�
- األحاديث الموضوعة. ]490[، 15/258�

- أحاديث سيدنا أبي أيوب األنصاري. ]325[، 8/161�
- األحرف المقطعة في أوائل السور. ]96[، 5/55�
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- اإلحسان في بيان فضائل أعل| ُشعب اإليمان. ]326[، 1/162�
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــة. ]489[،  الـــــــخـــــــراجـــــــيـــــــة واألرض  فـــــــــي األرض  َــــــــــــــة  ِرَســــــــــــــال - أحـــــــــــكـــــــــــام األراضــــــــــــــــــــــــي = 

�14/258
- أحكام الجنائز. ]179[، 1/100�

- أحكام القرآن. ]74[، 37�
- أحكام القومة والجلسة والطمأنينة بين السجدتين. ]156[، 12/88�

- األحكام الملّخَصة في حكم ماء الحّمصة. ]508[، 9/259�
- أخـــبـــار األعـــيـــان شــــرح نــظــم الــجــمــان فـــي ذكــــر مَــــْن َســـلَـــَف ِمــــْن مُـــلـــوك الــــزمــــان. ]678[، 

�351
- اختصار مختصر المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة عل| األلسنة. ]476[، 

�1/258
- آداب البحث والمناظرة لطاشكپري زاده = شرح آداب المول| أبي الخير. ]654[، 
 ،]871[  �3/474  ،]866[  �2/480  ،]890[  �2/474  ،]865[  �1/338

�481 ،]894[ �1/480 ،]889[ �2/478
- آداب البحث والمناظرة. ]314[، 7/159� ]892[، 4/480�

- آداب الذِّكر. ]534[، 2/273�
- آدب البحث للبركوي. ]789[، 4/436�

- األدب المستفاد في شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير. ]798[، 437�
- اإلدغـــــــــــام الـــكـــبـــيـــر الـــــواقـــــع فـــــي الـــــكـــــام الـــمـــجـــيـــد ألبــــــي عــــمــــرو الــــبــــصــــري بـــــروايـــــة أبـــي شـــعـــيـــب 
السوسي عل| بينة موالنا أبي إِْسَحاق الجعبري. ]62[، 3/31� ]73[، 3/36�

- أدوات النحو العربي وإعرابها. ]641[، 2/333�
- األرباع واألسطرالب. ]668[، 5/345�

- األربعون حديثاً النووية. ]121[، 1/68�
- األربعون شرح. ]388[، 2/195�

- األربعون في أصول الدين. ]573[، 291�
- إرشاد الساري لشرح صحيح البَُخاِرّي. ]131[، 74� ]130[، 73�
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- إرشـــــــــاد الـــعـــقـــل الـــســـلـــيـــم إل| مــــزايــــا الـــكـــتـــاب الـــكـــريـــم )تـــفـــســـيـــر أبــــي الــــســــعــــود(. )ج/1( 
]75[، 38. )ج/2( ]76[، 39�

- اإلرشاد في تفسير القرآن؛ تفسير ابن برجان. ]79[، 42�
 �2/483  ،]899[  �16/479  ،]887[  �8/479  ،]879[ - االســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــارات. 
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- االستعارة المكنيّة. ]957[، 18/512�

- االستعارة لعلي القوشجي. ]888[، 17/479�
- االستعارة، في البيان. ]875[، 4/479�

- االستنجاء. ]148[، 4/88�
ل بأهل بدر. ]509[، 10/259� - استنزال النَّصر بالتَّوّسُ

- اإلسراء إل| المقام األسر| = كتاب المعراج. ]270[، 2/140�
- األسطرالب. ]668[، 5/345�

- أسلوب مطالعة الكتاب = ِرَسالَة في التعليم والتعلُّم. ]953[، 14/512�
- أسماء البدريين = أصحاب بدر. ]366[، 4/177�

- األسماء الحسن|؛ المستخلص من المقصد األسن|. ]367[، 178�
- أسماء أهل غزوة بدر وفضائلها. ]695[، 2/364�

- أشعار تركية وعربية = مجموعة بكزاده. ]691[، 3/362�
- األشكال األربعة في الَْمنِْطق. ]619[، 5/320�

- أصحاب بدر وتعداد أساميهم = شرح أسماء الصحابة البدريين. ]319[، 2/161�
- االصطفا لبيان معاني الشفا. ]132[، 75�

لُوك. ]536[، 4/273� - أصول التصوف والّسُ
- األصول العشرة = الطرق الواصلة إل| اهلل. ]197[، 4/111� ]538[، 6/273�
- أضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة. ]357[، 4/171� ]801[، 2/439�

- إظهار األسرار. ]979[، 2/519� ]983[، 3/520� ]987[، 3/521�
- إعـــــــــــــــــــــراب الــــــــعــــــــوامــــــــل لــــــلــــــجــــــرجــــــانــــــي = مــــــــعــــــــرب ابــــــــن نــــــــصــــــــوح لــــــلــــــعــــــوامــــــل الــــــمــــــئــــــة لـــــلـــــجـــــرجـــــانـــــي. 

�1/513 ،]971[
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- إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح. ]891[، 3/480� ]910[، 
�2/489

- اإلعراب عن قواعد اإلعراب. ]876[، 5/479� ]933[، 1/507�
- إعراب كافية ابن الحاجب = معرب الكافية. ]1001[، 2/526�

- األعرافية. ]659[، 2/341� ]945[، 6/512�
- اإلفــــــصــــــاح فــــي إعــــــــراب ســـــــورة الـــفـــاتـــحـــة وكــــتــــاب الـــكـــافـــيـــة وشـــــــيء مــــن الــــصــــرف والـــنـــحـــو = 

معرب الكافية. ]975[، 516�
يِغ والِعناد. ]574[، 292� دّ عل| أهِل الّزَ - ااِلقتصاد في ااِلعتقاد والّرَ

- أكل الفقير من أضحيته. ]151[، 7/88�
- أم البراهين = العقيدة الصغر|. ]313[، 6/159� ]480[، 5/258�

- أم الـــــقـــــر| فــــي مـــــدح خـــيـــر الــــــــور| = الـــقـــصـــيـــدة الـــمـــضـــريـــة ف| الــــصــــاة عـــــل| خـــيـــر الـــبـــريـــة. 
�3/445 ،]817[

ــــــردة( فـــــي الـــــصـــــرف. ]1032[، 5/540� ]1037[،  ـــّطَ ــ ـــــمـ - األمــــثــــلــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )أو الـ
�5/541

- االنتصاف من الكشاف عن حقائق التنزيل. )ج/1(� ]110[، 60�
- األنَْدلُِسيّة في بيان األوزان العربية. ]564[، 1/285� ]786[، 1/436� ]804[، 

�1/441 ،]807[ �3/440
- اإلنشا = قواعد اإلنشاء. ]842[، 3/457�
- إنشاء الدوائر اإلحاطيَّة. ]269[، 1/140�

- األنموذج في النحو. ]994[، 2/524�
ْــــــــبَــــــــيْــــــــَضــــــــاِوي. ]80[، 43� ]81[، 44�  - أنــــــــــــــوار الــــتــــنــــزيــــل وأســــــــــــــرار الــــــتــــــأويــــــل: تـــفـــســـيـــر ال

�45 ،]82[
- أهوال القبور وأحوال أهلها إل| يوم النشور. ]268[، 139

- أهوال يوم القيامة وحديث يوم البعث والقيامة. ]239[، 3/132�
بع. ]318[، 1/161� بعة والليالي الّسَ - أوراد ابن عربي في األيام الّسَ
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- إيَساُغوِجي في الَْمنِْطق لأبهري. ]617[، 3/320� ]651[، 2/337� ]618[، 
4/320� ]620[، 320/مكرر. ]650[، 1/337�

- إيضاح إصاح ما في الوقاية من الزلل. ]206[، 117�
- إيضاح المقصود من معن| وحدة الوجود = ِرَسالَة في تحقيق المعن| الُمَراد؛ عند 
أهـــــــــــل اهلل الـــمـــحـــقـــقـــيـــن األمـــــــجـــــــاد، بــــإطــــاقــــهــــم وحـــــــــدة الـــــــوجـــــــود، وقـــــولـــــهـــــم: بـــــأنـــــه ال شــــيء 

مع اهلل تعال| موجود. ]504[، 5/259�
- اإليضاح في الوقف واالبتداء. ]51[، 4/24�

- إيضاح وجوه قراءات بعض اآليات القرآنية. ]47[، 23�
- إيمان أبوي النبي ملسو هيلع هللا ىلص� ]59[، 3/30�

- أيها الولد ]221[، 5/124� ]368[، 1/179�
- بـــانـــت ســـعـــاد لــكــعــب بــن زهـــيـــر فـــي مــــدح الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص. الــــزبــــدة فـــي شــــرح قــصــيــدة الـــبـــردة. 

]790[، 5/436� ]791[، 6/436� ]805[، 1/440. مكرر.
- بحر النصائح = شرح وصية أبي حنيفة لتلميذه يُوُسف بن خالد السمتي البصري. 

�2/179 ،]369[
- بدء األمالي للفرغاني؛ في التوحيد. ]211[، 3/119�

- بداية الهداية. ]182[، 102�
- بــــردة الــمــديــح )الــكــواكــب الــدريــة فــي مـــدح خــيــر الــبــريــة(؛ )بــانــت ســعــاد( لكعب بن 

زهير. ]20[، 2/14� ]834[، 5/455� ]806[، 2/440. مكرر.
- البردة، قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير في مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ]791[، 6/436� 

]805[، 1/440. مكرر.
واهر. ]334[، 2/163� - البسملة = خزائن الجواهر ومخازن الّزَ
- بضاعة المكتفي في شرح كفاية المبتدي. ]1007[، 1/532�

- البعث والقيامة. ]239[، 3/132�
 �3/539  ،]1026[  �2/538  ،]1022[  �6/111  ،]199[ األفــــــــــــعــــــــــــال.  - بـــــــــنـــــــــاء 

�4/595 ،]1112[ �4/541 ،]1036[ �4/540 ،]1031[
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- البناء في التصريف. ]1002[، 527� ]1009[، 3/532�
- بوستان: بستان. ]707[، 376�

ــالــبــيــن؛ واألســـمـــاء الــتــســعــة الــمــتــصــفــيــة مـــن عــالــم الـــدرجـــات إل| عــالــم  - بـــيـــاُن األســـــرار لــلــّطَ
القربة. ]332[، 7/162�

- بـــيـــان األوزان الــعــربــيــة. ]564[، 1/285� ]786[، 1/436� ]804[، 3/440� 
�1/441 ،]807[

لُوك. ]331[، 6/162� ِريَقة والحقيقة = ِرَسالَة في علم الّسُ - بيان الشريعة والّطَ
- بيان سّر عدم نسبة الشّر إل| اهلل تعال|. ]948[، 9/512�

- بــيــان مــعــن| الــكــتــاب والــبــاب والــفــصــل والــمــســألــة وإعــرابــهــا فــي كتب الــفــقــه. ]337[، 
�5/163

- تاج التراجم. ]684[، 357�
- تاريخ الَْمنِْطق. ]965[، 26/512�

- تَأِْويِل الَْمْصَدِر = الِرَسالَة المصدرية. ]969[، 30/512�
- التائية في النحو. ]972[، 2/513�

- التَّبصرة والتَّذكرة، أو ألفية العراقي في أصول الحديث. ]112[، 62�
- تجديد اإليمان. ]478[، 3/258� ]946[، 7/512�

افِِضيَّة الباِطنِيَّة. ]576[، 294� - تَْجِريد الَعَقائِد - الّرَ
- تجريد العقائد )الشرح الجديد عل| متن التجريد(. ]589[، 306�

- التَّْجِريد في كام )كلمة( التَّْوِحيد. ]327[، 2/162� ]575[، 293�
- التجويد. ]23[، 5/14�

- تحرير الطرق والروايات في بعض اآليات من طريق طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر. 
�10 ،]15[

- تحرير كتاب إقليدس في أصول علم الهندسة. ]656[، 339�
ـــــرات الـــــــكـــــــردي عــــــــل| الـــــســـــرهـــــنـــــدي: فـــــنـــــاء الـــــســـــالـــــك الــــــــعــــــــارف. ]539[، 7/273�  - تــــــحــــــريـ

]547[، 15/273. عربي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    431 أسماء المخطوطات العربية   

- التحصيل بالتحصيل. ]797[، 12/436�
لُوك إل| طريق األصحاب. ]323[، 6/161� - تحفة األحباب في الّسُ

- تُحفةُ األنام في الوقف عل| الهمزة لحمزة وهشام. ]8[، 7� ]61[، 2/31�
- تحفة الرئيس في شرح إشكال التأسيس للسمرقندي في الهندسة. ]670[، 346�

- تحفة السفرة إل| حضرة البررة. ]196[، 3/111�
- تحقيق النفس اإلنسانية. ]103[، 12/55�

- التذكار في قراءة أبان بن يزيد العطار >منظومة<. ]38[، 7/18�
- ترجمة ابن زيدون في سياق بيان الرسالتين: الوالدية والحبسية. ]833[، 4/455�

- ترجمة هداية الطالبين = تعريب. ]344[، 167�
- الترديد االنفصالي والتقسيم. ]638[، 1/332� ]884[، 13/479�

- تركيب الجسم من الجزء الذي ال يتجزء. ]949[، 10/512�
- الـــتـــصـــريـــف = مـــــراح األرواح. ]997[، 5/524� ]1021[، 1/538� ]1028[، 

�1/595 ،]1109[ �1/541 ،]1033[ �1/540
- الــتــصــريــف الـــعـــزي. ]998[، 6/524� ]1024[، 1/539� ]1029[، 2/540� 

�2/595 ،]1110[ �2/541 ،]1034[
 ،]1035[  �3/540  ،]1030[  �2/539  ،]1025[ الـــــمـــــقـــــصـــــود.  - الـــــــتَّـــــــصـــــــريـــــــف؛ 

�3/595 ،]1111[ �3/541
- التصوف من الفتوحات المكية. ]275[، 7/140�

د أَفَنِْدي الحمصي. ]324[، 7/161� - التصوف، ِرَسالَة الشيخ مَُحّمَ
- تعريف الِعلم. ]941[، 2/512�

- تعريف الكلمة الواقع في الكافية الحاجبية )البن الحاجب(. ]911[، 1/490� 
�1/521 ،]985[ �2/520 ،]982[ �4/512 ،]943[

- تعريفات علم المعاني = الملخص في علم المعاني. ]335[، 3/163�
اِذلِّي وسيِِّدي أبي الَْعبَّاس. ]686[،  - تعطير األنفاس بمناقب َسيِِّدي أبي الَْحَسن الّشَ

�359



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء المخطوطات العربية    432

ـــــــــْرَوانِـــــــــّي( عـــــــل| شـــــــرح الـــــفـــــنـــــاري؛ عـــــــل| جــــهــــة الــــــوحــــــدة مــن  - تـــعـــلـــيـــقـــات )صـــــــــدر الـــــديـــــن الـــــــــشِّ
إيَساُغوِجي لأبهري. ]627[، 323. مكرر

- تــــعــــلــــيــــقــــات الـــــــمـــــــول| َچــــــلَــــــبِــــــي زاده عــــــــل| خـــــاصـــــة الــــــحــــــســــــاب، شــــــــرح خـــــاصـــــة الــــحــــســــاب. 
�2/348 ،]675[

- تـــعـــلـــيـــقـــات عــــــل| الـــعـــضـــديـــة فـــــي الـــــوضـــــع = شــــــرح اآلداب الــــعــــضــــديــــة = شــــــرح الــــوضــــعــــيّـَـــة. 
�13/512 ،]952[

- تــعــلــيــقــات عــــل| الـــمـــواضـــع الــمــشــكــلــة، وتــنــبــيــهــات عــــل| رمـــــوز الــمــبــاحــث الــمــعــضــلــة من 
َسالَة البهائية في الحساب = الخاصة في الحساب للعاملي الباطني. ]674[،  الرِّ

�1/348
- تعليقات عل| ديباجة صدر الشريعة. ]310[، 3/159�

- تعليقات عل| مبحث جهة الوحدة للفناري عل| إيَساُغوِجي لأبهري. ]625[، 
�7/436 ،]792[ �2/323

َــــــــــــــة آداب )طـــــــــــــــاش كـــــــــــوبـــــــــــري = طــــــاشــــــكــــــبــــــري زاده(.  - تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات عــــــــــــل| مــــــتــــــن وشـــــــــــــــرح ِرَســــــــــــــال
�1/473 ،]862[

مَة شرح مُنا زاده، عل| هداية الحكمة لأبهري. ]610[،  - تعليقة عل| أول مَُقدِّ
�2/319

- تعليقة عل| إيساغوجي. ]658[، 1/341�
- تعليقة عل| تفسير بعض اآليات في تفسير البيضاوي. ]958[، 19/512�

َرر. ]311[، 4/159� - تعليقة عل| ديباجة الّدُ
- تعليم المتعلم في طريق التعلم. ]288[، 151�

- التعليم والتعلُّم. ]953[، 14/512�
- تفسير السمناني. ]90[، 53�

- تفسير الفخر الرازي أو مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير./5 ]88[، 51�
اف عن حقائق التنزيل. ]111[، 61� - تفسير الَكّشَ

- تفسير آيات مُتََعدِّدة. ]92[، 1/55�
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- تفسير بعض اآليات. ]960[، 21/512�
- تفسير بعض اآليات من سورة مريم. ]97[، 6/55�

- تفسير سورة اإلخاص. ]98[، 7/55�
- تفسير عين الحياة. ]83[، 46�

- تفسير قوله تعال|: }ڑ ک ک ک{� ]961[، 22/512�
- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. ]118[، 2/65�

- تــقــريــر حـــول الــمــصــحــف الــمــحــفــوظ بمكتبة آيــاصــوفــيــا الــمــنــســوب إل| الخليفة الــراشــد 
الرابع علي بن أبي طالب. ]835[، 6/455�

- تــــــــقــــــــريــــــــرات عــــــــــل| )شـــــــــــــرح صـــــــاحـــــــب الــــــلــــــبــــــاب اإلســـــــفـــــــرايـــــــنـــــــي( فــــــــي بـــــــيـــــــان مـــــبـــــاحـــــث الـــــــحـــــــال = 
التحرير في تحليل معاقد الحال والتغيير. ]1056[، 5/555�

- تقريظ عل| مؤلَّف الشيخ بكزاده = بيك زاده. ]257[، 8/135�
- تقسيم الحكم. ]964[، 25/512�

- التقليد. ]483[، 8/258�
- تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع؛ لإلسفراييني في شرح المصباح في 

النحو للمطرزي. ]849[، 462� ]909[، 1/489� ]912[، 2/490�
- تلخيص خاصة األصول. ]487[، 12/258� ]488[، 13/258�

- التنبيه عل| غلط الجاهل والنبيه. ]1052[، 1/555�
- تهافت الفاسفة؛ )كتاب خواجه زاده في المحاكمة بين تهافت الغزالي والحكماء( 

�295 ،]577[
- تهذيب الَْمنِْطق والكام = التهذيب في علم الميزان الموصل إل| التأديب ]174[، 

�3/323 ،]626[ �7/97
- التوبة. ]946[، 7/512�

- توضيح اإلعراب في شرح قواعد اإلعراب. ]934[، 2/507�
- توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر؛ نزهة النظر. ]57[، 1/30�

- التيسير في الِْقَراءَات السبع. ]9[، 1/8� ]12[، 1/9� ]16[، 11�
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- الــجــامــع الــصــحــيــح: صــحــيــح الـــبُـــَخـــاِرّي. )ج/1( ]138[، 81. )ج/2( ]139[، 
82. )ج/2( ]140[، 83. )ج/10(، )ج/2(، ]142[، 85� ]141[، 84� 

)ج/2( ]143[، 86�
ِغير من حديث البشير النِذير ]120[، 67� - الجامع الّصَ

َسالَة الكيدانية )المعروفة  - جامع المباني في شرح مسائل فقه الكيداني = شرح الرِّ
مَــــة الــــصــــاة لـــلـــكـــيـــدانـــي(. ]201[،  مَـــة الـــكـــيـــدانـــيـــة؛ وبـــفـــقـــه الـــكـــيـــدانـــي، وبــــُمــــَقــــدِّ بـــالـــُمـــَقـــدِّ

�4/152 ،]292[ �112
- الجبر والقضاء والقدر. ]101[، 10/55�

- الِْجبِْرينّي عل| )أهل بدر رضي اهلل عنهم( للبقاعي. ]694[، 1/364�
لُوك، والروح والجسد. ]540[، 8/273� - الجذب والّسُ

- جـــــــــاء األنــــــظــــــار فـــــي حـــــــلِّ عــــويــــصــــات األفـــــــكـــــــار، حــــاشــــيــــة قـــــــره خــــلــــيــــل؛ عـــــــل| حــــاشــــيــــة قــــول 
أحمد؛ عل| الفوائد الفنارية؛ بشرح إيَساُغوِجي لأبهري؛ في الَْمنِْطق. ]644[، 

�334
- جاء القلوب. ]289[، 1/152�

- الَْجالَة البن عربي. ]273[، 5/140�
يَم. ]690[، 2/362� - جمل الِْحَكم، ومحاسن الشِّ

- الجهادية = ِرَسالَة تمثيل المؤمن بالمدينة = مَثَُل الُْمْؤِمِن. ]477[، 2/258�
- جواهر الجوهري ونوادر الكوهري. ]1053[، 2/555�

ـــلْـــَطـــان ُســـلَـــيْـــَمـــان بـــن ُعـــثْـــَمـــان.  ْـــِحـــَســـان، فـــي مـــنـــاقِـــِب الـــّسُ ْــــَخــــيِّــــَرات ال ْـــِحـــَســـان = ال - الـــجـــواِهـــر ال
�360 ،]687[

- الجواهر المكللة لمن رام الطرق المكملة في الِْقَراءَات العشر. ]17[، 12�
- حادي القلوب إل| لقاء المحبوب. ]1114[، 596�

- حاشية )الجلي = الجيلي( عل| الحاشية الفتحية لمير أبي الفتح؛ عل| شرح ما 
حنفي؛ عل| آداب البحث العضدية لإليجي. ]868[، 476�

ــــص فـــــي الـــهـــيـــئـــة لــلــجــغــمــيــنــي.  - حــــاشــــيــــة الــــبــــرجــــنــــدي عــــــل| شــــــرح قــــاضــــي زاده عــــــل| الــــمــــلــــّخَ
�2/347 ،]672[
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ـــبــــــردعــــــي عــــــــل| شــــــــرح حـــــســـــام الــــــديــــــن الـــــكـــــاتـــــي عــــــــل| إيــــــَســــــاُغــــــوِجــــــي لـــــأبـــــهـــــري فــي  ــ - حـــــاشـــــيـــــة الـ
الَْمنِْطق. ]616[، 2/320� ]653[، 4/337�

- حاشية التالشي؛ عل| شرح الحسام كاتي؛ عل| إيَساُغوِجي. ]640[، 1/333
ْــــــــــــُجــــــــــــْرَجــــــــــــانِــــــــــــّي )عــــــــــــــــل| الــــــــمــــــــطــــــــول شـــــــــــــرح الــــــــتــــــــفــــــــتــــــــازانــــــــي( عـــــــــــــل| تـــــلـــــخـــــيـــــص الـــــمـــــفـــــتـــــاح  - حــــــــاشــــــــيــــــــة ال

للقزويني. ]851[، 464� ]852[، 465�
- حاشية الُْجْرَجانِّي الصغر|؛ عل| تحرير القواعد الَْمنِْطقية لقطب الدين التحتاني، 
الــــبــــاطــــنــــي، عــــــل| الـــشـــمـــســـيـــة لـــلـــكـــاتـــبـــي، الــــبــــاطــــنــــي. ]628[، 324� ]629[، 324� 

مكرر، ]639[، 2/332�
- حاشية الُْجْرَجانِّي؛ عل| لوامع األسرار )لُِقطب الدين الرازي التحتاني الشيعي(؛ 
في شرح مطالع األنوار )في الَْمنِْطق(؛ لسراج الدين محمود ابن أبي بكر األُرموي. 

�302 ،]585[
ـــــمــــــطــــــول لــــلــــتــــفــــتــــازانــــي عـــــل|  ــــيــــــة الـــــخـــــطـــــائـــــي عـــــــــل| شـــــــــرح الــــتــــلــــخــــيــــص الــــمــــخــــتــــصــــر مـــــــن الـ - حــــــاشــ

تلخيص القزويني لمفتاح الُْعلُوم للسكاكي. ]855[، 3/466�
انِــــــــــــّي عـــــــل| الــــعــــقــــائــــد الــــعــــضــــديــــة. ]582[،  ّوَ - حــــاشــــيــــة الـــخـــلـــخـــالـــي عـــــــل| شـــــــرح جـــــــال الــــــــــــّدَ

�2/299
- حاشية الخيالي عل| شرح التفتازاني عل| عقائد النسفي. ]579[، 297�

- حاشية الزيباري عل| شرح الليثي السمرقندي عل| الفريدة لعصام الدين. ]878[، 
�4/483 ،]901[ �7/479

- حاشية السيالكوتي عل| شرح التفتازاني المطول عل| تلخيص المفتاح للقزويني. 
�463 ،]850[

ْــــــُجــــــْرَجــــــانِــــــّي، عــــــل| شــــــرح مـــــبـــــارك شــــــاه مـــــيـــــرك، عــــــل| )حـــكـــمـــة الــعــيــن  - حــــاشــــيــــة الــــشــــريــــف ال
لُدبَيَْران الكاتبي الباطني(. ]603[، 1/316�

- الحاشية الفتحية عل| الحنفية في شرح اآلداب العضدية. ]896[، 2/482�
- حــــــــاشــــــــيــــــــة الـــــــــكـــــــــاشـــــــــي؛ عـــــــــــــل| حـــــــاشـــــــيـــــــة مـــــــيـــــــر أبــــــــي الــــــــفــــــــتــــــــح الــــــــســــــــعــــــــيــــــــدي، عـــــــــــــل| شـــــــــــــرح مـــــســـــعـــــود 

الشرواني، عل| آداب السمرقندي. ]867[، 475�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء المخطوطات العربية    436

- حـــــــاشـــــــيـــــــة الـــــــكـــــــفـــــــوي عـــــــــــل| حــــــاشــــــيــــــة مــــــيــــــر أبــــــي الــــــفــــــتــــــح عـــــــــــل| شـــــــــــرح الــــــعــــــضــــــديــــــة فــــــــي اآلداب. 
�3/482 ،]897[

- حاشية الاري عل| )الفوائد الضيائية( للجامي شرح الكافية. ]906[، 486�
- حاشية الاري عل| حاشية الميبدي عل| الهداية لأبهري. ]607[، 2/317�

ل عل| تلخيص المفتاح. ]788[، 3/436� - حاشية الليثي عل| المطّوَ
- حاشية بستان أَفَنِْدي عل| تفسير سورة األنعام للقاضي البيضاوي. ]109[، 59�

دية. ]422[، 2/223 ِريَقة الُمَحّمَ - حاشية خواجه زاده عل| شرح الّطَ
ْـــــــــُجـــــــــْرَجـــــــــانِـــــــــّي عــــــــــل| الـــــــكـــــــشـــــــاف. )ج/1(�  - حــــــاشــــــيــــــة ســــــعــــــدي أَفَــــــــــــنْــــــــــــِدي عــــــــــل| أول حـــــاشـــــيـــــة ال

]107[، 57. )ج/2( ]108[، 58�
- حـــاشـــيـــة عـــبـــد الـــرحـــيـــم عـــــل| )جـــهـــة الـــــوحـــــدة( لـــلـــشـــروانـــي، عـــــل| شـــــرح الــــفــــنــــاري، عـــل| 

إيَساُغوِجي لأبهري. ]624[، 1/323�
ْـــــــَمـــــــنْـــــــِطـــــــقـــــــيـــــــة لـــلـــقـــطـــب  يــــــــــن عــــــــــــل| الــــــتــــــصــــــديــــــقــــــات مـــــــــن تــــــحــــــريــــــر الــــــــقــــــــواعــــــــد ال - حـــــــاشـــــــيـــــــة ِعــــــــــَصــــــــــام الــــــــــدِّ

َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي. ]634[، 328� التحتاني؛ في شرح الرِّ
- حاشية ِعصام الدِّين عل| تفسير البيضاوي. ]106[، 56�

ـــيــــــر مــــــن الـــــــقـــــــرآن، )جــــــزء  ــ - حــــاشــــيــــة عـــــصـــــام الــــــديــــــن عـــــــل| تـــفـــســـيـــر الـــــبـــــيـــــضـــــاوي = الــــــجــــــزء األخـ
َعّمَ(. ]91[، 54� ]643[، 4/333�

َـــــــة فـــــي شــــــرح بـــعـــض األلـــــفـــــاظ الـــلـــغـــويـــة.  ْــــــبَــــــيْــــــَضــــــاِوي = ِرَســـــــال - حــــاشــــيــــة عــــصــــام عــــــل| تـــفـــســـيـــر ال
�3/333 ،]642[

ْــــَمــــنْــــِطــــقــــيــــة لـــلـــقـــطـــب الـــتـــحـــتـــانـــي؛ فــي  - حــــاشــــيــــة عــــــل| الــــتــــصــــديــــقــــات؛ مـــــن تـــحـــريـــر الــــقــــواعــــد ال
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي الباطني. ]631[، 325. مكرر شرح الرِّ

- حاشية عل| التلويح في كشف حقائق التنقيح لسعد الدين التفتازاني. ]162[، 
�2/93 ،]163[ �1/93

- حاشية عل| حاشية قاضي مير؛ عل| هداية الحكمة لأبهري. ]597[، 310�
�4/336 ،]649[ . - حاشية عل| ديباجة شرح التَّفتازاني عل| التصريف العزيِّ

يـــن الـــــرازي الــتــحــتــانــي الــبــاطــنــي )تــحــريــر الــقــواعــد  - حــاشــيــة عـــل| ديــبــاجــة شـــرح قُــطــب الـــدِّ
َسالَة الشمسية(. ]646[، 1/336� الَْمنِْطقية في شرح الرِّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    437 أسماء المخطوطات العربية   

- حاشية عل| شرح االستعارة للعصام. ]902[، 5/483�
َسالَة الشمسية في  - حاشية عل| شرح التفتازاني )تحرير القواعد الَْمنِْطقية( عل| الرِّ

الفوائد الَْمنِْطقية للكاتبي. ]630[، 325�
- حاشية عل| شرح الُْجْرَجانِّي عل| مفتاح الُْعلُوم للسكاكي. ]857[، 468�

- حاشية عل| شرح تلخيص المفتاح )المختصر( لسعد الدين التفتازاني. ]854[، 
�1/466 ،]853[ �2/466

- حاشية عل| شرح ِرَسالَة إثبات الواجب للقره باغي. ]571[، 2/290�
- حاشية عل| شرح مختصر المنته| البن الحاجب. ]963[، 24/512

- حــاشــيــة عـــل| ضـــوء الــمــصــبــاح فــي تلخيص الــمــفــتــاح لإلسفراييني فــي شـــرح المصباح 
في النحو للمطرزي. ]913[، 3/490�

ـــيــــــة عـــــــــل| مــــغــــنــــي الـــــــطـــــــاب لــــــأبــــــهــــــري = شـــــــــرح إيــــــــَســــــــاُغــــــــوِجــــــــي. ]615[، 1/320�  ــ - حــــــاشـ
�3/337 ،]652[

- حاشية عل| مفتاح الُْعلُوم. ]856[، 467�
انِـــــــــــــــــّي عــــــــــل| الـــــعـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــضــــــديــــــة. ]581[،  ّوَ مَــــــــة شــــــــــرح الــــــــجــــــــال الـــــــــــــــــّدَ - حــــــاشــــــيــــــة عــــــــــل| مُــــــــَقــــــــدِّ

�1/299
ـــيــــــة عـــــــــل| نـــــتـــــائـــــج األفــــــــكــــــــار لـــــــــآهط لـــــــــي، فـــــــي شـــــــــرح اإلظــــــــهــــــــار لـــــلـــــبـــــركـــــوي. ]917[،  ــ - حــــــاشـ

�2/493
- حاشية عماد؛ عل| حاشية الُْجْرَجانِّي؛ عل| شرح القطب الرازي التحتاني؛ عل| 

الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي. ]635[، 329�
- حاشية قره خليل عل| شرح آداب طاشكبري زاده. ]864[، 1/474�

ْــَمــنْــِطــق لأبهري.  - حــاشــيــة قــول أحــمــد؛ عــل| فــوائــد الــفــنــاري؛ عــل| إيــَســاُغــوِجــي فــي ال
�331 ،]637[

انِّي الباطني؛  ّوَ - حاشية كلنبوي عل| حاشية مير أبي الفتح الباطني؛ عل| شرح الّدَ
عل| التهذيب من الَْمنِْطق والكام للتفتازاني. ]623[، 322�

ْـــَمـــنْـــِطـــقـــيـــة للقطب  - حـــاشـــيـــة مــفــتــي زاده؛ عــــل| شــــرح الــتــصــديــقــات مـــن تــحــريــر الـــقـــواعـــد ال
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي. ]632[، 326� التحتاني؛ في شرح الرِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء المخطوطات العربية    438

- حاشية ميرزاجان، عل| حاشية الشريف الُْجْرَجانِّي، عل| شرح حكيم شاه ميرك، 
عل| )حكمة العين لُدبَيَْران الكاتبي الباطني(. ]604[، 2/316�

َسالَة الوضعية العضدية.  - حاشية ابن خلف عل| شرح القوشجي السمرقندي عل| الرِّ
�11/436 ،]796[

- الحج. ]235[، 130�
- حديث: >ال يردُّ القضاءَ إاّلَ الّدُعاء وال يزيُد الُعمر إاّلَ البّرُ<. ]505[، 6/259�

- حـــــــرز األمـــــانـــــي ووجـــــــه الــــتــــهــــانــــي. ]25[، 1/16� ]30[، 1/17� ]32[، 1/18� 
�1/20 ،]40[ �19 ،]39[

- الــحــرز الــمــكــرم والــــورد المعظم الــمــنــســوب إل| ســيــدنــا عــلــي بــن أبــي طــالــب رضـــي اهلل 
عنه. ]104[، 13/55�

- حروف القرآن؛ التذكار في قراءة أبان بن يزيد العطار >منظومة< ]38[، 7/18�
َـــــــــْومَ األَْحــــــــــــــــَزاِب. ]506[،  - حـــــــزب األحـــــــــــزاب؛ مــــا رواه اإلمــــــــام الـــشـــافـــعـــي = دعـــــــاء الـــنـــبـــي ي

�7/259
- الحزب األعظم والورد األفخم لعلي القاري. ]382[، 190�

- حزب اإلمام النووي. ]321[، 4/161�
- حزب الكشف. ]516[، 17/259�

- ُحــــســــن لـــطـــائـــف الــــُدَرر بــــنــــفــــائــــس الـــمـــخـــتـــصـــر = اخـــتـــصـــار مــخــتــصــر الـــمـــقـــاصـــد الــحــســنــة فــي 
األحاديث المشتهرة عل| األلسنة. ]476[، 1/258�

والــــــمــــــنــــــاظــــــرة. ]171[، 4/97� ]872[، 1/479�  الـــــبـــــحـــــث  آداب  فـــــــي  ــــيّــــــة  ــــنِــ ــــيْــ ــــَســ - الــــــُحــ
�1/478 ،]870[

- الحصن الحصين من كام َسيِّد الُْمْرَسِليَن وساح المؤمنين من خزانة النبي األمين. 
 ،]306[  �1/88  ،]145[  �1/71  ،]125[  �70  ،]124[  �69  ،]123[

�4/157
- الحصن الحصين، ومصاحب ما أغلق من لفظه الوضين. ]146[، 2/88�

- حضور الشهود عند عقد النكاح. ]149[، 5/88�
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- حقيقة الكلمة والكام. ]940[، 1/512�
- الِْحَكم الَعطائية، أْو ِحَكم ابن عطاء اهلل. ]383[، 191� ]426[، 226�

يَم. ]690[، 2/362� - الِْحَكم، ومحاسن الشِّ
- حكمة العين. ]605[، 3/316�

- حل الهداية = شرح هداية الحكمة لأبهري. ]614[، 6/319�
- حّل نتائج األفكار لآهط لي، في شرح اإلظهار للبركوي. ]919[، 494�
ِل الرِّجال. ]113[، 63� - ِحلية أهِل الفضِل والَكماِل باتِّصاِل األسانيِد بُِكّمَ

ــــــام والـــتـــحـــلـــيـــق واســــتــــعــــمــــال الــــــنــــــورة، واالْخـــــــتِـــــــَضـــــــاب، وتـــقـــلـــيـــم األظــــــفــــــار. ]944[،  ْــــــَحــــــّمَ - ال
�5/512

- الحمدلة. ]333[، 1/163�
- الحمدية عل| شرح ديباجة المصباح. ]920[، 495�

- الحّمصة. ]507[، 8/259�
- الحنفية عــل| اآلداب العضدية. ]315[، 8/159� ]832[، 3/455� ]895[، 

�1/290 ،]570[ �1/482
ْـــــــُجـــــــْرَجـــــــانِـــــــّي عــــل|  - حـــــــواشـــــــي الــــمــــفــــتــــاح والــــمــــحــــاكــــمــــة بــــيــــن الــــــــشــــــــراح = حــــاشــــيــــة عــــــــل| شــــــــرح ال

مفتاح الُْعلُوم للسكاكي. ]857[، 468�
- ختم خواجكان النَّْقِشبَنِْدّي = الختم الشريف. ]363[، 1/177�

واهر. ]334[، 2/163� - خزائن الجواهر ومخازن الّزَ
- الخزرجية في العروض = الرامزة في علم العروض والقافية. ]803[، 2/440�

- خزينة المعارف واللطائف. ]345[، 168�
- خطبة الوافية في شرح الكافية. ]880[، 9/479�

- خاصة الحساب. ]661[، 342�
- خاصة الكيداني، مطالب الُمَصلّي. )فقه الكيداني(. أنواع المشروعات، وغير 

المشروعات، وبيان معانيها وأحكامها. ]220[، 4/124�
ـــــوفِـــــيّـــــة.  - الـــــخـــــاصـــــة الــــمــــرضــــيــــة مــــــن الـــــــــــدرة الــــمــــضــــيــــة فــــــي مــــعــــرفــــة ســـــلـــــوك طـــــريـــــق الـــــــســـــــادة الـــــّصُ

�1/155 ،]297[
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- الخاصة في النحو )أُرجوزة ألفية ابن مالك(. ]49[، 2/24� ]903[، 484�
د حصاري. ]256[، 7/135� - خافة نامه - المجاز: بيك زاده، الُْمِجيُز: مَُحّمَ

- خافة نامه. المجاز: عبد الحليم، الُْمِجيُز: بك زاده. ]259[، 9/135�
- الخمرية الفارضية البن الفارض. ]389[، 196�

- خواص أصحاب بدر وتعداد أساميهم = شرح أسماء الصحابة البدريين. ]319[، 
�2/161

د ملسو هيلع هللا ىلص. ]320[، 3/161� - دالية في مدح النبي مَُحّمَ
ائرة الهندية. ]673[، 3/347� - الّدَ

- الّدُخان. ]481[، 6/258�
- الـــــدّر الملتقط فــي تبيين الــغــلــط وكــشــف الــلــغــط = األحـــاديـــث الــمــوضــوعــة. ]490[، 

�15/258
- دُرة التاج في سيرة صاحب المعراج = ِسيَر َويسي. ]692[، 1/363�

ة الفاخرة في كشف علوم اآلخرة.  - الدرة الفاخرة في أحوال الموت| واآلخرة = الدّرَ
�156 ،]302[

ـــــوفِـــــيّـــــة والـــمـــتـــکـــلـــمـــيـــن والــــحــــکــــمــــاء الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن.  - الــــــــــــدرة الـــــفـــــاخـــــرة فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــــذهـــــب الـــــّصُ
�11/512 ،]950[

ْــــــــِقــــــــَراءَات الـــعـــشـــر.  ـــــة الــــثَّــــاثــــة الــــمــــرضــــيّـَـــة، فــــي تــكــمــلــة ال ة الـــمـــضـــيَّـــة فــــي قـــــــــراءات األئـــــّمَ - الـــــــــــدّرَ
�1/24 ،]48[ �2/20 ،]41[ �2/18 ،]33[ �2/17 ،]31[ �2/16 ،]26[

- دَُرر الحكام شرح ُغَرر األحكام. ]188[، 106�
َــــة فـــي حــديــث أســـمـــاء اهلل  - الـــدعـــاء بـــاالســـم األعـــظـــم = دعــــاء عــيــس| عــلــيــه الـــســـام، ِرَســــال

تعال|. ]305[، 3/157�
- دعاء ختم القرآن. ]241[، 5/132�

- دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق. ]312[، 5/159�
مَة الجزرية. ]648[، 3/336� قائق المحكمة في شرح الُمَقدِّ - الّدَ

- دالئـــــــــل الــــخــــيــــرات وشــــــــــوارق األنــــــــــوار فـــــي ذكــــــر الـــــصـــــاة عــــــل| الـــنـــبـــي الــــمــــخــــتــــار. ]127[، 
�1/72
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- ديوان ابن الفارض. ]710[، 379�
- ديوان المتنبي. ]754[، 414�

- ديوان الملك األَمجد = ديوان بَْهَرام َشاه. ]712[، 381�
ْكر. ]484[، 9/258� ]486[، 11/258� - الذِّ

- ذكر اللسان والقلب. ]485[، 10/258�
لُوك والكشف. ]537[، 5/273� - الذِّكر والّسُ

ْكِر والطريق والمرشد والمريد. ]329[، 4/162� - الذِّ
- ذيل سير ويسي = ذيل درة التاج في سيرة صاحب المعراج. ]2693/363[.

- الرامزة في علمي العروض والقافية. ]802[، 1/440�
- الربع الكامل. ]667[، 4/345�

- ربع المقنطرات. ]664[، 1/345�
َغاني = الّصاغاني في إيراده لبعض أحاديث >الشهاب< للقضاعي.  - الردّ عل| الّصَ

�16/258 ،]491[
- ِرَسالَة إثبات واجب الوجود القديمة. ]572[، 3/290�

- ِرَسالَة اإلحسان في بيان فضائل أعل| ُشعب اإليمان. ]326[، 1/162�
- ِرَسالَة اإلزميري في إبدال تلّفظ الضاد بالظاء. ]316[، 9/159�

َسالَة األعرافية. ]659[، 2/341� ]945[، 6/512� - الرِّ
- ِرَسالَة التقليد. ]483[، 8/258�

ْــــــــُمــــــــْؤِمــــــــِن. ]477[،  َــــــــة تـــمـــثـــيـــل الــــمــــؤمــــن بــــالــــمــــديــــنــــة = مَــــــثَــــــُل ال َـــــــة الـــــجـــــهـــــاديـــــة = ِرَســــــــال َســـــــال - الـــــــرِّ
�2/258

َسالَة الُحَسيْنِيّة في آداب البحث والمناظرة. ]171[، 4/97� - الرِّ
- ِرَسالَة الدخان. ]481[، 6/258�
لُوك. ]252[، 3/135� - ِرَسالَة الّسُ

َّـــــــــة فــــــــــي االســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــارات = الـــــــــفـــــــــريـــــــــدة فــــــــــي االســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــارات. ]885[،  ـــــــــمـــــــــرقـــــــــنـــــــــدي َـــــــــــــة الـــــــــّسَ َســـــــــــــال - الـــــــــــــرِّ
�1/483 ،]898[ �14/479
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َسالَة الشريفية في آداب البحث والمناظرة. ]172[، 5/97� - الرِّ
َسالَة الشمسية في القواعد الَْمنِْطقية. ]655[، 2/338� - الرِّ

د أَفَنِْدي الحمصي في التصوف. ]324[، 7/161� - ِرَسالَة الشيخ مَُحّمَ
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]364[، 2/177� - ِرَسالَة الّطَ

والـــــــمـــــــنـــــــاظـــــــرة. ]314[، 7/159� ]892[،  الـــــبـــــحـــــث  فــــــــي آداب  الـــــعـــــضـــــديـــــة  َــــــــــة  َســــــــــال - الــــــــــرِّ
�4/480

- ِرَسالَة العاقة = ِرَسالَة االستعارة، في البيان. ]875[، 4/479�
- ِرَسالَة الفوائد الوافية المتعلق بأوائل الكافية. ]942[، 3/512�

َسالَة القشيرية. ]301[، 5/155� ]470[، 254� - الرِّ
َسالَة المتعلقة بتعريف الِعلم. ]941[، 2/512� - الرِّ

َسالَة المدنية واألزهار الروضية في طريق السادة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]342[، 165� - الرِّ
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]535[، 3/273� َسالَة الُمَراِديّة في الّطَ - الرِّ

- ِرَسالَة المعلوم والمجهول. ]264[، 14/135�
َسالَة المنيفة في تحقيق الُكلِّيَّات. ]176[، 9/97� - الرِّ

َـــة الــوضــعــيــة. ]793[، 8/436� ]795[، 10/436� ]886[، 15/479�  َســـال - الـــرِّ
�12/512 ،]951[

َسالَة الولدية في آداب البحث والمناظرة. ]175[، 8/97� ]874[، 3/479�  - الرِّ
�5/480 ،]893[

- ِرَسالَة تحقيقات بالي في تفسير آيات مُتََعدِّدة. ]92[، 1/55�
َـــــــــة فـــــي أبـــــــــوي الــــنــــبــــي عـــلـــيـــه الـــــصـــــاة والــــــســــــام وأبــــــي طــــــالــــــب. ]494[، 19/258�  - ِرَســـــــــال

�20/259 ،]495[
- ِرَسالَة في أحكام القومة والجلسة والطمأنينة بين السجدتين. ]156[، 12/88�

- ِرَسالَة في آداب البحث والمناظرة. ]173[، 6/97� ]877[، 6/479�
- ِرَسالَة في آداب البحث والمناظرة لطاشكپري زاده. ]865[، 2/474� ]890[، 

�2/480
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- ِرَسالَة في آداب الذِّكر. ]534[، 2/273�
- ِرَسالَة في أدوات النحو العربي وإعرابها. ]641[، 2/333�

َــــــــــــة فــــــــي الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والــــــــتــــــــعــــــــلُّــــــــم. ]953[،  َــــــــــــــة فــــــــي أســــــــلــــــــوب مـــــطـــــالـــــعـــــة الــــــــكــــــــتــــــــاب = ِرَســــــــــــال - ِرَســــــــــــــال
�14/512

- ِرَسالَة في أكل الفقير من أضحيته. ]151[، 7/88�
- ِرَسالَة في األجل. ]955[، 16/512�

- ِرَسالَة في األحرف المقطعة في أوائل السور. ]96[، 5/55�
َــــــــــة فــــــي اإلدغـــــــــــــام الــــكــــبــــيــــر الـــــــواقـــــــع فــــــي الــــــكــــــام الــــمــــجــــيــــد ألبــــــــي عـــــمـــــرو الـــــبـــــصـــــري بـــــروايـــــة  - ِرَســــــــــال
أبــــي شــــعــــيــــب الـــــســـــوســـــي عــــــــل| بــــيــــنــــة مــــــوالنــــــا أبــــــــي إِْســــــــَحــــــــاق الـــــجـــــعـــــبـــــري. ]62[، 3/31� 

�3/36 ،]73[
- ِرَسالَة في االستعارات. ]879[، 8/479�

- ِرَسالَة في االستعارة المكنيّة. ]957[، 18/512�
- ِرَسالَة في االستنجاء. ]148[، 4/88�
- ِرَسالَة في األلف. ]1055[، 4/555�

واهر. ]334[، 2/163� - ِرَسالَة في البسملة = خزائن الجواهر ومخازن الّزَ
- ِرَسالَة في التجويد. ]23[، 5/14�

ْـــــُجـــــْرَجـــــانِـــــّي فــــي عـــــدم االشــــتــــبــــاه بـــيـــن الـــتـــرديـــد  َــــــة ال َــــــة فــــي الــــتَّــــرديــــد االنـــفـــصـــالـــي = ِرَســــــال - ِرَســــــال
االنفصالي والتقسيم. ]638[، 1/332� ]884[، 13/479�

- ِرَسالَة في التصوف. ]304[، 2/157� ]863[، 2/473�
- ِرَسالَة في التصوف من الفتوحات المكية. ]275[، 7/140�

- ِرَسالَة في الحركة، مُستلَّة ِمن كتاب المواقف. ]962[، 23/512
- ِرَسالَة في الحمدلة. ]333[، 1/163�

ائرة الهندية. ]673[، 3/347� - ِرَسالَة في الّدَ
ْكر. ]484[، 9/258� ]486[، 11/258� - ِرَسالَة في الذِّ

لُوك والكشف. ]537[، 5/273� - ِرَسالَة في الذِّكر والّسُ
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ْكِر والطريق والمرشد والمريد. ]329[، 4/162� - ِرَسالَة في الذِّ
- ِرَسالَة في الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ]510[، 11/259�

- ِرَسالَة في السواك عند القيام إل| الصاة. ]153[، 9/88�
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]1060[، 2/558� - ِرَسالَة في الّطَ

مَـــة الــغــزنــويــة فـــي الـــفـــروع الــحــنــفــيــة. ]230[، 4/128�  َــــة فـــي الـــعـــبـــادات = الـــُمـــَقـــدِّ - ِرَســــال
�5/128 ،]231[

- ِرَسالَة في الغرض والغاية )غرض وغاية الُْعلُوم(. ]883[، 12/479� ]959[، 
�20/512

- ِرَسالَة في القضاء والقدر. ]93[، 2/55�
- ِرَسالَة في القياس وكيفية االستدالل = مختصر أنولوطيقي. ]169[، 2/97�

- ِرَسالَة في الكشف )مُّطَلع خصوص الكِلم في معاني فصوص الِحكم(. ]328[، 
�3/162

- ِرَسالَة في اللغة = كتاب الحروف = ِرَسالَة في األلف. ]1055[، 4/555�
َــــة فـــي الــمــســائــل الــمــخــتــلــفــة بــيــن الــمــاتــريــديــة واألشــــاعــــرة = مـــن شـــرح الــخــادمــي من  - ِرَســــال

ِريَقة. ]966[، 27/512� الّطَ
- ِرَسالَة في الَْمنِْطق = تعليقة عل| إيساغوجي. ]658[، 1/341�

ل عـــــــــل| تــــلــــخــــيــــص الــــمــــفــــتــــاح.  ــــّوَ ــــــن حـــــاشـــــيـــــة الــــلــــيــــثــــي عـــــــــل| الـــــــمـــــــطـــ ــــِطـــــــق = مـ ـــــنْـــ ـــَمــ ْــــ َـــــــــــة فـــــــي ال - ِرَســـــــــــال
�3/436 ،]788[

- ِرَسالَة في النجوم = كتاب المواليد في ِعلم النجوم. ]676[، 349�
- ِرَسالَة في الوجود في مذهب الصوفية. ]947[، 8/512�

- ِرَسالَة في أن الشهيد نوعان حكمي وحقيقي. ]155[، 11/88�
- ِرَسالَة في أهوال يوم القيامة وحديث يوم البعث والقيامة. ]239[، 3/132�

ـــلُـــوك. ]331[،  َـــة فــي عــلــم الـــّسُ ــِريــَقــة والــحــقــيــقــة = ِرَســـال َــــة فــي بــيــان الــشــريــعــة والــّطَ - ِرَســــال
�6/162

- ِرَسالَة في بيان سّر عدم نسبة الشّر إل| اهلل تعال|. ]948[، 9/512�
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- ِرَسالَة في بيان غلط الجامي في شرحه للكافية. ]918[، 3/493�
ــــاِم والــتــحــلــيــق واســـتـــعـــمـــال الــــنــــورة، واالْخــــتِــــَضــــاب،  ْــــَحــــّمَ َـــــة فـــي بـــيـــان كــيــفــيــة دُُخــــــــوِل ال - ِرَســـــال

وتقليم األظفار. ]944[، 5/512�
َــة فــي بيان معن| الكتاب والــبــاب والفصل والمسألة وإعــرابــهــا فــي كتب الفقه.  - ِرَســال

�5/163 ،]337[
- ِرَسالَة في بيان هيكل المحسوس = ِرَسالَة الروح، في >تحقيق النفس اإلنسانية<. 

�12/55 ،]103[
- ِرَسالَة في تاريخ الَْمنِْطق. ]965[، 26/512�

َسالَة المصدرية. ]969[، 30/512� - ِرَسالَة في تَأِْويِل الَْمْصَدِر = الرِّ
- ِرَسالَة في تجديد اإليمان. ]478[، 3/258�

- ِرَسالَة في تجديد اإليمان. ِرَسالَة في التوبة. ]946[، 7/512�
- ِرَسالَة في تحقيق لزوم اإلمكان لماهية الممكن. ]100[، 9/55�

- ِرَسالَة في تحقيق نفس األمر؛ والفرق بينه وبين الخارج. ]881[، 10/479�
- ِرَسالَة في تقسيم الحكم. ]964[، 25/512�

- ِرَسالَة في ذكر اللسان والقلب. ]485[، 10/258�
َغاني = الّصاغاني. ]492[، 17/258� - ِرَسالَة في رد الّصَ

- ِرَسالَة في سجود السهو. ]499[، 24/258�
- ِرَسالَة في سلوك النَّْقِشبَنِْديَّة. ]322[، 5/161� ]349[، 4/169�

ــــبــــــّرُ<.  عـــــــاء وال يـــــزيـــــُد الــــُعــــمــــر إاّلَ الــ َــــــــة فـــــي شــــــرح حـــــديـــــث: >ال يـــــــــردُّ الــــقــــضــــاءَ إاّلَ الـــــــّدُ - ِرَســــــــال
�6/259 ،]505[

- ِرَسالَة في شروط الِْحّل من الصيد إذا قتله من نحو الحجر. ]150[، 6/88�
- ِرَسالَة في طبقات األحاديث. ]58[، 2/30�
- ِرَسالَة في فوائد متنّوعة. ]967[، 28/512�

- ِرَسالَة في كون السواك سنة للرجال والنساء. ]154[، 10/88�
- ِرَسالَة في مراتب ما يََقُع فِي الَْقلِْب. ]956[، 17/512�
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- ِرَسالَة في مسألة الحّمصة. ]507[، 8/259�
- ِرَسالَة في معرفة وضع الربع الكامل. ]667[، 4/345�

َـــــــة فـــــي هـــمـــز الــــمــــفــــرد عــــــل| طــــريــــق الـــطـــيـــبـــة والــــــــــدرة والـــشـــاطـــبـــيـــة والـــقـــبـــاقـــبـــي. ]72[،  - ِرَســـــــال
�2/36

- ِرَسالَة في وجوه الِْقَراءَات فِي قَْولِِه تََعالَ|: }ۋ ۅ{� ]10[، 2/8�
- ِرَسالَة في وحدة الوجود. ]99[، 8/55�

- ِرَسالَة كواشف الشبهات: شرح ما في الفتاو| البزازية من قوله: وضع القدمين في 
السجود فرض. ]309[، 2/159�

- ِرَسالَة لبيان تحقيق تركيب الجسم من الجزء الذي ال يتجزء. ]949[، 10/512�
- رفـــــــــع حــــــواجــــــب الــــعــــيــــون الـــــغـــــامـــــزة عــــــن كـــــنـــــوز الــــــــرامــــــــزة = تـــعـــلـــيـــٌق لـــطـــيـــف عـــــــل| الـــــــرامـــــــزة فــي 

علمي العروض والقافية. ]802[، 1/440�
- الرمز الكامل في شرح الدعاء الشامل = شرح الحزب األعظم والورد األفخم لعلي 

القاري. ]382[، 190�
- الروضات المزهرات في العمل بالربع المقنطرات. ]664[، 1/345�

- الروضة الزاهرة في شرح علم اآلخرة ألبي حامد الغزالي. ]358[، 172�
- زايرچه = جدول معرفة تحويل سال وتواريخ مشهورة. ]209[، 1/119�

- زبدةُ األفكار = حاشية السيالكوتي؛ عل| حاشية الخيالي؛ عل| شرح التفتازاني؛ 
عل| العقائد النسفية. ]580[، 298�

- زبدة العرفان في وجوه القرآن، أو في تعريف علم القرآن، أو في القراءات العشر. 
�15 ،]24[

- زبدة الكام = زبدة الواعظين = فضائل قارئ القرآن. ]359[، 173�
- زبدة النصائح؛ شرح وصية اإلمام األعظم البنه حماد. ]222[، 6/124�

- زبدة الواعظين = فضائل قارئ القرآن. ]359[، 173�
- الزبدة في شرح قصيدة البردة. ]790[، 5/436�

- السبعيات في مواعظ البريات. ]361[، 175�
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- سجود السهو. ]499[، 24/258�
- ســـراج الفقه فــي علم الــصــفــات والــتــوحــيــد = شــرح الفقه األكــبــر. ]290[، 2/152� 

�312 ،]599[ �311 ،]598[
- سراج الُمَصلّي. ]204[، 115�

- السراجية السجاوندي. ]212[، 3/119، ]213[، 120�
- سقطات العوام: التنبيه عل| غلط الجاهل والنبيه. ]1052[، 1/555�

َّـــــــة.  ــــــــِريــــــــَقــــــــة الـــــــنَّـــــــْقـــــــِشـــــــبَـــــــنْـــــــِدي ــــــان فــــــــي آداب عــــــبــــــوديــــــة األعــــــــــيــــــــــان = ســـــــلـــــــوك الــــــــّطَ ـــــواجـــــــكـ - ســـــلـــــســـــلـــــة الـــــــخــ
�1/171 ،]354[

َّــة فــي الــتــصــوف = سلسلة شــيــخ مُـــــَراد أفـــنـــدي. ]1059[،  َهـــِب الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدي - ِســلـْـِســلـَـة الـــّذَ
�1/558

َهـــــــــــِب ونــــــظــــــم الــــنــــاصــــحــــيــــن والـــــقـــــصـــــيـــــدة الــــــــدريــــــــة وقـــــصـــــائـــــد أخـــــــــــــر|. ]255[،  - ِســــــلْــــــِســــــلَــــــة الـــــــــــّذَ
�6/135

لُوك واألدب. ]533[،  َهِب في الّسُ ِريَقة العلية النَّْقِشبَنِْديَّة = ِسلِْسلَة الّذَ - سلسلة الّطَ
�1/273

ِريَقة القادرية. ]541[، 9/273� ]551[، 19/273� - سلسلة الّطَ
- سلم الطاب في علم اآلداب. ]873[، 2/479�

لُوك. ]252[، 3/135� - الّسُ
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]354[، 1/171� - سلوك الّطَ

- سلوك النَّْقِشبَنِْديَّة. ]322[، 5/161� ]349[، 4/169�
َّــــــة فـــــــي االســــــــتــــــــعــــــــارات = الــــــفــــــريــــــدة فـــــــي االســــــــتــــــــعــــــــارات. ]885[، 14/479�  ــــــمــــــرقــــــنــــــدي - الــــــّسَ

�1/483 ،]898[
- السمناني؛ تفسير. ]90[، 53�

- السواك سنة للرجال والنساء. ]154[، 10/88�
- السواك عند القيام إل| الصاة. ]153[، 9/88�

- السيالكوتي؛ عل| حاشية الخيالي؛ عل| شرح التفتازاني؛ عل| العقائد النسفية. 
�298 ،]580[
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الشاطبية. ]55[، 28�

- شرح الحكم العطائية. ]383[، 191�
ة الثَّاثة المرضيَّة؛ )البن الجزري(. ]52[،  ة المضيَّة في قراءات األئّمَ - شرح الدّرَ

�25
َسالَة الُحَسيْنِيّة في آداب البحث والمناظرة. ]872[، 1/479� ]870[،  - شرح الرِّ

�1/478
الـــــــعـــــــضـــــــديـــــــة. ]315[، 8/159� ]832[،  اآلداب  عــــــــــــل|  الـــــحـــــنـــــفـــــيـــــة  َـــــــــــة  َســـــــــــال الـــــــــــرِّ - شـــــــــــــــرح 

�1/290 ،]570[ �1/482 ،]895[ �3/455
َسالَة العضدية في علم الوضع. ]794[،  َسالَة الوضعيَّة العضديَّة = شرح الرِّ - شرح الرِّ

�11/479 ،]882[ �9/436
- شرح الشاطبية. ]55[، 28�

- شرح الشافية الحاجبية في الصرف. ]1003[، 528� ]1004[، 529�
ـــــد الـــــخـــــادمـــــي. ]355[،  َّـــــة لـــلـــشـــيـــخ مُـــــَحـــــّمَ ـــــة الـــــنَّـــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدي َــ ــــــال - شـــــــــرح الـــــطـــــرابـــــزونـــــي عـــــــل| الـــــــِرَسـ

�2/171
ِديَّة للبركوي. ]385[، 193� ِريَقة الُْمَحّمَ - َشْرِح الّطَ

- شرح العروض األنَْدلُِسّي. ]808[، 2/441�
- شرح العصام عل| السمرقندية = فرائد الفوائد في االستعارات. ]900[، 3/483�

- شرح العقائد العضدية. ]591[، 308�
- شرح العوامل الجديد في القريب والبعيد. ]921[، 496�

- شرح الفرائض السراجية السجاوندي. ]212[، 3/119، ]213[، 120�
- شرح القازآبادي عل| ِرَسالَة آداب البحث للبركوي. ]789[، 4/436�

- َشْرِح الَقِصيَدِة الَْخْزَرِجيِّة. ]799[، 438�
- شرح القصيدة الميمية الخمرية الفارضية البن الفارض. ]389[، 196�

- شرح القصيدة الهمزية في مدح خير البرية. ]815[، 1/445�
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- شرح الكافية البن الحاجب )ت 646 ھ/1249(� ]929[، 503�
- شرح المسالك مختصر التلخيص. ]858[، 469�

- شرِح الُْمغني في النحو للجاربردي. ]932[، 506�
مَة الجزرية. ]45[، 21� - شرح الُمَقدِّ
- شرح المقصود. ]1008[، 2/532�

- شرح الملخص للجغميني. ]671[، 1/347�
- شرح المنظومة العضدية في آداب البحث. ]787[، 2/436�

- شرح الهداية من الحكمة. ]613[، 5/319�
- شرح الهندي عل| الكافية البن الحاجب. ]930[، 504�

- شرح أم البراهين. ]480[، 5/258�
- شرح أمثلة البناء. ]200[، 7/111�

ْـــــَمـــــنْـــــِطـــــق. ]50[، 3/24� ]615[،  - شـــــــــرح إيـــــَســـــاُغـــــوِجـــــي ألثـــــيـــــر الـــــديـــــن األبــــــهــــــري فـــــي ال
�3/337 ،]652[ �2/337 ،]651[ �3/320 ،]617[ �1/320

- شرح أيها الولد. ]368[، 1/179�
- شرح بناء األفعال. ]199[، 6/111�

- شرح بيتين مثنوي. ]837[، 2/456�
- شرح تجريد العقائد )الشرح الجديد عل| متن التجريد(. ]589[، 306�

- شرح حرز األماني ووجه التهاني. ]54[، 27�
- شرح حزب اإلمام النووي. ]321[، 4/161�

- شرح حزب البحر. ]378[، 1/188�
- شرح حكمة العين. ]605[، 3/316�

- شرح ديباجة المصباح. ]920[، 495�
- شرح ِرَسالَة االستعارات. ]887[، 16/479� ]899[، 2/483�

- شرح شروط الصاة
- شرح شروط الصاة عل| المذهب الحنفّي. ]157[، 13/88� ]194[، 1/111�
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- شرح هط الِْجبِْرينّي عل| )أهل بدر رضي اهلل عنهم( للبقاعي. ]694[، 1/364�
- شرح طوالع األنوار في مطالع األنظار. ]167[، 2/96�

- شرح طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر؛ )البن الجزري(. ]53[، 26�
- شرح عل| ِرَسالَة آداب البحث لطاشُكپري زاده. ]894[، 481�

- شرح عل| ِرَسالَة االستعارة لعلي القوشجي. ]888[، 17/479�
- شرح فصوص الحكم للشيخ محيي الدين ابن عربي. ]94[، 3/55�

- شــــــرح قـــصـــيـــدة الــــبــــردة الـــشـــريـــفـــة؛ الـــمـــوســـومـــة بـــالـــكـــواكـــب الــــدريــــة فــــي مـــــدح خـــيـــر الـــبـــريـــة؛ 
للبوصيري. ]392[، 198� ]394[، 200�

- شرح مراح األرواح. ]1012[، 534� ]1014[، 536�
- شرح مشارق األنوار في صحاح األخبار/للصغاني. ]134[، 77�

 �276  ،]554[  �275  ،]553[  �274  ،]552[ الــــــمــــــصــــــابــــــيــــــح.  مــــــشــــــكــــــاة  - شـــــــــــــــرح 
 ،]560[  �280  ،]559[  �279  ،]558[  �278  ،]557[  �277  ،]556[

�281
- شــــــرح مـــفـــتـــاح الـــنـــجـــاح = شـــــرح الــــحــــرز الـــمـــكـــرم والــــــــورد الــمــعــظــم الـــمـــنـــســـوب إل| ســيــدنــا 

علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. ]104[، 13/55�
- شرح مُّا زاده عل| ما سو| الَْمنِْطق من ِهداية الِْحْكمة ألثير الدين األبهري = شرح 
هــــدايــــة الـــحـــكـــمـــة لـــمـــا زاده؛ لـــمـــوالنـــا زاده = شـــــرح مـــنـــا زاده عـــــل| هــــدايــــة الــحــكــمــة = 
مُا؛ أو: مُنا زاده في الحكمة = شرح موالنا زاده في الفلسفة. ]608[، 318� 

�3/319 ،]611[
- شرح منظومة الدّرَة المضيَّة في قراءة الثَّاثة المرضيَّة، في تكملة الِْقَراءَات العشر(. 

�1/24 ،]48[
- شرح هداية الحكمة؛ الشهير بقاضي مير. ]606[، 1/317�

- شـــرح وإعــــراب قــصــيــدة الــبــردة )بــانــت ســعــاد( لكعب بن زهــيــر. ]806[، 2/440� 
مكرر.

- شرح وصية اإلمام األعظم البنه حماد. ]222[، 6/124�
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- شــــــــــــــــرح وصــــــــيــــــــة اإلمـــــــــــــــــــام األعـــــــــــظـــــــــــم؛ الـــــــــمـــــــــســـــــــم|: تـــــلـــــخـــــيـــــص خــــــــاصــــــــة األصــــــــــــــــــــــول. ]487[، 
�13/258 ،]488[ �12/258

- شرعة اإلسام إل| دار السام. ]414[، 2/219/مكرر.
- شروط الِْحّل من الصيد إذا قتله من نحو الحجر. ]150[، 6/88�

الــــحــــنــــفــــّي. ]157[، 13/88� ]218[، 2/124�  الـــــمـــــذهـــــب  الــــــصــــــاة عــــــــل|  - شـــــــــــروط 
�6/128 ،]232[

- الشريفية في آداب البحث والمناظرة. ]172[، 5/97�
- الشفا بتعريف حقوق الُمْصَطَف|. ]135[، 78� ]136[، 79�

- الشكرية )شرح المقصود(. ]1008[، 2/532�
مائل النبويّة والخصائل المصطفويّة. ]122[، 2/68� ]137[، 80� - الّشَ

- الشمسية في القواعد الَْمنِْطقية. ]655[، 2/338�
- الشهيد نوعان حكمي وحقيقي. ]155[، 11/88�

- صحيح مسلم. ]144[، 87�
رف والتصريف. ]1038[، 1/542� ]1040[، 543� - الّصَ

- صفوة المنقوالت في شرح شروط الصاة. ]194[، 1/111�
- الصاة المشيشية. ]129[، 3/72�

- صلوات الختام عل| النبي الختام = الصلوات العيدروسية. ]515[، 16/259�
- صلوات السيد البدوي الشريفة. ]19[، 1/14�

- الضروب المنتجة من األشكال األربعة في الَْمنِْطق. ]619[، 5/320�
- ضــــــــوء الــــعــــقــــائــــد فـــــي شـــــــرح قــــصــــيــــدة بـــــــدء األمــــــالــــــي لــــلــــفــــرغــــانــــي؛ فـــــي الــــتــــوحــــيــــد. ]211[، 

�3/119
- ضــــــــوء الــــمــــصــــبــــاح فـــــي تـــلـــخـــيـــص الــــمــــفــــتــــاح لـــإلســـفـــرايـــيـــنـــي فـــــي شـــــــرح الــــمــــصــــبــــاح فـــــي الـــنـــحـــو 

للمطرزي. ]909[، 1/489� ]912[، 2/490�
- الطب. ]704[، 373�

- طبقات األحاديث. ]58[، 2/30�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    453 أسماء المخطوطات العربية   

- طريق السادة المولوية. ]427[، 226 مكرر.
- طريق السادة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]342[، 165�

- طريقة الشيخ علي في الِْقَراءَات. ]69[، 34. تركي
ِريَقة القادرية. ]541[، 9/273� ]551[، 19/273� - الّطَ

دية. ]419[، 3/221/مكرر. ]421[، 1/223� ِريَقة الُمَحّمَ - الّطَ
ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]364[، 2/177� ]1060[، 2/558� - الّطَ

- طوالع األنوار في مطالع األنظار. ]167[، 2/96�
ْـــــــــــــــِقـــــــــــــــَراءَات الــــــعــــــشــــــر، )البــــــــــن الــــــــــجــــــــــزري(. ]36[، 5/18� ]44[،  - طـــــيـــــبـــــة الـــــنـــــشـــــر فـــــــي ال

�26 ،]53[ �5/20
- طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر، قطعة. ]29[، 5/16�

- طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر؛ مختارات. ]28[، 4/16�
- عدة الحصن الحصين من كام َسيِّد الُْمْرَسِليَن. ]124[، 70� ]145[، 1/88� 

�4/157 ،]306[
َـــــــــة  َســـــــــال ُــــــــــــــِســــــــــــــّي = الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــر فـــــــــي عــــــلــــــم الــــــــــــعــــــــــــروض = الـــــــــرِّ - عــــــــــــــــــروض ابـــــــن أبـــــــي الـــــــجـــــــيـــــــش األنْــــــــــــــَدل
 �1/436  ،]786[  �1/285  ،]564[ الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة.  األوزان  بــــــــيــــــــان  فـــــــــي  ُـــــــــــِســـــــــــيّـــــــــــة  األنْـــــــــــَدل

�2/441 ،]808[ �1/441 ،]807[ �3/440 ،]804[
- العروض والقافية. ]802[، 1/440�

- العزي في التصريف. ]998[، 6/524� ]1024[، 1/539� ]1029[، 2/540� 
�2/595 ،]1110[ �2/541 ،]1034[

- عشرة أشكال في تعريف الكلمة الواقعة في الكافية الحاجبية )البن الحاجب(. 
�1/521 ،]985[ �2/520 ،]982[ �4/512 ،]943[ �1/490 ،]911[

- ِعصام الدِّين عل| تفسير البيضاوي. ]106[، 56�
- العضدية في آداب البحث والمناظرة. ]314[، 7/159� ]892[، 4/480�

- العظمة من الجال والكبرياء والجبروت والهيبة. ]274[، 6/140�
- العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية. ]427[، 226 مكرر.
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- عـــــقـــــيـــــلـــــة أتـــــــــــــــراب الـــــقـــــصـــــائـــــد فــــــــي أســـــــــــــن| الــــــمــــــقــــــاصــــــد، الـــــقـــــصـــــيـــــدة الـــــــرائـــــــيـــــــة ]34[، 3/18� 
�3/20 ،]42[

- علم اآلخرة ألبي حامد لغزالي. ]358[، 172�
- علم اآلداب. ]873[، 2/479�

- علم الحساب. ]923[، 2/497�
لُوك. ]331[، 6/162� - علم الّسُ

ُــــِســــيّــــة فـــي بـــيـــان األوزان الـــعـــربـــيـــة. ]564[، 1/285�  َــــة األنْــــَدل َســــال - عـــلـــم الــــعــــروض = الــــرِّ
�1/441 ،]807[ �3/440 ،]804[ �1/436 ،]786[

- الِعلم. ]941[، 2/512�
- ُعْمَدة الفتاو|. ]227[، 1/128�

- عمدةُ المفتي والمستفتي = ُعْمَدة الفتاو|. ]227[، 1/128�
- العوامل الجديد في القريب والبعيد. ]921[، 496�

الـــــنـــــحـــــو. ]980[، 3/519� ]984[، 4/520� ]988[،  فــــــي  الـــــجـــــديـــــد  - الــــــعــــــوامــــــل 
�4/521

- العوامل العتيق. ]996[، 4/524�
- غـــايـــة األنــــظــــار حــاشــيــة عــــل| نــتــائــج األفــــكــــار لــــآهط لــــي، فـــي شــــرح اإلظــــهــــار لــلــبــركــوي. 

�2/493 ،]917[
- غاية الفخر بشرح حزب البحر. ]378[، 1/188�

- غرض وغاية الُْعلُوم. ]883[، 12/479� ]959[، 20/512�
- غلط الجامي في شرحه للكافية. ]918[، 3/493�

- غلط الجاهل والنبيه. ]1052[، 1/555�
- الغماز عل| اللماز. ]493[، 18/258�

- الغني في شرِح الُْمغني في النحو للجاربردي. ]932[، 506�
- غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ]383[، 191�

- فأل القرآن العظيم والكتاب الكريم. ]5[، 2/4�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    455 أسماء المخطوطات العربية   

- فائدة في الحكمة. ]612[، 4/319�
- الـــــــــفـــــــــتـــــــــح الـــــــمـــــــبـــــــيـــــــن فـــــــــــي أســـــــــــمـــــــــــاء الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة الـــــــــبـــــــــدريـــــــــيـــــــــن = خــــــــــــــــــواص أصـــــــــــحـــــــــــاب بــــــــــــــدر وتـــــــــعـــــــــداد 

أساميهم = شرح أسماء الصحابة البدريين. ]319[، 2/161�
- فتح النقوض في شرح العروض األنَْدلُِسّي. ]808[، 2/441�

- فــتــح بـــاب اإلســـعـــاد ف| شـــرح قــصــيــدة بــانــت ســـعـــاد = الـــزبـــدة فـــي شـــرح قــصــيــدة الـــبـــردة. 
�5/436 ،]790[

- فَتُْح َربِّ البريِّة في َشْرِح الَقِصيَدِة الَْخْزَرِجيِّة. ]799[، 438�
- الفتح واإلمالة بين اللَّفظين. ]60[، 1/31�

- الفتحية في علم الهيئة. ]657[، 340�
- فرائد الفوائد في االستعارات. ]900[، 3/483�

الـــــســـــراجـــــيـــــة(. ]189[، 107� ]190[، 107�  ـــــفــــــرائــــــض  الـــــســـــجـــــاونـــــدي )الـ - فــــــرائــــــض 
مكرر، )الفرائض السراجية(. ]479[، 4/258�

ْـــــــــــِقـــــــــــَراءَات الـــســـبـــع  - الــــــفــــــرش مــــبــــســــوطــــاً ومـــــــجـــــــدوالً - وهـــــــو مـــلـــحـــق بــــكــــتــــاب )الــــمــــبــــســــوط فــــــي ال
والمضبوط من إضاءات الطبع(. ]66[، 4/32� ]67[، 5/32�
- الفريدة في االستعارات. ]885[، 14/479� ]898[، 1/483�

- فصل في معرفة وضع األرباع واألسطرالب. ]668[، 5/345�
- فصوص الحكم للشيخ محيي الدين ابن عربي. ]94[، 3/55� ]425[، 225�

د الربعي. ]13[، 2/9� - فضائل دمشق والشام ألبي الحسن علي بن مَُحّمَ
- الــفــقــه األكـــبـــر. ]210[، 2/119� ]290[، 2/152� ]598[، 311� ]599[، 

�312
- فقه الكيداني؛ أنواع المشروعات، وغير المشروعات، وبيان معانيها وأحكامها. 

�4/124 ،]220[
قْم  - الفكوك في شرح مستندات حكم فصوص الحكم؛ وفّك ختومها. ]428[ الّرَ

الَْحِميِدّي: 227� ]428[، 227�
- الفناء في المشاهدة. ]271[، 3/140�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء المخطوطات العربية    456

- فــــوايــــح )األذكـــــــــار = فـــواتـــح األفـــــكـــــار(؛ فـــي حــــّل نــتــائــج األفــــكــــار لــــآهط لــــي، فـــي شــرح 
اإلظهار للبركوي. ]919[، 494�

- الــــفــــوائــــد الـــضـــيـــائـــيـــة: شـــــرح >الــــكــــافــــيــــة< البــــن الــــحــــاجــــب )646 ھ(. ]926[، 500� 
�515 ،]974[

ــــــة عـــــــــــــل| مــــــغــــــنــــــي الــــــــــطــــــــــاب لـــــــــأبـــــــــهـــــــــري = شـــــــــــــرح إيـــــــــَســـــــــاُغـــــــــوِجـــــــــي.  ــــيـ ــ ــــــاشـ - الــــــــــفــــــــــوائــــــــــد الــــــــفــــــــنــــــــاريــــــــة؛ حـ
�3/337 ،]652[ �1/320 ،]615[

- الفوائد الامعة والقواعد الجامعة. ]336[، 4/163�
- الفوائد المختارة. ]761[، 3/419�

- الفوائد الوافية المتعلق بأوائل الكافية. ]942[، 3/512�
- فوائد متنّوعة. ]967[، 28/512�

- قارئ القرآن. ]359[، 173�
- القازآبادي عل| ِرَسالَة آداب البحث للبركوي. ]789[، 4/436�

- القانون في الطب. ]701[، 370�
- القانون في الطب؛ موجز. ]705[، 374�

- القدس الشريف والخليل؛ مجموعة قصائد. ]14[، 3/9�
ْــــــــــِقــــــــــَراءَات الـــعـــشـــر )البــــــن الــــــجــــــزري(.  ــــــة الـــــثَّـــــاثـــــة الـــــمـــــرضـــــيَّـــــة، فـــــي تـــكـــمـــلـــة ال - قــــــــــــراءات األئــــــّمَ

�25 ،]52[ �1/24 ،]48[
- الِْقَراءَات السبع والمضبوط من إضاءات الطبع. ]66[، 4/32� ]67[، 5/32�

َر. ]68[، 33� ر فيما تواتََر وتحّرَ بِع؛ المكّرَ - الِْقَراءَات الّسَ
- الِْقَراءَات فِي قَْولِِه تََعالَ|: }ۋ ۅ{� ]10[، 2/8�

- الِْقَراءَات؛ وجوه. ]71[، 1/36�
- القرآن الكريم. ]1[، 1� ]2[، 2� ]3[، 3� ]4[، 1/4� ]6[، 5�

ة العين في الفتح واإلمالة بين اللَّفظين. ]60[، 1/31� - قّرَ
- قـــــــــــره حـــــاشـــــيـــــة = حـــــاشـــــيـــــة أســـــــــــــود، الـــــحـــــاشـــــيـــــة الــــــــــســــــــــوداء، حـــــاشـــــيـــــة الــــــكــــــاشــــــي؛ عـــــــــل| حـــاشـــيـــة 
مير أبي الفتح السعيدي، عــل| شــرح مسعود الــشــروانــي، عــل| آداب السمرقندي. 

�475 ،]867[



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    457 أسماء المخطوطات العربية   

- القشيرية. ]301[، 5/155� ]470[، 254�
- القصيدة الُمضريَّة = الرائية، في الصاة عل| خير البرية. ]34[، 3/18� ]42[، 

�3/445 ،]817[ �13/259 ،]512[ �3/20
ة. ]800[، 1/439� ّدَ - قصيدة المنفرجة = قصيدة الفرج بعد الشِّ

- الــقــصــيــدة الــهــمــزيــة فــي الــمــدائــح الــنــبــويــة = أم الـــقـــر| فــي مـــدح خــيــر الـــــور| = القصيدة 
المضرية ف| الصاة عل| خير البرية. ]817[، 3/445�

- قــــصــــيــــدة بـــــــردة الــــمــــديــــح )الـــــكـــــواكـــــب الـــــدريـــــة فـــــي مــــــدح خـــيـــر الـــــبـــــريـــــة(. ]20[، 2/14� 
�5/455 ،]834[

د ملسو هيلع هللا ىلص. ]320[، 3/161� - قصيدة دالية في مدح النبي مَُحّمَ
- قصيدة منسوبة إل| اإلمام علّي في المناجاة. ]513[، 14/259�

- قصيدة: قلبي جريح. ]514[، 15/259�
- القضاء والقدر. ]93[، 2/55�

- قطعة من المحيط الرضوي. ]229[، 3/128�
- قطعة من طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر. ]29[، 5/16�

- قلبي جريح. ]514[، 15/259�
- قواعد اإلنشاء. ]842[، 3/457�

- القياس وكيفية االستدالل = مختصر أنولوطيقي. ]169[، 2/97�
- القيامة وحديث يوم البعث والقيامة. ]239[، 3/132�

- كاشف القناع والنقاب بإزالة الّشبَه َعن َوجه قََواِعد اإلعراب. ]935[، 508�
- الــكــاشــف عــن حــقــائــق الــســنــن = ذيـــل ســيــر ويــســي = ذيـــل درة الــتــاج فــي ســيــرة صاحب 

المعراج. ]692[، 1/363�
- الكافية في النَّحو. ]938[، 510� ]939[، 511� ]978[، 1/519� ]980[، 

�1/524 ،]993[ �1/523 ،]991[ �2/521 ،]986[ �3/519
- كتاب اإلسراء إل| المقام األسر| = كتاب المعراج. ]270[، 2/140�

- كتاب الَجالَة. ]273[، 5/140�
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- كتاب الُحروف = ِرَسالَة في األلف. ]1055[، 4/555�
- كتاب الحمدية عل| شرح ديباجة المصباح. ]920[، 495�

- كتاب العظمة من الجال والكبرياء والجبروت والهيبة. ]274[، 6/140�
اف عن حقائق التنزيل. ]111[، 61� - الَكّشَ

- كشكول الفوائد المختارة. ]761[، 3/419�
- كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع. ]970[، 31/512�

رف والتصريف. ]1038[، 1/542� ]1040[، 543� - كفاية المبتدي في الّصَ
- كلمات أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. ]330[، 5/162�

- كــلــنــبــوي عـــل| الــتــهــذيــب = حــاشــيــة عـــل| حــاشــيــة مــيــر أبــي الــفــتــح الــبــاطــنــي؛ عـــل| شــرح 
انِّي الباطني؛ عل| التهذيب من الَْمنِْطق والكام للتفتازاني. ]623[، 322� ّوَ الّدَ

- ُكلِّيَّات. ]1086[، 575�
- كماالُت مقصدي الموحدي. ]429[، 228�

- كنز الرموز. ]820[، 2/447�
- كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني. ]54[، 27�

- كــــــــواشــــــــف الـــــشـــــبـــــهـــــات: شـــــــــرح مـــــــا فـــــــي الــــــفــــــتــــــاو| الـــــــبـــــــزازيـــــــة مـــــــن قـــــــولـــــــه: وضـــــــــع الـــــقـــــدمـــــيـــــن فـــي 
السجود فرض. ]309[، 2/159�

- الــــــكــــــواكــــــب الـــــــدريـــــــة ف| مــــــــدح خــــيــــر الـــــبـــــريـــــة؛ لــــلــــبــــوصــــيــــري. ]20[، 2/14� ]392[، 
�5/455 ،]834[ �200 ،]394[ �198

- الكوكب الساري بأحاديث سيدنا أبي أيوب األنصاري. ]325[، 8/161�
- الـــــــــكـــــــــيـــــــــدانـــــــــيـــــــــة؛ خـــــــــاصـــــــــة الـــــــــكـــــــــيـــــــــدانـــــــــي، مـــــــطـــــــالـــــــب الــــــــــُمــــــــــَصــــــــــلّــــــــــي. )فـــــــــقـــــــــه الــــــــــكــــــــــيــــــــــدانــــــــــي(. أنــــــــــــــواع 

المشروعات، وغير المشروعات، وبيان معانيها وأحكامها. ]220[، 4/124�
- الــــــــلــــــــذات فــــــي نــــعــــت الــــــصــــــفــــــات؛ شــــــــرح الـــبـــلـــقـــيـــنـــي عــــــــل| الــــــصــــــلــــــوات الـــــشـــــونـــــيـــــة. ]816[، 

�2/445
- لزوم اإلمكان لماهية الممكن. ]100[، 9/55�

- لغات القرآن الكريم. ]1072[، 569�
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- لُغة فرشته أوغل| = لُغت قانون إيهل = منظوم لغات القرآن الكريم. ]1072[، 
�569

- لغز لِـ )قَاَل(. ]261[، 11/135�
- اللمع في علم الحساب. ]923[، 2/497�

- ليل| ومجنون = مجنون ليل|. ]828[، 453�
- ما حضر في الطب. ]704[، 373�

- ما يحلو للنفوس في الطروس. ]818[، 446�
ِريَقة. ]966[، 27/512� - الماتريدية واألشاعرة = من شرح الخادمي من الّطَ

- مانح الْغناء ومُِزيل الَعناء من كتاب الْبِناء = شرح بناء األفعال. ]199[، 6/111�
مَْشِقّي. ]170[، 3/97� - مباحثات الحفيد الرومي في قول الخطيب الدِّ

- مباحثة أبي حنيفة مع الدهري - في الكام. ]180[، 2/100�
- مــــبــــارق األزهــــــــار فــــي شـــــرح مــــشــــارق األنــــــــوار فــــي صـــحـــاح األخــــبــــار لــلــصــغــانــي. ]134[، 

�77
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�283 ،]562[
- مَثَُل الُْمْؤِمِن. ]477[، 2/258�

- مجادلة أبي حنيفة ألحد الدهريين = مناظرة = مباحثة أبي حنيفة مع الدهري - في 
الكام. ]180[، 2/100�

- المجالس الوعظية. ]565[، 2/285�
- المجتن| = المجتب| في معرفة أسماء من ذكرهم البَُخاِرّي باألنساب أو األلقاب أو 
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- مجموعة )حادي القلوب إل| لقاء المحبوب(. ]1114[، 596�

- مجموعة بكزاده = أشعار تركية وعربية. ]691[، 3/362�
- مجموعة لطيفة مهداة إل| الوزير األعظم الپاشا = ما يحلو للنفوس في الطروس. 

�446 ،]818[
- مجنون ليل|. ]828[، 453�
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- المحاكمة بين تهافت الغزالي والحكماء. ]577[، 295�
- المحيط الرضوي. ]229[، 3/128�

- مختار الصحاح. ]1097[، 585�
- مختارات من طيبة النشر في الِْقَراءَات العشر. ]28[، 4/16�

- مختصر ابن الحاجب. ]168[، 1/97�
- مختصر القدوري. ]214[، 121� ]215[، 122�

- مختصر أنولوطيقي. ]169[، 2/97�
- مختصر شرح األربعين النووية لعلي القاري. ]562[، 283�

- المختصر عل| تلخيص المفتاح. ]861[، 472�
د الربعي. ]13[، 2/9� - مختصر فضائل دمشق والشام ألبي الحسن علي بن مَُحّمَ
- مختصر في شــرح التجويد وبيان األصــل في الــقــرآن المجيد عــل| روايــة حفص عن 

عاصم بن أبي النَُّجود. ]11[، 3/8�
َسالَة األنَْدلُِسيّة في بيان األوزان العربية. ]564[،  - المختصر في علم العروض = الرِّ

�1/441 ،]807[ �3/440 ،]804[ �1/436 ،]786[ �1/285
- مـــخـــتـــصـــر مـــنـــتـــه| الـــــســـــول واألمـــــــــل فـــــي عـــلـــمـــي األصـــــــــول والــــــجــــــدل = مـــخـــتـــصـــر الـــمـــنـــتـــه|؛ 

مختصر ابن الحاجب. ]168[، 1/97�
الـــــــمـــــــبـــــــتـــــــدي. ]216[، 123� ]186[، 104،  وغــــــنــــــيــــــة  الـــــــــُمـــــــــَصـــــــــلّـــــــــي،  مـــــنـــــيـــــة  - مــــــخــــــتــــــصــــــر 

�105 ،]187[
- مدائح القدس الشريف والخليل؛ مجموعة قصائد. ]14[، 3/9�

- مراتب ما يََقُع فِي الَْقلِْب. ]956[، 17/512�
- مــراح األرواح في التصريف. ]997[، 5/524� ]1021[، 1/538� ]1028[، 

�1/595 ،]1109[ �1/541 ،]1033[ �1/540
- المراح في شرح مراح األرواح. ]1013[، 535�

ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]535[، 3/273� - الُمَراِديّة في الّطَ
- مرام الّطالبين عل| حاشية ِعصام الدِّين عل| تفسير البيضاوي. ]106[، 56�
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- مـــــرشـــــد الـــطـــلـــبـــة إل| مـــعـــرفـــة الـــــطـــــرق الـــطـــيـــبـــة، فـــــي إيـــــضـــــاح وجـــــــوه قــــــــــراءات بـــعـــض اآليــــــات 
القرآنية. ]47[، 23�

- مرشد المتأهلين. ]291[، 3/152�
- مرقاة الوصول إل| علم األصول. ]181[، 101�

- مـــــزمـــــور مــــن الـــــزبـــــور )أنـــــــا الــــمــــوجــــود فـــاطـــلـــبـــنـــي تــــجــــدنــــي(، تـــعـــريـــب قـــصـــيـــدة. ]147[، 
�3/88

- مسألة الجبر والقضاء والقدر. ]101[، 10/55�
- مسائل فقهية. ]195[، 2/111�

- الـــمـــســـنـــد الـــصـــحـــيـــح الــمــخــتــصــر بــنــقــل الــــعــــدل عــــن الــــعــــدل إل| رســـــــــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )صــحــيــح 
مسلم(. ]144[، 87�

- مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار المصطفوية. ]158[، 89� ]1098[، 
�588 ،]1100[ �587 ،]1099[ �586

ــــــكـــــــاةُ األنــــــــــــــــوار فـــــــي لـــــطـــــائـــــف األخــــــــبــــــــار لــــلــــتَّــــحــــضــــيــــض إل| ســـــنـــــن الــــــســــــيِّــــــد الـــــمـــــخـــــتـــــار ملسو هيلع هللا ىلص.  - مـــــــشـ
�64 ،]116[

شـــــــــــرح. ]552[، 274� ]553[، 275� ]554[، 276�  الـــــمـــــصـــــابـــــيـــــح؛  - مـــــشـــــكـــــاة 
 ،]560[  �280  ،]559[  �279  ،]558[  �278  ،]557[  �277  ،]556[

�281
- المشيشية. ]129[، 3/72�

- مصابيح السنة = مصابيُح الّدَُج|. ]159[، 90� ]160[، 91�
- المصباح في النحو. ]992[، 2/523� ]995[، 3/524�

- المصدرية. ]969[، 30/512�
- المصرح في شرح أمثلة البناء. ]200[، 7/111�

- الُمضريَّة = الرائية. ]512[، 13/259�
- مطالب الُمَصلّي. )فقه الكيداني(. أنواع المشروعات، وغير المشروعات، وبيان 

معانيها وأحكامها. ]220[، 4/124�
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- النجاة من شرِّ الصفات. ]298[، 2/155�

- نجم الْقَران فِي تأويات الُْقْرآن: تفسير السمناني. ]90[، 53�
- نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر؛ نزهة النظر. ]57[، 1/30�

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر. ]57[، 1/30�
- نفس األمر؛ والفرق بينه وبين الخارج. ]881[، 10/479�

- النَّْقِشبَنِْديَّة. ]364[، 2/177�
- نهاية البررة فيما زاد عل| العشرة. ]37[، 6/18�

- نهاية البهجة = التائية في النحو. ]972[، 2/513�
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- نِـــــهـــــايـــــة الـــــمـــــأمـــــول فــــــي شــــــــرح مــــــبــــــادئ الـــــــوصـــــــول إل| ِعـــــلـــــم األصـــــــــــول البــــن الــــمــــطــــهــــر الـــحـــلـــي 
الشيعي. ]164[، 94�

- هادي األرواح إل| باد األفراح. ]296[، 154�
- هـــــدايـــــة الـــحـــكـــمـــة لـــمـــا زاده؛ لـــمـــوالنـــا زاده = شـــــرح مـــنـــا زاده عـــــل| هــــدايــــة الــحــكــمــة = 
مُا؛ أو: مُنا زاده في الحكمة = شرح موالنا زاده في الفلسفة. ]608[، 318� 

�5/319 ،]613[ �3/319 ،]611[
- هداية الطالبين = تعريب. ]344[، 167�

- هداية ربي ِعنَْد فَْقِد الُْمَربِّي. ]198[، 5/111�
- هدية النبي المستطاب في علم النظر واآلداب = حاشية قره خليل عل| شرح آداب 

طاشكبري زاده. ]864[، 1/474�
- همز المفرد عل| طريق الطيبة والدرة والشاطبية والقباقبي ]72[، 2/36�

- الــهــمــزيــة فــي الــمــدائــح الــنــبــويــة = أم الـــقـــر| فــي مـــدح خــيــر الــــور| = الــقــصــيــدة المضرية 
ف| الصاة عل| خير البرية. ]815[، 1/445� ]817[، 3/445�

- الهوادي في شرح المسالك مختصر التلخيص، ]858[، 469�
َـــــــــــة الــــــــــــــــروح، فـــــــي >تــــحــــقــــيــــق الـــــنـــــفـــــس اإلنــــــســــــانــــــيــــــة. ]103[،  ـــــمــــــحــــــســــــوس = ِرَســـــــــــال - هـــــيـــــكـــــل الـ

�12/55
- الواردات المتعلقة بأوائل الكافية = الواردات اةيهلإل في األمور الكليّة = ِرَسالَة في 

حقيقة الكلمة والكام. ]940[، 1/512�
- الوافية في شرح الكافية البن الحاجب )ت 646 ھ/1249 م(. ]929[، 503�

- َوجه قََواِعد اإلعراب. ]935[، 508�
- الوجود في مذهب الصوفية. ]947[، 8/512�

- وجوه الِْقَراءَات. ]71[، 1/36�
- وحدة الوجود. ]99[، 8/55�

َّـــــة لـــلـــبـــركـــوي.  ـــــِدي ْـــــُمـــــَحـــــّمَ ـــَقـــــة ال ـــــِريــ ـــّطَ َّـــــة فـــــي َشـــــــــــْرِح الــ ـــــرمـــــدي ريــــــعــــــة الـــــّسَ َّـــــــة والــــــّذَ - الــــوســــيــــلــــة األَْحـــــــَمـــــــِدي
�193 ،]385[
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- الوصايا القدسية. ]303[، 1/157�
- وصية اإلمام أبي حنيفة إل| ُعثَْمان البستي. ]240[، 4/132�

- وصية اإلمام األعظم البنه حماد. ]222[، 6/124�
- وصــيــة اإلمـــام األعــظــم؛ الــمــســم|: تلخيص خــاصــة األصــــول. ]487[، 12/258� 

�13/258 ،]488[
- وضع القدمين في السجود فرض. ]309[، 2/159�

- الوضعية. ]793[، 8/436� ]795[، 10/436� ]886[، 15/479� ]951[، 
�12/512

 �3/479  ،]874[  �8/97  ،]175[ والـــــــــمـــــــــنـــــــــاظـــــــــرة.  الـــــــبـــــــحـــــــث  آداب  فــــــــــي  - الــــــــــولــــــــــديــــــــــة 
�5/480 ،]893[

- يُوُسف وزليخا، وزليخة. ]847[، 460� ]848[، 461�

ݳ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    467 الكتب العربية المطبوعة   

- اآلثار المجيدية في المناقب الخالدية. ]677[، 350�
- إمعان األنظار شرح المقصود في التصريف. ]927[، 501�

- إيَساُغوِجي. ]595[، 4/309�
- بحث الوضع من حاشية العامة دده أَفَنِْدي. ]593[، 2/309�

- البُْرَهان في علم الَْمنِْطق وفن الميزان، بُْرَهان كلنبوي. ]622[، 2/321�
- بناء األفعال. ]1018[، 4/537�

- تاريخ عزي. ]681[، 354�
ـــيْــــَران الــكــاتــبــي. ]683[،  َـ َــــة الــشــمــســيــة لــــُدب َســــال ْــَمــنْــِطــقــيــة فـــي شــــرح الــــرِّ - تـــحـــريـــر الـــقـــواعـــد ال

�356
- تحفة اإلخوان في شرح العوامل المئة. ]924[، 498�

- تخميس القصيدة المضرية. ]341[، 4/164�
م أفــــــنــــــدي عــــــــل| الـــــفـــــوائـــــد الــــضــــيــــائــــيــــة شــــــــرح الـــــجـــــامـــــي عــــــــل| الـــكـــافـــيـــة  - تَــــــْكــــــِمــــــلَــــــةُ حــــــاِشــــــيَــــــِة مُــــــــحــــــــّرَ

البن الحاجب. ]908[، 488�
ُــــــْرَهــــــان كــــلــــنــــبــــوي(. ]602[،  ْــــَمــــنْــــِطــــق وفــــــن الـــــمـــــيـــــزان = ب ـــــْرَهــــــان فـــــي عــــلــــم ال ـــبُـ ــ - حــــاشــــيــــة )الـ

�315
انِّي عل| العقائد العضدية. ]584[، 301� ّوَ - حاشية الكلنبوي عل| شرح الّدَ

ُــــــــــْرَهــــــــــان كــــلــــنــــبــــوي.  ْــــــَمــــــنْــــــِطــــــق وفـــــــــن الـــــــمـــــــيـــــــزان = حـــــاشـــــيـــــة ب - حـــــاشـــــيـــــة عـــــــــل| الــــــــبُــــــــْرَهــــــــان فـــــــي عـــــلـــــم ال
�1/321 ،]621[

- حاشية عل| حاشية الفناري؛ عل| شرح السيد الُْجْرَجانِّي؛ عل| المواقف لإليجي. 
�330 ،]636[

- حاشية محرم أفندي عل| الفوائد الضيائية شرح الجامي عل| الكافية البن الحاجب. 
�487 ،]907[
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ْـــَمـــنْـــِطـــقـــيـــة للقطب  - حـــاشـــيـــة مــفــتــي زاده؛ عــــل| شــــرح الــتــصــديــقــات مـــن تــحــريــر الـــقـــواعـــد ال
َسالَة الشمسية لُدبَيَْران الكاتبي. ]633[، 327� التحتاني؛ في شرح الرِّ

- حاشية مفتي زاده عل| الُحَسيْنِيّة. ]869[، 477�
- الدر الناجي عل| متن إيَساُغوِجي لأبهري في الَْمنِْطق. ]645[، 335�
د ملسو هيلع هللا ىلص. ]586[، 303� رور والفرح في إيمان والدّي النبّي مَُحّمَ - ِرَسالَة الّسُ

مرقنديَّة في االستعارات = الفريدة في االستعارات. ]594[، 3/309� َسالَة الّسَ - الرِّ
َسالَة الوضعية. ]592[، 1/309� - الرِّ

َسالَة الولدية في آداب البحث والمناظرة. ]596[، 5/309� - الرِّ
- ِرَسالَة في أصول الحديث ]115[، 63 مكرر/2�

- روضة األبرار المبين بحقائق األخبار. ]680[، 353�
- زبدةُ األفكار = حاشية السيالكوتي؛ عل| حاشية الخيالي؛ عل| شرح التفتازاني؛ 

عل| العقائد النسفية. ]590[، 307�
ــــبــــــركــــــوي.  ـــــلــ - شـــــــــــــــرح أصـــــــــــــــول الـــــــحـــــــديـــــــث لــــــــــــــــــــــــــَداُوود الــــــــقــــــــارصــــــــي عــــــــــــل| مــــــتــــــن أصـــــــــــــــول الـــــــحـــــــديـــــــث لـ

]114[، 63 مكرر/1�
ّي للزنجانّي. ]1006[، 531� - شْرُح التفتازانّي عل| التَّصريف العزِّ

- شرح التلخيص )المختصر(؛ الشرح المختصر عل| تلخيص المفتاح في المعاني 
والبيان للقزويني. ]860[، 471�

- شرح العوامل الجديد في القريب والبعيد. ]937[، 2/509�
- شفاء القلوب. ]415[، 3/219/مكرر.

- عروض ابن أبي الجيش األنَْدلُِسّي في بيان األوزان العربية. ]810[، 2/442�
- العزي في التصريف. ]1016[، 2/537�

- الفوائد الشافية عل| إعراب الكافية البن الحاجب. ]976[، 517�
- القصيدة الدمياطية ]391[، 2/197�

- الكافية في النَّحو = كافية ذوي األرب في معرفة كام العرب. ]936[، 1/509�
- الـــــــــكـــــــــيـــــــــدانـــــــــيـــــــــة؛ خـــــــــاصـــــــــة الـــــــــكـــــــــيـــــــــدانـــــــــي، مـــــــطـــــــالـــــــب الــــــــــُمــــــــــَصــــــــــلّــــــــــي. )فـــــــــقـــــــــه الــــــــــكــــــــــيــــــــــدانــــــــــي(. أنــــــــــــــواع 
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المشروعات، وغير المشروعات، وبيان معانيها وأحكامها. ]968[، 29/512�
األبــــــــــحــــــــــر. )ج/1(� ]202[، 113. )ج/2(�  ـــتــــــق|  ــ ـــلـ ــ مـ فــــــــي شـــــــــــرح  األنــــــــهــــــــر  ـــــمــــــع  - مــــــجـ

�114 ،]203[
- مراح األرواح في التصريف. ]1015[، 1/537�

- الــــــــمــــــــصــــــــرح فــــــــي شـــــــــــرح أمــــــثــــــلــــــة الــــــــبــــــــنــــــــاء = األبــــــــــحــــــــــاث واألســــــــئــــــــلــــــــة فــــــــي الــــــــــصــــــــــرف. ]1020[، 
�6/537

- المطلوب في شرح المقصود في التصريف. ]1011[، 533�
- المقصود في التَّصريف. ]1017[، 3/537�

- الميزان عل| العروض األنَْدلُِسّي. ]809[، 1/442�
- نظيرة بردة البوصيري. ]767[، 2/422�

ݳ
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- إجازة نامه. ]251[، 2/135�
- أحكام شرعية، وِعلم حال. ]238[، 2/132�
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�3/341

- إرشاد السالكين. ]350[، 5/169�
- أنفس الجواهر )أو تفسير التبيان(. )ج/2( ]78[، 41. )ج/1( ]77[، 40�

- بيان كيفية اإلنشاء. ]840[، 1/457�
- تحفة الشاهدي. ]1069[، 566�

َسالَة القدسية. ]307[، 158� - ترجمة الرِّ
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- ترجمة تذكرة األولياء لفريد الدين العطار. ]685[، 358�

- ترجمة حزب النصر للشاذلي. ]989[، 5/521�
َسالَة األحدية. ]432[، 2/230� - ترجمة دائرة التوحيد = الرِّ
- ترجمة ِرَسالَة الحقية = شيرين شمائل. ]351[، 1/170�

- ترجمة شرح علي عل| ِرَسالَة بدر الرشيد في ألفاظ الكفر. ]284[، 147�
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- ترجمة فقرات خواجه عبيد اهلل األحرار. ]287[، 150�

- ترجمة وشرح أربع وخمسين فريضة للحسن البصري. ]243[، 7/132
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- ترجمة وشرح الكافية في النحو البن الحاجب. ]931[، 505�
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- ترجمهء الحصن الحصين من كام َسيِّد الُْمْرَسِليَن. ]126[، 2/71�
- تفسير التبيان؛ أنفس الجواهر. )ج/2( ]78[، 41. )ج/1( ]77[، 40�

- تفسير الفاتحة الشريفة. ]497[، 22/258�
لُوك، والروح والجسد. ]548[، 16/273� - الجذب والّسُ

- حديقة السعداء فِي وقائع كرباء. ]688[، 361�
- خـــاصـــة الـــشـــروح فـــي نــهــايــة الــــوضــــوح = شــــرح مــثــنــوي جــــال الـــديـــن الــــرومــــي. ]402[، 
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�556 ،]1057[
- دعاء نامه = تضرعات = ِرَسالَة في األدعية المأثورة. ]774[، 424�

- ديوان ايهلإت هدائي أَفَنِْدي. ]763[، 2/420�
- ديوان باقي. ]711[، 380�

- ديوان حسن سزائي. ]730[، 399� ]731[، 1/400�
- ديوان خيريهء حضرت نابي. ]844[، 2/458�

- ديوان سامي. ]728[، 397�
- ديوان عاشق يونس. ]738[، 404�

- ديوان قائمي. ]750[، 410�
د عارف چلبي. ]760[، 2/419� - ديوان مَُحّمَ

- ديوان نديم. ]755[، 415�
- ديوان نشأت. ]839[، 4/456�

- ديوان نشاطي. ]757[، 417�
- ديوان نَْفِعي. ]759[، 1/419�

- ديوان يحي| أَفَنِْدي. ]775[، 425�
- ِرَسالَة الربع اإليمان. ]308[، 1/159�

دية في الكماالت األَْحَمِديَّة. ]524[، 266 مكرر. ]525[، 267� َسالَة الُمَحّمَ - الرِّ
- ِرَسالَة فقهية. ]299[، 3/155�
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- ِرَسالَة في تحقيق: الفقر فخري. ]549[، 17/273�
- ِرَسالَة في معرفة أيام النحس. ]749[، 4/409�

- َرْوَضــــــــة الــريــاحــيــن فِــــي مَـــنَـــاقِـــب چـــهـــار يــــار كـــزيـــن = مــنــاقــب الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن األربـــعـــة. 
]280[، 1/144 مكرر.

ِريَقة النَّْقِشبَنِْديَّة. ]347[، 2/169� - سلوك الّطَ
لُوك القويم والصراط المستقيم. ]472[، 256� - الّسُ

- سليم نامه. ]679[، 352�
- شرح القصيدة الميمية لموالنا جال الدين الرومي. ]469[، 2/253�

مَة الجزرية. ]46[، 22� - شرح الُمَقدِّ
- شرح پندنامه؛ بندنامه. العطار. ]375[، 185�
- شرح تحفة األحرار = األبصار. ]376[، 186�

- شرح جزيرة المثنوي. ]377[، 187� ]380[، 1/189�
- شرح ديوان حافظ. )ج/1(� ]781[، 431. )ج/2(� ]780[، 430� ]381[، 

�432 ،]782[ �2/189
- شرح ديوان شوكت. ]783[، 433�

- شرح ستة أبيات من شعر سزائي. ]732[، 2/400�
- شرح طوفان معرفت لُسلَيَْمان نشأت. ]1095[، 583�
- شرح قصيدة البردة الشريفة للبوصيري. ]393[، 199�

ـــــــــــيـــــــــــَراِزّي. ]812[، 443� ]813[، 444� ]814[،  الـــــــــــشِّ ســــــعــــــدي  گــــلــــســــتــــان  - شــــــــــــرح 
444. مكرر.

- شرح مثنوي جال الدين الرومي = خاصة الشروح في نهاية الوضوح. ]402[، 
�208

- شروط الصاة. ]219[، 3/124�
ــــــلْــــــَطــــــان مُـــــــــــــــَراد؛ فــــــي األطـــــِعـــــمـــــة واألشــــــــِربــــــــة واألزهـــــــــــــــار واألدِويـــــــــــــــة.  - ِشـــــــفـــــــاء الــــــــُفــــــــؤاد لــــحــــضــــرة الــــــّسُ

�369 ،]700[
- صحبتلريدركه الشيخ محمد مراد. ]542[، 10/273�
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- عــــرائــــس الـــعـــرفـــان ونـــفـــائـــس الــتــحــقــيــق واإليـــــقـــــان = مــكــتــوبــات مــحــمــد مـــــراد الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي. 
�13/273 ،]545[

- علم حال. ]587[، 304�
- فـــــــــاتـــــــــح األبــــــــــيــــــــــات وجـــــــــامـــــــــع اآليـــــــــــــــــات فـــــــــي شــــــــــــرح مـــــــــا وقــــــــــــع فـــــــــي كـــــــتـــــــاب الــــــمــــــثــــــنــــــوي مـــــــــن اآليــــــــــــات 

واألحاديث واألبيات. ]404[، 210� ]405[، 211�
الــــــكــــــريــــــم. ]242[، 6/132. )ج/7(� ]459[،  الــــعــــظــــيــــم والــــــكــــــتــــــاب  الـــــــقـــــــرآن  - فــــــــــال 

�245
- فتاو|. ]208[، 2/118�

- فتاو| ابن كمال پاشا. ]207[، 1/118�
- فتاو| علي أَفَنِْدي. ]555[، 276 مكرر.

- فتو| حول الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي. ]550[، 18/273�
- فصل اكر اسطرالب ربع دايره وضع اتمك. ]669[، 6/345�

- فصل: علم نحوك قواعدي بياننده در. ]1108[، 3/594�
- القصيدة النُّعمانيَّة = الدر المكنون. ]511[، 12/259� ]841[، 2/457�

- قصيدتان = نعت رسول. ]348[، 3/169�
- قواعد الفارسية = قواعد فرس. ]1088[، 577�

- كــــشــــف األســـــــــــرار؛ فــــرائــــد الــــفــــوائــــد فــــي بــــيــــان الـــعـــقـــائـــد؛ شــــــرح وصـــيـــتـــنـــامـــه لـــلـــبـــركـــوي، فــي 
األخاق والعقائد. ]191[، 108�

ْمت؛ في ِعلم الميقات. ]663[، 344� - ِكَفايَة الَْوقْت لمْعِرفَة الدائر وفضله والّسَ
- گلشن راز عارفان في بيان أصول راه راه عرفان. ]435[، 232�

- مجالس الشيخ محمد مراد. ]543[، 11/273�
- مجالس صحبة السيد الشيخ محمد أَفَــنْــِدي ابن السيد محمد مــراد أَفَــنْــِدي الــُمــَراِدّي 

في الشام الشريف سنة )1154 ھ/1741 م(. ]65[، 14/273�
- المجلس الثالث في بيان التوبة. ]365[، 3/177/�

ْـــــَراِهـــــيـــــم  ْــــــَراِهــــــيــــــم أَفَــــــــنْــــــــِدي )أســــــتــــــاذ قــــــره بــــابــــا زاده إِب ـــــتــــــاذ قــــــره بــــابــــا زاده إِب - مـــجـــلـــس بـــحـــق األسـ
أَفَنِْدي حقنده صحبت شريفه(. ]544[، 12/273�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    المخطوطات التركية العثمانية    474

- محبوب قلوب العارفين = مجموعة رسائل نقشبندية. ]471[، 255�
- مزكي النفوس. ]526[، 267/مكرر.

- مستدرك ديوان سزائي. ]733[، 3/400�
- مظهر المنافع = ِرَسالَة في األضحية = أكمل أضاحي. ]356[، 3/171�

- معرفتنامه = معرفت نامه؛ فِي جمع من الُْفنُون. ]529[، 269�
- مفتاح الباغة ومصباح الفصاحة. ]1106[، 1/594�

- مفتاح الفتوحات في )ترجمة( شرح األربعين حديثاً. ]119[، 66�
- مكاتبات = قسطمون| مفتيسي إرسال اولنان مكتوبدر. ]254[، 5/135

- مكاتبات = كيوه مفتيسي أَفَنِْديه تحرير أولنمشدر. ]253[، 4/135�
- مـــكـــتـــوبـــات مــحــمــد مـــــراد الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي = عـــرائـــس الـــعـــرفـــان ونـــفـــائـــس الــتــحــقــيــق واإليــــقــــان. 

�13/273 ،]545[
ــــنــــــازل األرواح = أحـــــــــوال عــــالــــم بــــــــرزخ )فــــــي تـــرجـــمـــة كــــتــــاب الـــــــــروح والــــنــــْفــــس البـــن قـــيـــم  - مــ
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- ديوان وهبي سنبل زاده. ]766[، 1/422�
- ســـبـــحـــة الـــصـــبـــيـــان = الـــمـــحـــمـــوديـــة. ]1061[، 559� ]1062[، 560� ]1064[، 

561. مكرر.
- شــــــــــــرح تــــحــــفــــة الــــمــــنــــظــــومــــة الــــــــدريــــــــة فـــــــي لـــــغـــــة الـــــفـــــارســـــيـــــة والــــــــــدريــــــــــة = شــــــرحــــــة تــــحــــفــــة وهـــــبـــــي. 

�355 ،]682[ �563 ،]1066[
 �428  ،]778[ )ج/2(�   .427  ،]777[ )ج/1(�  حــــــــــــافــــــــــــظ.  ديـــــــــــــــــــــــوان  - شـــــــــــــــــــرح 

)ج/3(� ]779[، 429� 
- شرح قواعد فارسية؛ لِمحمد مَُراد. ]1073[، 570�

- شرح نخبهء وهبي. ]1067[، 564�
- علم حال. ]588[، 305�

- غزليات شيخ غالب. ]743[، 2/407�
- غزليات وهبي. ]771[، 6/422�

- فاتح األبيات جامع اآليات في شرح ما وقع في كتاب المثنوي من اآليات واألحاديث 
واألبيات. ]406[، 212� ]407[، 213� ]408[، 214. )ج/4(� ]409[، 
215. )ج/5(� ]410[، 216. )ج/6(� ]411[، 217. )ج/1(� ]412[، 
)ج/5(�   /220  ،]416[ )ج/3(�   ./1/219  ،]413[ )ج/2(�   .218

]417[، 1/221/مكرر. )ج/4(� ]418[، 2/221/مكرر. ]420[، 222�
- قصائد وهبي. ]769[، 4/422�

- قــواعــد الــفــارســيــة. ]1075[، 2/571� ]1078[، 2/572� ]1081[، 2/573� 
�2/574 ،]1084[

- كلشن عشق. ]433[، 230 مكرر.
- لُْطِفيةء وهبي. ]772[، 7/422�

- لهجة اللغات ]1087[، 576�
- ليل| ومجنون = مجنون ليل|. ]827[، 452�

ــــــد مُــــــــــــــَراد؛ عـــــــل| پــــنــــدنــــامــــه؛ بــــنــــدنــــامــــه. فـــــريـــــد الــــــديــــــن الـــــعـــــطـــــار. ]371[،  ــــّمَ ــــــَحــ - مـــــــا حــــضــــر مُ
181� ]372[، 182. العطار ]373[، 183� ]374[، 184�
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- مُِزيل الخفاء في شرح تحفة الشاهدي = ترجمة مفاتيح الدرية في إثبات القوانين 
الدرية. ]1063[، 561� ]1065[، 562� ]1068[، 565� ]1071[، 568�

- مفتاح الباغة ومصباح الفصاحة. ]1105[، 593�
- مقاالت طبية. ]702[، 371� ]703[، 372�

- نخبهء وهبي = نخبة اللغة. ]1049[، 552�
- نظيرة قصيدة البردة = قصيدة تركية. ]339[، 2/164�

- نهجة المنازل )مناسك حّج شريف(. ]248[، 1/134�
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- إشكاالت مثنوي شريف = مشكات لغات مثنوي. ]1091[، 1/580�
- إيهل نامه؛ وبلبل نامه، وغزليات. ]438[، 2/234�

- بهارستان؛ نظيرة گلستان سعدي. ]706[، 375�
- بــيــســت بـــاب در مــعــرفــت اصـــطـــراب = بيست بـــاب فــي مــعــرفــة األســـطـــرالب. ]662[، 

�343
- تفسير مواهب عليَّة )تفسير حسيني(. )ج/2(� ]85[، 48. )ج/2(� ]86[، 49�

- ديوان أشعار عراقي، ترجيعات - شماره: 2� ]822[، 4/447�
- الـــديـــوان الــكــبــيــر = ديــــوان شــمــس تــبــريــزي = غــزلــيــات جـــال الــديــن الـــرومـــي. ]437[، 

�1/234
يَراِزّي. ]718[، 387� ]719[، 388� ]843[، 1/458� - ديوان حافظ الشِّ

- ديوان خواُجو| كرماني. ]764[، 420/مكرر
- ديوان رياضي. ]747[، 2/409�

- ديوان شوكت بخاري. ]735[، 401�
- ديوان شيرين مغربي. ]753[، 413�

- ديوان صائب التبريزي. ]736[، 402� ]737[، 403� ]823[، 448�
- ديوان عرفي: شيرين وفرهاد. ]739[، 405� ]741[، 2/406�

- ديوان فرشته. ]746[، 1/409�
- ديوان فضولي. ]745[، 408�

- ديوان نظام دست غيب. ]758[، 418�
َسالَة الحقية في سلوك النَّْقِشبَنِْديَّة. قصيدة مناجاة. مدائح نبوية، نعت النبي.  - الرِّ

�3/257 ،]475[ �2/257 ،]474[ �1/257 ،]473[
- ِرَسالَة الربعية في ُربع المقنطرات = ِرَسالَة در ربع مقنطرات. ]666[، 3/345�
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�1/319 ،]609[ .| - ِرَسالَة في فَنِّ الُْمَعّمَ
- زاد المسافرين. ]819[، 1/447�

- زبدة الحقائق في كشف الدقائق = التمهيدات في التصوف )ترجمة(. ]360[، 
�174

َهِب )دفتر أول - دفتر سيم(. ]362[، 176� - ِسلِْسلَة الّذَ
- سوانح سفر الحجاز، وجملة من الموانح = مجموع مختارات شعرية. ]829[، 
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- شرح الكافية. ]928[، 502�
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- المبسوط في الِْقَراءَات السبع والمضبوط من إضاءات الطبع، في أصول الِْقَراءَات، 
مجدوالً. ]65[، 3/32�

 �237  ،]449[  �236  ،]447[  �235  ،]446[  �231  ،]434[ - الـــــمـــــثـــــنـــــوي. 
�435 ،]785[ �3/241 ،]455[ �240 ،]452[ �238 ،]450[

- المثنوي. )ج/6(� ]445[، 9/234. )ج/1 - 6(� ]462[، 247. )ج/4(� 
]443[، 7/234. )ج/1 - 2 - 3(� ]451[، 239. )ج/1 - 6(� ]461[، 
2/246. )ج/1 - 2(� ]468[، 1/253. )ج/1(� ]436[، 233. )ج/1(� 
]457[، 243. )ج/1(� ]458[، 244. )ج/1(� ]463[، 248. )ج/1( 
 ،]442[ )ج/3(�   .249  ،]464[  �)3  - )ج/2  236 مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرر.   ،]448[
251. )ج/1(�   ،]466[ 250. )ج/7(�   ،]465[  �)6  - 6/234. )ج/5 
 �5/234  ،]441[ )ج/2(�   .242  ،]456[ )ج/1(�   .4/234  ،]440[

)ج/5(� ]444[، 8/234�
- مجمع األبكار ومخزن األسرار. ]740[، 1/406�

- مسلك المتقين = مسلك الطالبين والواصلين - في التصوف. ]224[، 125�
- معارف ولدي = معارف ُسلَْطان َولَد = معرفت نامه. ]430[، 229�

ـــوفِـــيّـــة = خــاصــة الــمــنــاقــب.  - مـــعـــراج نـــامـــه = مــنــاقــب الــعــارفــيــن فـــي تـــراجـــم الــمــولــويــة الـــّصُ
�1/246 ،]460[

- مقاالت الشمس التبريزي. ]531[، 271�
- مناجاة شعرية؛ مخّمس ندائي. ]353[، 3/170�

وفِيّة. ]696[، 365� - مناقب العارفين ومراتب الكاشفين في تراجم المولوية الّصُ
- مناقب غوثية = تلّطف الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر الجياني = الكياني 

)الگياني(. ]698[، 367�
- مناقب موالنا = مناقب العارفين = مختصر خاصة المناقب. ]689[، 1/362�

- منطق الطير - طيور نامه. ]439[، 3/234� ]563[، 284�
- المنهاج المصطفوية في الفقه والعبادات. ]496[، 21/258�

- المواهب العلية في تفسير القرآن: )تفسير حسيني(. )ج/1(� ]84[، 47�
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- پــنــدنــامــه؛ بــنــدنــامــه. ]283[، 146� ]277[، 142� ]278[، 143� ]279[، 
�145 ،]282[ �144

- ديـــــــوان بـــاغـــت عـــنـــوان الــشــيــخ مـــجـــدد طـــريـــق نــقــشــبــنــد| ضـــيـــاء الـــديـــن خـــالـــد الـــبـــغـــدادي. 
�392 ،]723[

 �384  ،]715[  �383  ،]714[  �382  ،]713[ ـــــــــــــــيـــــــــــــــَراِزّي.  الـــــــــــــــشِّ حــــــــافــــــــظ  - ديــــــــــــــــــــــوان 
�386 ،]717[ �385 ،]716[

- ِرَسالَة العروض = عروض الجامي. ]811[، 3/442�
- كلستان = ُگلستان. ]824[، 449� ]825[، 450�

- نصائح فارسية. ]846[، 459�

ݳ
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- أَدِْعيَة وصلوات )دعاء الخضر وإلياس(. ]244[، 8/132. عربي/ُعثَْماني.
- أشعار تركية وعربية = مجموعة بكزاده. ]691[، 3/362�

الــــــــصــــــــرف. ]223[، 7/124� ]1113[،  فـــــــي  الـــــــمـــــــّطـــــــردة(  الــــمــــخــــتــــلــــفــــة )أو  - األمــــــثــــــلــــــة 
5/595� ]1023[، 3/538� ]1027[، 4/539. عربي/ُعثَْماني.

َــــة فـــي أمــثــلــة األبــنــيــة االشــتــقــاقــيــة. ]1039[،  - األمــثــلــة مـــع الــبــنــاء فـــي الــتــصــريــف = ِرَســــال
2/542. عربي/ُعثَْماني.

- بحر الغرائب؛ لغة فارسية وتركية. ]1093[، 581. ُعثَْماني/فارسي.
- ترجمان األمــم = ِرَسالَة مذاهبية = مختصر في بيان مقاالت أهل الِعلم والمذاهب 

المختلفة لطوائف األمم. ]482[، 7/258. عربي/ُعثَْماني.
- ترجمان الصحاح = ترجمان اللغات. ]1050[، 553. عربي/ُعثَْماني.

َـــــــة فـــــي الـــتـــجـــويـــد وطـــــرق  مَـــــة فـــــي عـــلـــم الــــتــــجــــويــــد< البــــــن الــــــجــــــزري، ِرَســـــــال - تــــرجــــمــــة >الـــــُمـــــَقـــــدِّ
الِْقَراءَات وأحكامها. ]18[، 13. عربي/ُعثَْماني.

- تــــــرجــــــمــــــة اإلفـــــــــصـــــــــاح فــــــــي إعـــــــــــــــراب ســــــــــــورة الـــــفـــــاتـــــحـــــة وكــــــــتــــــــاب الـــــكـــــافـــــيـــــة وشــــــــــــيء مــــــــن الـــــصـــــرف 
والنحو = معرب الكافية. ]973[، 514. عربي/ُعثَْماني.
- تعريب تحفة شاهدي. ]1070[، 567. عربي/ُعثَْماني.
- الجريدة في الفرائض. ]185[، 3/103. عربي/ُعثَْماني.

- رباعيات أبي سعيد بن أبي الخير. ]1107[، 2/595. فارسي/ُعثَْماني.
َــــــة فــــي قـــــول الـــــعـــــوام بـــعـــد الــــســــام بـــالـــتـــركـــيـــة )صـــبـــاحـــك خـــيـــر اولــــــســــــون(. ]152[،  - ِرَســــــال

8/88� ]954[، 15/512. عربي/ُعثَْماني.
- شرح شبستان خيال = شبستان نُكات وُگلستان لغات. ]784[، 434�

- قصيدة منسوبة إل| اإلمام علّي في المناجاة. ]498[، 23/258. عربي/ُعثَْماني
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- لغات عربية وتركية وفارسية. ]1092[، 2/580. عربي/فارسي/عربي/ُعثَْماني.
- مجموعة الفوائد الِعلمية والمسائل األدبية. ]830[، 1/455. عربي/ُعثَْماني.

- مجموعة الِْقَراءَات العشر عل| التقريب من طريق طيبة النشر. ]70[، 35. عربي/
ُعثَْماني.

- معرب الكافية = ترجمة اإلفصاح في إعــراب ســورة الفاتحة وكتاب الكافية وشيء 
من الصرف والنحو. ]973[، 514. عربي/ُعثَْماني.

َّــــة، فــي الــنــحــو والــصــرف  ري َّــــة فــي إثــبــات الــقــوانــيــن الــــّدَ ري - مــفــاتِــح الــــُفــــْرِس = الــمــفــاتــيــح الــــّدُ
الفارسي. ]1094[، 582. عربي/فارسي.

- مَُقدِّمَة حساب الرياضيات ]183[، 1/103. عربي/ُعثَْماني.
- منهاج الفقراء. ]561[، 282. عربي/ُعثَْماني.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الكتب المتعددة اللغات المطبوعة    484

ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 590. عــربــي  قْــــــم ال ْـــــَحـــــِديـــــث. ]1102[ الــــــّرَ َـــــــــــــِة ال - أَْحــــــَســــــن الــــتَّــــْحــــِديــــث فــــي ِرَواي
ُعثَْماني

قْم الَْحِميِدّي: 5/537�  - األمثلة المختلفة )أو المّطردة( في الصرف. ]1019[ الّرَ
عربي - ُعثَْماني

قْم الَْحِميِدّي: 3/571. ُعثَْماني -  - األمثلة المختلفة بلسان الفارسية. ]1076[ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي: 3/573�  قْم الَْحِميِدّي: 3/572� ]1082[ الّرَ فارسي. ]1079[ الّرَ

قْم الَْحِميِدّي: 3/574. ُعثَْماني - فارسي. ]1085[ الّرَ
َّـــــــة = مــفــاتــيــح الــــدريــــة فــــي الـــقـــواعـــد  ري َّــــــة فــــي إثــــبــــات الـــقـــوانـــيـــن الـــــــّدَ ري - تـــرجـــمـــة الــمــفــاتــيــح الــــــّدُ
ْــــــــَحــــــــِمــــــــيــــــــِدّي:  ال قْـــــــــــم  الـــــــــــّرَ ْـــــــــَحـــــــــِمـــــــــيـــــــــِدّي: 1/571� ]1077[  ال قْـــــــــــم  الـــــــــــّرَ ــــيـــــــة. ]1074[  ــ ــــــارسـ ــــــفـ الـ
قْم الَْحِميِدّي: 1/574�  قْم الَْحِميِدّي: 1/573� ]1083[ الّرَ 1/572� ]1080[ الّرَ

ُعثَْماني - فارسي.
- مــجــمــوعــة الــســيــد مُــْصــَطــَف| بـــكـــزاده = مجموعة بـــكـــزاده = مجموعة الــفــوائــد. ]517[ 
قْم الَْحِميِدّي: 261� ]519[  قْم الَْحِميِدّي: 260. عربي ُعثَْماني، ]518[ الّرَ الّرَ
قْم الَْحِميِدّي:  قْم الَْحِميِدّي: 263� ]521[ الّرَ قْم الَْحِميِدّي: 262� ]520[ الّرَ الّرَ
ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 266. عــربــي  قْــــــم ال ـــّرَ ْـــــَحـــــِمـــــيـــــِدّي: 265� ]523[ الـــ قْــــــم ال ـــّرَ 264� ]522[ الـــ

ُعثَْماني.
ݳ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    485 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

افِِعّي،  د بن عبد السام، الرئيس الزمزمي، المكّي، الّشَ - إِبَْراِهيم الرئيس بن مَُحّمَ
وفِّي، الخلوتِّي )الُْمِجيُز( )ت 1195 ھ/1781 م(. ]500[، 1/259� الّصُ

ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم بــــــــــــن بـــــــزرجـــــــمـــــــهـــــــر )بــــــــزرگــــــــمــــــــهــــــــر( شــــــــهــــــــريــــــــار الــــــــهــــــــمــــــــذانــــــــي = فـــــــخـــــــر الــــــــــديــــــــــن الـــــــعـــــــراقـــــــي  - إِب
)ت 688 ھ/1289 م، أو 707 ھ/1307 م(. ]822[، 4/447�

ْــــــــــــــَراِهــــــــــــــيــــــــــــــم بــــــــــــــن حــــــــســــــــن نـــــــــــــــور الــــــــــــديــــــــــــن الــــــــقــــــــســــــــطــــــــمــــــــونــــــــي، األســــــــــــــــــكــــــــــــــــــداري، اإِلْســــــــــــتَــــــــــــانْــــــــــــبُــــــــــــولــــــــــــّي،  - إِب
لـــــــي زاده )ت 1260 ھ/1844 م(.  الـــــــــقـــــــــادري، جـــــــه جـــــــه  ــــــــوفِــــــــّي،  الــــــــّصُ الــــــُعــــــثْــــــَمــــــانــــــي، 

�1/197 ،]90[
- إبراهيم بن حسن، الشبستري، التبريزي، العجمي، النبيسي، الحلبي، الباطني 

)ت 915 ھ/1509 م(. ]972[، 2/513�
- إِبَْراِهيم بن عبد اهلل بن يُوُسف )البلوي = البولوي( الرومي الُعثَْماني، الحنفي، 

وفِّي، الجراحّي )ت 1041 ھ/1631 م(، ]179[، 1/100� الّصُ
- إبــــراهــــيــــم بــــن عــــبــــد الــــوهــــاب بــــن عــــمــــاد الــــديــــن بــــن إبـــــراهـــــيـــــم، عـــــز الـــــديـــــن، أبـــو الـــمـــعـــالـــي، 
افِِعّي )ت 655 ھ/1257 م(. ]998[، 6/524�  نْجاني، الّشَ وأبو الفضائل، الّزَ
 ،]1034[  �2/540  ،]1029[  �1/539  ،]1024[  �2/537  ،]1016[

�2/595 ،]1110[ �2/541
ـــد،  ُــــْرَهــــان الــــديــــن، تـــقـــّي الــــديــــن، أبـــو مُـــَحـــّمَ ْــــَراِهــــيــــم بــــن خــلــيــل، ب ْــــَراِهــــيــــم بــــن عــمــر بــن إِب - إِب
أبــــــــــــــــــــو إِْســــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــاق، أبـــــــــــــو الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــاس، الــــــــــــجــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــرّي، الـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــّي، الــــــــــــشــــــــــــافــــــــــــعــــــــــــّي، ابــــــــــــن الــــــــــــســــــــــــراج 

)ت 732 ھ/1332 م(، ]55[، 28�
ْــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــْرِدّي )الــــــــصــــــــهــــــــرانــــــــي = الـــــــــصـــــــــهـــــــــري(؛ الــــــحــــــلــــــبــــــي، الـــــشـــــافـــــعـــــي،  ـــــــــد ال ْـــــــــــَراِهـــــــــــيـــــــــــم بـــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ - إِب
 ،]540[  �7/273  ،]539[ )ت 1071 ھ/1660 م(.  الـــــمـــــنـــــا  الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي، 

�16/273 ،]548[ �15/273 ،]547[ �8/273
د بن إِبَْراِهيم الحلبي، اإِلْستَانْبُولّي؛ القسطنطيني، بُْرَهان الدين،  - إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    486

 ،]187[  �104  ،]186[  �95  ،]165[ )ت 956 ھ/1549 م(،  ــــنــــــفــــــي  الــــــحــ
 �8/259 ،]507[ �1/129 ،]233[ �127 ،]226[ �123 ،]216[ �105

�589 ،]1101[
ـــد بـــن عــــرب شــــاه )عــــربــــشــــاه(، اإلســـفـــرايـــنـــي، الــحــنــفــي، األشـــعـــري،  ْــــَراِهــــيــــم بــــن مُـــَحـــّمَ - إِب
عــصــام الــديــن )ت 945 ھ، وقــيــل 944 ھ، والـــراجـــح 951 ھ/1544 م(. ]91[، 
 �3/333  ،]642[  �300  ،]583[  �3/483  ،]900[  �328  ،]634[  �54

�516 ،]975[ �4/333 ،]643[
- إِبَْراِهيم حقي بن حسين الشمنوي وفاته بعد سنة )1272 ھ/1855 م(. ]809[، 

�1/442
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم حــــقــــي بــــن درويــــــــــــش )ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان( الــــحــــســــنــــي، قــــلــــعــــه وي، حــــقــــي األرضــــــــرومــــــــي،  - إِب

وفِّي، الحنفي، الفلكي )ت 1194 ھ/1780 م(. ]529[، 269� الّصُ
- إبراهيم ده ده بن صالح ده ده ُخدايي )المغله وي( المولوي شاهدي )ت 957 ھ/ 

1550 م(. ]1069[، 566�
افِِعّي. د بن عمر؛ المقدسي، الّشَ - ابن أبي ُعَذيْبَة: أحمد بن مَُحّمَ
مَْشِقّي. د بن الُعَمِرّي، الدِّ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - ابن الجزري: مَُحّمَ

- ابن الحاجب: ُعثَْمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو.
- ابن الصيرفي، أبو عمرو، الداني: ُعثَْمان بن سعيد بن ُعثَْمان.

وفِّي. - ابن العماد: عصام الدين بن عماد الدين السمرقندي، الّصُ
. ، الِمْصِرّيُ - ابُْن الَفاِرِض: ُعَمُر بن َعِلّي بِن مُْرِشٍد الَحَمِوّيُ

د بن أحمد. - ابن القاصح: علي بن ُعثَْمان بن مَُحّمَ
د بن حسن بن يُوُسف، الرافضي. - ابن المطهر الحلي: مَُحّمَ

د بن منصور بن أبي القاسم. - ابن المنير: أحمد بن مَُحّمَ
د، نَاِصر الّدَين. ائِم بن مَُحّمَ د بن عبد الّدَ - ابْن الِْميلََق: مَُحّمَ

د بن يوسف التوزري. - ابن النحوي: يوسف بن مَُحّمَ
مَْشِقّي. - ابن النفيس: علي بن أبي الحزم القرشي، الدِّ

د بن عماد الدين المقدسي. - ابن الهائم: أحمد بن مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    487 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

. َ ْ د بن عبد انمحرّلَ د بن مَُحّمَ - ابن إمَام الكاِمِليّة: مَُحّمَ
د بن عبد الَْجِليل، اإِلْستَانْبُولّي، الُعثَْماني. - ابْن إياس پاشا: مَُحّمَ

د األنَْدلُِسّي. - ابن برجان: عبد السام بن عبد انمحرل بن مَُحّمَ
د. - ابن حجر العسقاني: أحمد بن َعِلّي بن مَُحّمَ

د بن عمر بن الحسن، فخر الدين الرازي. - ابن خطيب الري: مَُحّمَ
- ابن رجب: عبد انمحرل بن أحمد بن رجب الحنبلّي.

- ابن سينا: الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن َعِلّي.
د بن إِبَْراِهيم بن عبد اهلل بن مالك. - ابن عباد: مَُحّمَ

. ِلِب َشيْبَةَ( الَهاِشِمّيُ - ابُن َعبَّاٍس: َعبُْد اهلِل بُن َعبَّاٍس بِن )َعبِْد الُمّطَ
- ابن عرب شاه: علي بن إِْسَماِعيل )صدر الدين( بن إِبَْراِهيم.
د الطائي. د بن َعِلّي بن مَُحّمَ - ابن عربي؛ مُْحيِي الدِّين: مَُحّمَ
د بن عبد الكريم. - ابن عطاء اهلل اإلسكندري: أحمد بن مَُحّمَ

- ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين.
د بن ِعّز الدين عبد العزيز بن عمر. - ابن فهد، المكّي: مَُحّمَ

د بن عمر الرومي، ميرم چلبي. - ابن قاضي زاده: محمود بن مَُحّمَ
- ابن قُْطلوبُغا: قاسم بن قُْطلوبُغا بن عبد اهلل، المصري، زين الدين.

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. - ابن قيم الجوزية: مَُحّمَ
- ابن كمال پاشا: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا.

- ابن مازة: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.
د بن عبد اهلل بن مالك، الجياني، األنَْدلُِسّي. - ابن مالك: مَُحّمَ

- ابن ملَك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته.
- ابن هشام األنصاري: عبد اهلل بن يُوُسف بن أحمد، جمال الدين.

- األبهري: المفضل بن عمر بن المفضل، أثير الدين.
د أسعد بن إسماعيل أفندي العائيه وي. - أبو إسحاق زاده: مَُحّمَ

د بن حبيش، الخزرجي، األنَْدلُِسّي. - أبو الجيش: عبد اهلل بن مَُحّمَ
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د بن عبد اهلل األنصاري، أبو الجيش، األنَْدلُِسّي. - أبو الجيش: مَُحّمَ
اِذلِي: َعِلّي بن َعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الَجبَّاِر بن تَِميم. - أَبُو الَحَسِن الّشَ
- أبو الخير زاده: فيض اهلل بن )أبي الخير أحمد( بن مُْصَطَف|.

امّي. د( البِقاِعيِّ الّشَ - أبو الرِّضا: عبد اللطيف بن )أحمد = مَُحّمَ

د اإلسكليبي. د بن مُْحيِي الدِّين مَُحّمَ - أبو السعود العمادي: مَُحّمَ
- أبو العصمة: مُْصَطَف| بن عبد اهلل بن سليم، األسكداري.

د بن أحمد الرومي البوسنوي. - أبو الفيض: مَُحّمَ
بـــــــعـــــــد 888 ھ/1483 م(.  ـــــــــــنْـــــــــــدّي )ت  ـــــــــــَمـــــــــــْرقَ الـــــــــــّسَ الــــــــلــــــــيــــــــثــــــــّي،  أبــــــــي بــــــــكــــــــر  - أبـــــــــو الـــــــــقـــــــــاســـــــــم بـــــــــن 
 �14/479  ،]885[  �3/436  ،]788[  �3/309  ،]594[  �2/93  ،]163[

�1/483 ،]898[
د بن أحمد بِن إِبَْراِهيم. َمْرقَنِْدّي: نَْصُر بُن مَُحّمَ - أَبُو اللَّيِْث، الّسَ

- أبو المعالي = أبو المعاني ابن الحدادي، الحلبي. ]477[، 2/258�
د المغنيساوي. - أبو المنته|: أحمد بن مَُحّمَ

د بن إِْسَحاق. وفِّي: أحمد بن مَُحّمَ - أبو النافع، الّصُ
ــــــوفِــــــّي، الـــحـــنـــفـــي، نــصــرت  ـــــّصُ - أبــــو بــــكــــر نـــصـــرت بـــن عــــبــــد اهلل الـــخـــربـــوتـــي الــــخــــربــــوطــــي، الـ

أَفَنِْدي )1208 ھ/1793 م(، ]704[، 373�
د بن أحمد، الغزالي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - أبو حامد: مَُحّمَ

، اإِلمَامُ األْعَظم. - أَبُو َحنِيَفةَ: النُّْعَماُن بُن ثَابِِت بِن ُزوَط| التَّيِْمّيُ
- أبو شامة، المقدسي: عبد انمحرل بن إِْسَماِعيل بن إِبَْراِهيم.

. ار العاء(، البصرّيُ - أَبُو َعْمِرو ابُن الَعَاِء: َزبَّان بن )َعّمَ
- أبو عمرو، الداني: ُعثَْمان بن سعيد بن ُعثَْمان، ابن الصيرفي.

- أبو نعيم ابن مُْصَطَف| آل مرتض|. ]336[، 4/163�
- أثير الدين األبهري: المفضل بن عمر بن المفضل.

يـــــن، اإِلْســــتَــــانْــــبُــــولــــّي  ــــد أمــــيــــن = مــــحــــمــــود(، قـــاضـــي زاده، َشــــْمــــس الـــــدِّ - أحــــمــــد )بـــــن مُــــَحــــّمَ
)ت 988 ھ/1580 م(، ]192[، 109� ]193[، 110� ]857[، 468�
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د( بن محمود بن سعيد بن نوح الغزنوي، جمال الدين، الحنفي  - أحمد )بن مَُحّمَ
)ت 593 ھ/1197 م(. ]231[، 5/128� ]230[، 4/128�

د بن  د( بن ُحَسيْن بن مَُحّمَ ين مَُحّمَ د( بن )بهاء الّدَ ين مَُحّمَ - أْحَمد بن )جال الّدَ
أحــــــمــــــد بــــــن قــــــاســــــم بــــــن مُـــــــَســـــــيّـــــــب بـــــــن عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن عـــــــبـــــــد انمحرل بـــــــن أبــــــي بــــــكــــــر الـــــصـــــديـــــق 
ـــــــــــوفِـــــــــــّي،  ابـــــــــن أبـــــــــي قُـــــــــحـــــــــافـــــــــة، بــــــــهــــــــاء الـــــــــديـــــــــن بـــــــــن جـــــــــــــال الــــــــــديــــــــــن الـــــــــــــرومـــــــــــــي، الــــــــــقــــــــــونــــــــــوي، الـــــــــــّصُ

المولوي، بََهاء الّدَين، ُسلَْطان َولَد )ت 712 ھ/1312 م(. ]430[، 229�
ْــــَراِهــــيــــم بــــن أحـــمـــد، أبـــو الـــكـــمـــال، شـــهـــاب الــــديــــن، الـــرســـمـــي، الـــكـــريـــدي،  - أحـــمـــد بـــن إِب
الحنفّي، رئيس الُكتَّاب، الصوفي )ت 1197 ھ/1783 م(. ]830[، 1/455� 

�4/455 ،]833[ �2/455 ،]831[
ِـــق بـــن  ْـــَخـــال - أَْحــــمــــد بــــن أبـــي بـــكـــر بـــن رْســـــان بـــــن نَـــِصـــيـــر بـــن َصــــالــــح بــــن شــــَهــــاب بــــن عـــبـــد ال
ـــــِعـــــــي، شـــــهـــــاب الــــديــــن  ـــــافِــ ــ ـــــّشَ ـــــِمــــــّي، الــ ـــُعــــــَجــــــيْـ ــــــلِّـــــــّي، الـــ ــــَحـ ــــــَمـــ ْـ ــــــد بــــــن مُــــــَســــــافــــــر، الـــــبُـــــلْـــــِقـــــيـــــنِـــــّي، ال ــــّمَ ــــــَحــ مُ

)ت 844 ھ/1440 م(. ]816[، 2/445�
يــن، السنباطّي، الــمــصــرّي،  ــد، شــَهــاب الــدِّ ْــَحــّق بــن مُــَحــّمَ - أْحــَمــد بــن أْحــَمــد بــن عــبــد ال
وفِّي، الخلوتّي، الشاذلّي، شهاب الدين )ت 995 ھ/1586 م(.  افِِعّي، الّصُ الّشَ

�1/445 ،]815[
ــــد بــــن عــــيــــس| الـــبـــرنـــســـي )الــــبــــرلــــســــي( الــــفــــاســــي، الـــمـــالـــكـــي،  - أحــــمــــد بــــن أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ
ــــوفِــــّي، زروق )ت 899 ھ/1493 م(.  شــهــاب الـــديـــن، أبـــو الـــعـــبـــاس، الـــفـــاســـي، الــــّصُ

�2/188 ،]379[
- أحمد بن الشيخ تاج العارفين، الرومي، الُعثَْماني، تاج العارفين الصوفي )ت قبل 

1176 ھ/1763 م(، ]126[، 2/71�
ـــــيِّـــــب، الـــُمـــتَـــنَـــبِّـــي، الــبــاطــنــي  ـــّطَ ُـــــو الــ ، أَب ، الـــــُكـــــوفِـــــّيُ - أَْحـــــَمـــــُد بـــــُن ُحــــَســــيْــــِن بــــِن َحــــَســــٍن الــــُجــــْعــــِفــــّيُ

)ت 354 ھ/965 م(. ]754[، 414�
- أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا، الرومي، الحنفي، إمام الثقلين، شيخ اإِلْسام، 
 �11/55  ،]102[  �10/55  ،]101[ )ت 940 ھ/1534 م(.  يـــــــن  الـــــــدِّ َشــــــْمــــــس 
 �1/118  ،]207[  �117  ،]206[  �1/555  ،]1052[  �12/55  ،]103[



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    490

 �18/273  ،]550[  �17/273  ،]549[  �196  ،]389[  �5/163  ،]337[
 �2/30  ،]58[  �16/512  ،]955[  �10/512  ،]949[  �9/512  ،]948[

�1/111 ،]194[ �9/55 ،]100[
يـــــــــن بـــــــــن عــــــمــــــر الـــــــــــدوالـــــــــــي الــــــــــدولــــــــــت آبـــــــــــــــــــادي، الــــــــهــــــــنــــــــدي، الـــــــــــّزوالـــــــــــي،  - أحــــــــمــــــــد بــــــــن َشـــــــــْمـــــــــس الـــــــــدِّ
أبو المفاخر، شهاب الدين بن َشْمس الدِّين، ملك الُعلََماء )ت 849 ھ/1445 م(. 

�504 ،]930[
- أحــــمــــد بــــن عــــبــــد اهلل ديــــكــــقــــوز، أو: دنـــــقـــــوز، أو ديــــنــــقــــوز، أو ديـــكـــنـــقـــوز، الــــبــــروســــوي، 

الحنفي، َشْمس الدِّين )ت 860 ھ/1456 م(. ]1014[، 536�
- أحـــمـــد بـــن َعــــِلــــّي الـــــــــرازي، الـــجـــصـــاص، الـــحـــنـــفـــي، أبـــو بـــكـــر )ت: 370 ھ/981 م(. 

�37 ،]74[
ْــــَراِهــــيــــم الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي، الــســيــد الــــبــــدوي، أبـــو الـــفـــتـــيـــان، أبــو الــلــثــامــيــن  - أَْحــــَمــــد بــــن َعـــِلـــّي بـــِن إِب
الــــــــصــــــــوفــــــــي )ت 675 ھ/1276 م(.  أبــــــــــو الــــــــــعــــــــــبــــــــــاس،  الــــــــــــديــــــــــــن،  شـــــــــهـــــــــاب  الــــــــســــــــطــــــــوحــــــــي، 

�1/14 ،]19[
- أحمد بن َعِلّي بن عمر بن صالح بن أحمد بن ُسلَيَْمان بن إدريس بن إِْسَماِعيل بن 
ْــــــــــــَراِهــــــــــــيــــــــــــم، شـــــــهـــــــاب الــــــــــديــــــــــن، أبــــــــو الــــــــنــــــــجــــــــاح، أبــــــــو الــــــــعــــــــبــــــــاس، الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي،  ُـــــــــوُســـــــــف بـــــــــن إِب ي
 ،]509[ )ت 1172 ھ/1759 م(.  الـــــحـــــنـــــفـــــي  مَـــــــــْشـــــــــِقـــــــــّي،  الـــــــــدِّ الــــــــــعــــــــــدوي،  الـــــمـــــنـــــيـــــنـــــي، 

�10/259
ـــــمـــــــرســـــــي الــــلــــخــــمــــي،  ُــــــــــــِســــــــــــّي الــ - أحـــــــمـــــــد بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن قـــــــاســـــــم الــــــمــــــالــــــكــــــي، الــــــــــــبُــــــــــــَخــــــــــــاِرّي، األنْــــــــــــَدل
)1032 ھ/1623 م(.  أو  )ت 1031 ھ/1622 م(،  الــــــديــــــن  شـــــهـــــاب  الــــــحــــــريــــــري، 

�2/153 ،]294[
ـــــــْحـــــــُمـــــــود بـــــــن أحــــــمــــــد بــــــن حـــجـــر  ـــــــد بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن مَ ـــــــَحـــــــّمَ ـــــــد بـــــــن مُ ـــــــَحـــــــّمَ - أحـــــــمـــــــد بـــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن مُ
افِِعّي شهاب الدين، أبو الفضل )ت 852 ھ/1448 م(.  العسقاني، اانكلني، الّشَ

�1/30 ،]57[
- أحـــــمـــــد بـــــن َعــــــِلــــــّي بــــــن مـــــســـــعـــــود، أبـــــو الـــــفـــــضـــــائـــــل، حـــــســـــام الــــــديــــــن )ت 700 ھ/1300 م 
تقريباً(. ]997[، 5/524� ]1015[، 1/537� ]1021[، 1/538� ]1028[، 

�1/595 ،]1109[ �1/541 ،]1033[ �1/540



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    491 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- أحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاد الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــي؛ الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن تــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــي، الــــــــــــحــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــي )ت حـــــــــــــوالـــــــــــــي 
894 ھ/1489 م(. ]1008[، 2/532� ]920[، 495�

وفِّي،  ، الّصُ ، الِخيَوقِّيُ ، الُخَواِرْزِمّيُ اِزّيُ د بن عبد اهلل، الّرَ - أَْحَمد بن ُعَمَر بِن مَُحّمَ
يــــــِن الـــــُكـــــبْـــــَر| )ت 618 ھ/1220 م(. ]83[،  ــــنَّــــــاب، نَـــــْجـــــُم الــــــدِّ ُــــــو الــــــَجــ ـــــافِـــــِعـــــّي، أَب الـــــّشَ

�6/273 ،]538[ �6/162 ،]331[ �4/111 ،]197[ �46
وِمـــي نشانجي َزاده  ــد )پــاشــا( بــن َرمَـــَضـــان اإِلْســتَــانْــبُــولــّي الــُعــثْــَمــانــي الـــّرُ - أْحــَمــد بــن مُــَحــّمَ

)ت 986 ھ/1578 م(. ]104[، 13/55�
وِمــــــي،  ــــد أَفَـــــــنْـــــــِدي مـــرزيـــفـــونـــلـــي، اإِلْســـــتَـــــانْـــــبُـــــولـــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، نــــديــــم الــــــّرُ - أْحـــــَمـــــد بـــــن مُــــَحــــّمَ

الحنفي )1143 ھ/1730 م(. ]755[، 415�
ـــبُــــَخــــاِرّي، َشــْمــس  - أحـــمـــد بـــن مــحــمــد اإِلْســـتَـــانْـــبُـــولـــي الــُعــثْــَمــانــي الــصــوفــي الـــمـــولـــوي أمـــيـــر الـ

الدِّين )ت 994 ھ/1585 م(. ]469[، 2/253�
ـــــد الـــمـــغـــنـــيـــســـاوي، الــــــرومــــــي، الـــحـــنـــفـــي، شــــهــــاب الــــــديــــــن، أبـــو الـــمـــنـــتـــه|  - أحــــمــــد بــــن مُـــــَحـــــّمَ

)ت 1000 ھ/1592 م(. ]290[، 2/152� ]598[، 311� ]600[، 313�
ـــــوفِــــــّي، الـــجـــلـــوتـــي،  ـ ـــــّصُ ْــــــَراِهــــــيــــــم، الـــقـــســـطـــمـــونـــي، أعـــــــرج زاده، الـ ــــد بــــن إِب - أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ

الحنفي )ت 1120 ھ/1708 م(. ]204[، 115� ]565[، 2/285�
ـــد بـــن  ــــد بــــن مُـــَحـــّمَ ــــَحــــّمَ ــــد بــــن أبـــي بـــكـــر بـــن عـــبـــد الـــمـــلـــك بـــن أحـــمـــد بـــن مُ ــــَحــــّمَ - أحــــمــــد بــــن مُ
ــــــــافِــــــــِعــــــــّي، شــــــهــــــاب الــــــديــــــن،  حــــســــيــــن بــــن َعــــــــِلــــــــّي الـــــــَقـــــــْســـــــَطـــــــّانِـــــــي، الـــــقـــــتـــــيـــــبـــــي، الــــــمــــــصــــــري، الــــــــّشَ

أبو العباس )ت 923 ھ/1517 م(. ]130[، 73� ]131[، 74�
ـــد بـــن أحــمــد بــن جــعــفــر بــن حـــمـــدان الــــقــــدوري، الـــبـــغـــدادي، الــحــنــفــي،  - أحـــمـــد بـــن مُـــَحـــّمَ

أبو الحسين )ت 428 ھ/1037 م(. ]214[، 121� ]215[، 122�
يـــــــــن، أبـــــــو الـــــــمـــــــكـــــــارم، عـــــاء  ـــــمــــــد بــــــن عـــــــــاء الــــــــديــــــــن، ُرْكــــــــــــــن الـــــــــدِّ ـــــد بـــــــن أحـ ــ ــــّمَ ــ ـــــــَحـ - أحــــــمــــــد بــــــن مُ

ْمنَانِّي، البيابانكي )ت 736 ھ/1336 م(. ]90[، 53� الدولة، السِّ
افِِعّي؛  د بن عبد الغني البناء؛ الدمياطي؛ الّشَ د بن أحمد بن مَُحّمَ - أحمد بن مَُحّمَ

شهاب الدين )ت 1117 ھ/1705 م(. ]7[، 6�
ـــــقــــــازآبــــــادي(، الـــتـــوقـــاتـــي، الــــرومــــي،  ــــد بــــن إِْســــــَحــــــاق )الـــــقـــــاز آبـــــــــادي = الـ ــــَحــــّمَ - أحــــمــــد بــــن مُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    492

 �4/436  ،]789[ )ت 1163 ھ/1749 م(.  أبــــــو الــــــنــــــافــــــع  ـــــــــوفِـــــــــّي،  الـــــــــّصُ الـــــحـــــنـــــفـــــي، 
�2/473 ،]863[

ْـــــــــــَحـــــــــــنَـــــــــــِفـــــــــــّي، قـــــــــــــول أحـــــمـــــد  يـــــــــــــــن، ال ـــــــــد بـــــــــن خـــــــضـــــــر الـــــــــــــُعـــــــــــــَمـــــــــــــِرّي، شــــــــــَهــــــــــاب الـــــــــــــــّدَ - أْحـــــــــــَمـــــــــــد بـــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ
)ت 950 ھ/1543 م(. ]637[، 331� ]887[، 16/479� ]899[، 2/483�
ُـــــــِســـــــّي )ت بــــعــــد ســــنــــة 1038 ھ/1628 م(.  ـــــد بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز األنْـــــــَدل ـــّمَ - أحـــــمـــــد بـــــن مُـــــَحــ

�6/111 ،]199[
ـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــد الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم بـــــــــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــن بـــــــــــــن عــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاء اهلل اإلســـــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــدري  ـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــّمَ - أحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مُ
ـــنـــــدرانـــــي(، الــــجــــذامــــي، تـــــاج الـــــديـــــن، أبــــو الــــعــــبــــاس؛ أبــــو الــــفــــضــــل، الـــمـــالـــكـــي،  )اإلســـــكــ

وفِّي، الشاذلي )ت 709 ھ/1309 م(. ]426[، 226� افِِعّي، الّصُ الّشَ
ــــد بــــن عــــمــــاد الــــديــــن بــــن َعـــــِلـــــّي الــــمــــقــــدســــي، ابــــن الــــهــــائــــم، الـــمـــنـــصـــوري،  - أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ
افِِعّي، الفرضي )ت 815 ھ/1412 م(. ]923[،  شهاب الدين، أبو العباس، الّشَ

�2/497
ــــافِــــِعــــّي،  ــــد بــــن عـــمـــر؛ شـــهـــاب الـــــديـــــن، أبــــو عــــبــــد اهلل، الـــمـــقـــدســـي، الــــّشَ ــــَحــــّمَ - أحــــمــــد بــــن مُ

ابن أبي ُعَذيْبَة )ت 856 ھ/1452 م(. ]678[، 351�
ــــطـــــوِســـــّي، مـــجـــد الـــــديـــــن، شــهــاب  ــــزالـــــّي، الـ ــــد بــــن أحــــمــــد الـــــغـ ــــد بــــن مُــــَحــــّمَ - أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ
 ،]327[ ـــــــــوفِـــــــــّي )ت 520 ھ/1126 م(.  الـــــــــّصُ ـــــــــافِـــــــــِعـــــــــّي،  الـــــــــّشَ أبــــــــو الــــــــُفــــــــتُــــــــوح،  الـــــــــديـــــــــن، 

�293 ،]575[ �2/162
ــــد بــــن مـــنـــصـــور بـــن أبــــي الــــقــــاســــم، بــــن مـــخـــتـــار بـــن أبــــي بــــكــــر الــــجــــذامــــي،  - أحــــمــــد بــــن مُــــَحــــّمَ
ْـــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــَرِوّي، اإلســـــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــدري، الـــــــــمـــــــــالـــــــــكـــــــــي، نــــــــــاصــــــــــر الــــــــــــــديــــــــــــــن، أبـــــــــــو الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاس، ابـــــــن الـــــــمـــــــنـــــــيـــــــر  ال

)ت 683 ھ/1284 م(، ]110[، 60�
- أحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــــــــــاِرّي، مـــــــــــــــــــا زاده، مـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــن الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــراء وفـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــعـــــــــــــد ســـــــنـــــــة 

)814 ھ/1411 م(. ]689[، 1/362�
- أحــــمــــد بــــن مَــــْحــــُمــــود الــــســــيــــواســــي، الـــحـــنـــفـــي، شــــهــــاب الــــديــــن )ت 803 ھ/1401 م(. 

�2/155 ،]298[
ـــــمــــــود الـــــــــــهـــــــــــروي، )الــــــــخــــــــزربــــــــانــــــــي الــــــــخــــــــرزيــــــــانــــــــي(، مــــــــوالنــــــــا زاده، الــــحــــنــــفــــي  - أحـــــــمـــــــد بـــــــن مــــــحـ

)ت 808 ھ/1405 م(. ]611[، 3/319�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    493 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ـــَطـــــَف| الــــصــــاروخــــانــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، آللــــــي جـــلـــبـــي؛ چـــلـــبـــي، اللــــــي شــلــبــي  ـــــْصــ - أحــــمــــد بــــن مُ
)ت 971 ھ/1563 م(. ]200[، 7/111� ]1020[، 6/537�

- أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، طاشُكپري؛ طاشكوپري 
 ،]866[  �2/474  ،]865[  �21  ،]45[ )ت 968 ھ/1561 م(.  زاده 
 ،]654[ �2/480 ،]890[ �1/480 ،]889[ �2/478 ،]871[ �3/474

�1/338
ْــَخــيــالــي، َچــلـَـبـِـي، چــلــبــي، اإلزنــيــقــي، الـــرومـــي، الــحــنــفــي، َشــْمــس  - أحــمــد بــن مـــوس| ال

الدِّين، توفي بعد سنة )862 ھ/1458 م(. ]579[، 297�
ــــتــــــازانِــــــّي، ســيــف  ــــتــــــفــ ــــُعــــــود بــــــن عــــمــــر الــ ــــْســ ــ يــــــــن مَ ــــــد بــــــن َســــــْعــــــد الــــــــّدَ ــــّمَ ــــــَحــ ــــَمـــــــد بـــــــن يـــــحـــــي| بـــــن مُ ــ - أْحـ
ـــــِعــــــّي  ـــــافِـ ـ ـــــّشَ ْـــــــَحـــــــنَـــــــِفـــــــّي، الـ يــــــــن، الــــشــــهــــيــــد، حــــفــــيــــد ســــعــــد الــــــديــــــن الــــــتــــــفــــــتــــــازانِــــــّي، الـــــــــهـــــــــروّي، ال الــــــــدِّ

)ت 916 ھ/1510 م(. ]170[، 3/97� ]853[، 1/466�
- أحمد حياتي بن أحمد بن أحمد بن إِبَْراِهيم األَلْبُْستَانِّي، اإِلْستَانْبُولي، الُعثَْماني، 

الحنفي، حياتي )ت 1229 ھ/1814 م(. ]682[، 355� ]1066[، 563�
ـــــــــــــوفِـــــــــــــّي، الــــــــمــــــــولــــــــوي،  يـــــــــــــن، الــــــــــعــــــــــارفــــــــــي، الـــــــــــــّصُ - أحــــــــــمــــــــــد ده ده بــــــــــــــــن أخـــــــــــــي نــــــــــاطــــــــــور َشــــــــــْمــــــــــس الـــــــــــــدِّ
 ،]460[  �1/241  ،]453[ )ت 761 ھ/1360 م(.  األفـــــــــــــاكـــــــــــــي  الـــــــــــقـــــــــــونـــــــــــوي، 

�365 ،]696[ �1/246
وفِّي، المولوي  - أحمد ده ده نشاطي األدرنه وي، الرومي، الُعثَْماني، الحنفي، الّصُ

)ت 1085 ھ/1674 م(. ]757[، 417�
- أحــــــــــمــــــــــد رشــــــــيــــــــد بــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي بــــــــــن أحـــــــــمـــــــــد الــــــــــــقــــــــــــرق، آغــــــــــــاجــــــــــــي، الـــــــمـــــــغـــــــنـــــــيـــــــســـــــاوي، اإلزمــــــــــــيــــــــــــري، 

وفِّي، يايا كويلي )ت 1248 ھ/1832 م(. ]1067[، 564� الُعثَْماني، الّصُ
- أْحَمد َطاِهر بن إبراهيم حنيف بن مُْصَطَف|، األسكوبي، القسطنطيني، الّرُوِمي، 
وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي، حنيف َزاده )ت 1217 ھ/1802 م(.  الُعثَْماني، الَْحنَِفّي، الّصُ

�583 ،]1095[
- أحــــمــــد عــــصــــمــــت اهلل أفـــــنـــــدي، اآلهط وي، قــــــوش آهط لــــــي، كــســكــيــن )ت 1195 ھ/ 

1780 م(. ]921[، 496� ]937[، 2/509�
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ـــــــوفِـــــــّي،  ــــــد الـــــــرومـــــــي األقــــــحــــــصــــــاري الــــــصــــــاروخــــــانــــــي، الــــحــــنــــفــــي، الـــــــّصُ - أحــــــمــــــد فـــــائـــــز بـــــن مُــــــَحــــــّمَ
 �6/258  ،]481[ )ت 1043 ھ/1633 م(.  فـــــــائـــــــز  رومـــــــــــــــي،  أحـــــــمـــــــد  الــــــخــــــلــــــوتــــــي، 
 �11/258 ،]486[ �10/258 ،]485[ �9/258 ،]484[ �8/258 ،]483[

�19/258 ،]494[ �17/258 ،]492[ �14/258 ،]489[
د الهروي، )الخرزباني الخرزياني  د زاده بــن زاده بــن محمود بن مَُحّمَ - أحمد مَُحّمَ
الــخــزريــانــي( الــخــرســتــانــي، الـــدويـــزاتـــي، مـــوالنـــا زاده، مــنــا زاده، مــــول| زاده، شيخ 
يـــن، الــحــنــفــي )ت 808 ھ/1405 م(. ]608[،  زاده، زاده الــعــجــمــي، َشـــْمـــس الـــدِّ

�318
- األخسخه وي: مُْصَطَف| بن ده ده األخسخه وي، اإلستانبولي.

- األخسخوّي: مُْصَطَف| بن َعِلّي، األخسقوّي، النَّْقِشبَنِْدّي، بكزاده.
د، يُوُسف أَفَنِْدي زاده. - األخسخوي: عبد اهلل حلمي بن مَُحّمَ

د، وحدتي الكسير. د وحدتي بن مَُحّمَ - األدرنوي: مَُحّمَ
- آر په أميني زاده: مُْصَطَف| سامي بن ُعثَْمان اإِلْستَانْبُولي.

- األرضرومي: إِبَْراِهيم حقي بن درويش الفلكي.
د بن مُْصِلح الدِّين مُْصَطَف| القوجوي، شيخ زاده. - اإلزميتي: مَُحّمَ

د بن إِْسَماِعيل. - اإلزميري: مَُحّمَ
د القيصري. - اإلزنيقي: داوود بن مَْحمود بن مَُحّمَ

د. د بن قطب الدين، مَُحّمَ - اإلزنيقي؛ قطب الدين زاده: مَُحّمَ
- إِْسَحاق )چلبي = حلبي( بن إِبَْراِهيم )األُسكوبي = أُسكوبلو( الُعثَْماني الحنفي، 

قلج زاده )ت 943 ھ/1536 م(. ]679[، 352�
- األسدآبادي: عبد اهلل بن خليل بن عبد انمحرل، البسطامي.

- أسراري: يحي| بن سيبك فتاحي تفاحي، نيسابوري، الباطني.
- إسرافيل زاده: يحي| بن نصوح بن )إسرائيل = إسرافيل(.

د أسعد بن إسماعيل أفندي بن إبراهيم العائيه وي. - أسعد: مَُحّمَ
د. د أسعد ده ده بن مُْصَطَف| رشيد بن مَُحّمَ - أسعد: مَُحّمَ
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د بن )سيف الدين أحمد( تاج الدين. د بن مَُحّمَ - اإلسفرايني: مَُحّمَ
- األسكداري: مُْصَطَف| بن عبد اهلل بن سليم، عصام الدين.
- األُسكوبي: إِْسَحاق جلبي )چلبي( بن إِبَْراِهيم، قلج زاده.

د، األدرنوي، وحدتي الكسير. د وحدتي بن مَُحّمَ - األسكوبي: مَُحّمَ
- األسكوبي، حنيف َزاده: أْحَمد َطاِهر بن إبراهيم حنيف.

د اآلالشهرلي، اآليدني. - األسكوبي، ويسي: أويس بن مَُحّمَ
- إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي حفيد الدرسعام كان حياً سنة )1128 ھ/1716 م(. 

�289 ،]569[ �288 ،]568[ �287 ،]567[
وفِّي، البيرامي، المولوي، الخلوتي،  - إِْسَماِعيل بن أحمد األنقروي )األنقره وي( الّصُ
الحنفي، رســوخــي، )رســـوخ الــديــن(، شـــارح المثنوي )ت 1042 ھ/1633 م(. 
 ،]408[  �213  ،]407[  �212  ،]406[  �211  ،]405[  �210  ،]404[
 �218  ،]412[  �217  ،]411[  �216  ،]410[  �215  ،]409[  �214
]413[، 1/219� ]416[، 220� ]417[، 1/221/مكرر. ]418[، 2/221/
 �593  ،]1105[  �282  ،]561[  �245  ،]459[  �222  ،]420[ مــــــــكــــــــرر. 

�1/594 ،]1106[
- إِْسَماِعيل بن حسين العيوالي )اإليــوالــي؟(، )ت بعد سنة 1120 ھ/1708 م(. 

�17/479 ،]888[
ـــــــد بـــــــن عــــــبــــــد الــــــهــــــادي بــــــن عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي، الــــــــجــــــــراحــــــــي، الــــعــــجــــلــــونــــي،  - إِْســــــــَمــــــــاِعــــــــيــــــــل بــــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ

افِِعّي )ت 1162 ھ/1749 م(. ]113[، 63� مَْشِقّي، أبو الفداء، الّشَ الدِّ
- إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| بن محمود محيي الدين، أبو الفتح، الكلنبوي، اآليديني، 
شيخ زاده، الحنفي )ت 1205 ھ/1791 م(. ]584[، 301� ]877[، 6/479� 

�322 ،]623[ �2/321 ،]622[ �1/321 ،]621[
- إِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل حــــقــــي بــــن مُــــــْصــــــَطــــــَف| بــــــن بــــــيــــــرام چـــــــاوش بـــــــن شــــــــاه ُخــــــدابــــــنــــــد، اإِلْســـــــامْـــــــبُـــــــولـــــــي، 
وفِّي، الجلوتي،  اإِلْستَانْبُولي، البُروسوي، اآليدوسي، أبو الفداء، الحنفي، الّصُ

النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1137 ھ/1725 م(. ]894[، 481�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    496

ــــَمــــــانــــــي،  ــــثْــ ــــُعــ - إِْســــــــَمــــــــاِعــــــــيــــــــل مـــــفـــــيـــــد بـــــن َعـــــــــِلـــــــــّي الـــــــعـــــــطـــــــار، مـــــفـــــيـــــد، الــــــــــرومــــــــــي، اإِلْســـــــــتَـــــــــانْـــــــــبُـــــــــولـــــــــّي، الــ
الـــــنَّـــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدّي )ت 1217 ھ/1803 م(. ]346[، 1/169�  ــــــوفِــــــّي،  الــــــّصُ الـــحـــنـــفـــي، 

�5/169 ،]350[
- أشرف زاده: عبد اهلل بن أحمد أشرف اإلزنيقّي.

- األصبهاني: َشْمس الدِّين: مَْحُمود بن )عبد انمحرل أبي القاسم(.
د داوود بن مُْصَطَف|، األطروشي، البركوي. - األصم: مَُحّمَ
د داوود بن مُْصَطَف| األصم، البركوي. - األطروشي: مَُحّمَ

- اآلهط وي: أحمد عصمت اهلل أفندي، كسكين.
- اآلهط وي: مُْصَطَف| بن حمزة بن إبراهيم بن ولي الدين.
د األدنلي، شيخ اإلسام. - األظنلي: عبد الرحيم بن مَُحّمَ

- أعرابي من بني فزارة ]514[، 15/259�
د بن إِبَْراِهيم، القسطموني. وفِّي: أحمد بن مَُحّمَ - أعرج زاده، الّصُ

- األفاكي: أحمد ده ده بن أخي ناطور َشْمس الدِّين.
د، الصاروخاني. - األقحصاري: أحمد فائز بن مَُحّمَ

- اآلقشهري: عبد النصير بن عبد اهلل، الرومي، العثماني، خوجه زاده.
د بن مُْصَطَف| )حميد(، الكفوي. - اآلقكرماني: مَُحّمَ

- األَلْبُْستَانِّي: أحمد حياتي بن أحمد بن أحمد بن إِبَْراِهيم.
د بن ولي الدين الحفظي، الرومي. - اآلماسي: مَُحّمَ

د علمي بن مُْصَطَف|، الرومي، قاضي زاده. - اآلماسي: مَُحّمَ
- إمام الثقلين: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا، شيخ اإِلْسام.

ُد بُْن إِدِْريَس بِْن الَْعبَّاِس بِْن ُعثَْمان بِْن َشافِِع. - اإلمام الشافعي: مَُحّمَ
د بن أبي بكر بن إِبَْراِهيم الجوغي، ركن اإلسام. - إمام َزاده: مَُحّمَ

- األَمجُد: بَْهَرام َشاه بُن فَّرُوخَشاه بِن َشاهنَشاه األيوبي.
- أمير البَُخاِرّي: أحمد بن محمد الصوفي المولوي.

د بن أحمد الوسيمي. - األنبابي: مَُحّمَ
د بن عبد العزيز. - األنَْدلُِسّي: أحمد بن مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    497 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- األنَْدلُِسّي: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني.
د بن حبيش أبي الجيش، الخزرجي. - األنَْدلُِسّي: عبد اهلل بن مَُحّمَ
د بن عبد اهلل األنصاري، أبو الجيش، الخزرجي. - األنَْدلُِسّي: مَُحّمَ

د. - األنَْدلُِسّي، ابن برجان: عبد السام بن عبد انمحرل بن مَُحّمَ
د بن أحمد بن زكريا. - األنصاري: زكريا بن مَُحّمَ

- األنطاكي: حسين بن عبد اهلل.
- األنطاكي: محمود بن عبد اهلل الُعثَْماني الحلبي.

- اآلنقره وي، مدرِّس زاده: عبد الكريم بن مُْصَطَف| بن أحمد.
د بن يُوُسف، القرماني، القونوي، قره بيري. - األنقروي: مَُحّمَ
- األورفلي: يُوُسف بن عبد اهلل الرهاوي، القسطنطيني، نابي.

- األوزبكي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، الدمشقي.
ــــوفِــــّي، الحنفي  ـــد اآلالشـــهـــرلـــي، اآليــــدنــــي، األســـكـــوبـــي، ويـــســـي، الــــّصُ - أويــــس بــــن مُـــَحـــّمَ

)ت 1037 ھ/1627 م(. ]692[، 1/363�
- اإليجي عضد الدين: عبد انمحرل بن أحمد بن عبد الغفار.

د بن حمزة، ُگوزل حصاري. - اآليدني: عالم مَُحّمَ
د، الُگوزلِحصاري، النَّْقِشبَنِْدّي. - اآليدني: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ

- أيوب بن موس|، الشريف، الُحَسيْنِّي، الحنفي، الكفوي، أبو البقاء، القريمي، 
قاضي القدس )ت 1094 ھ/1683 م(. ]1086[، 575�

- األيوبي: زين العابدين بن خليل لُطف اهلل.
د َصالح الرومي الُعثَْماني. - األيوبي: عبد اهلل بن مَُحّمَ

- األيوبي: فيض اهلل بن عبد اهلل األيوبي، الُمَراِدّي.
د صالح، مُّا أَفَنِْدي. د أمين بن عبد اهلل بن مَُحّمَ - األيوبي: مَُحّمَ
- األيوبي، الملك األَمجُد: بَْهَرام َشاه بُن فَّرُوخَشاه بِن َشاهنَشاه.

د بن محمود بن مودود، الحافظي. د بن مَُحّمَ - بارسا خواجه: مَُحّمَ

د اإِلْستَانْبُولي، قاضي العسكر. - باقي: محمود عبد الباقي بن مَُحّمَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    498

ين الشماخّي، الشروانِّي. - الباكوّي: يحي| بن بهاء الّدَ
مَْشِقّي. - البالوي: مُْصَطَف| حمدي بن أحمد الدِّ

د حفيد نور الدين بن يُوُسف القراصويي. - الباليكسري: مَُحّمَ
د بن إِْسَماِعيل بن إِبَْراِهيم بن المغيرة بن بَْرِدْزبه. - البَُخاِرّي: مَُحّمَ

- البَُخاِرّي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، المعصومي.
- البدوي: أَْحَمد بن َعِلّي بِن إِبَْراِهيم الُحَسيْنِّي، السيد البدوي.

د بن حسين. - البرجندي: عبد العلي بن مَُحّمَ
د، التبريزّي، الّرُوِمّي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - البَْردَِعّي: مَُحّمَ
- بِِرْزِرينِي: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن محمد، البوسنوي.

- البرسوي: مُْصَطَف| بن خليل بن أحمد.
د. - البركوي: خليل بن حسن بن مَُحّمَ

د داوود بن مُْصَطَف|، رياضي زاده. - البركوي: عبد اللطيف بن مَُحّمَ
د بن بير علي بن إسكندر )البركيلي(، الرومي. - البركوي: مَُحّمَ
د بن عبد الَْكِريم البركلي، خيالي، ُزلف نكار. - البركوي: مَُحّمَ

د داوود بن مُْصَطَف| األصم، األطروشي. - البركوي: مَُحّمَ
ْــَمــنْــِطــقــي،  ْــَراِهــيــم بــن كــمــال الــديــن بــن حميد الــبُــلــغــاري، الــُعــثْــَمــانــي، ال ُـــْرَهـــان الــديــن إِب - ب

بُْرَهان الدين )ت حوالي سنة 1000 ھ/1591 م(. ]646[، 1/336�
- البروسوي: مُْصَطَف| بن يُوُسف بن صالح، خواجه زاده.
- البروسوي: مُْصَطَف| ذكائي بن إِبَْراِهيم پاشا الشعباني.
د بن محمود، قاضي زاده. - البروسوي: موس| بن مَُحّمَ

د علي، بستان زاده، بستان َچلَبِي. - بستان أَفَنِْدي: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
د بن عبد الحميد بن شيخ المشايخ، قوام الدين. - البسطامي: مَُحّمَ

- البسطامي، األسدآبادي: عبد اهلل بن خليل بن عبد انمحرل.
- البغدادي: عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد.

نّة. د، مُحيي الّسُ - البغوي: الحسين بن مسعود بن مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    499 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

امّي، أبو الرِّضا. د( الّشَ : عبد اللطيف بن )أحمد = مَُحّمَ - البِقاِعيِّ
- بك زاده: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، األخسقوّي = أخسخه لي.

- بكائي زاده: ولي الدين بن خليل البكائي، الرومي، الصوفي.
- البكبازاري: علي بن محمد بن إِْسَماِعيل بن َعِلّي.
- البُلِْقينِّي: أَْحمد بن أبي بكر بن رْسان بن نَِصير.

- بن مشيش: عبد السام بن مشيش بن أبي بكر منصور.
د، نَاِصر الّدَين. ائِم بن مَُحّمَ د بن عبد الّدَ - بنت الِْميلََق؛ ابن: مَُحّمَ
- بهجت: مصطف| بهجت بن محمد أمين شكوهي، اإِلْستَانْبُولّي.

ُّـــــــــــوَب؛ األيـــــوبـــــي، الـــمـــلـــُك،  ــــْهــــــَرام َشـــــاه بـــــُن فَــــّرُوخــــَشــــاه بــــِن َشـــاهـــنـــَشـــاه بـــِن َشـــاهـــنـــَشـــاه بـــِن أَي َــ - ب
ِر )ت 628 ھ/1231 م(. ]712[، 381� يِن، أَبُو الُمَظّفَ األَمجُد، مَْجُد الدِّ

د بن أحمد أبو الفيض الرومي. - البوسنوي: مَُحّمَ
- البوسنوي: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن محمد، بِِرْزِرينِي.

د بن سعيد بن حماد الصنهاجّي، الّدَالِصّي. - البُوصيرّي: مَُحّمَ
- البولوي: يونس أمره، الصوفي.

ـــــــد بـــــــن صــــــالــــــح بـــــيـــــجـــــان صــــــــــاح الــــــــديــــــــن يـــــــازيـــــــجـــــــي؛ الـــــــكـــــــاتـــــــب، كــــلــــيــــبــــولــــي،  - بـــــــيـــــــجـــــــان: مُـــــــَحـــــــّمَ
يازيجي زاده.

د بن مُْصَطَف| بن حبيب. د دده: مَُحّمَ - بير مَُحّمَ
د بن يُوُسف األنقروي، القرماني، قره بيري. د: مَُحّمَ - بير مَُحّمَ

د بن َعِلّي، القاضي. - الْبَيَْضاِوي: عبد اهلل بن عمر بن مَُحّمَ
د البَْردَِعّي، الّرُوِمّي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - التبريزّي: مَُحّمَ
- التبريزي: محمود بن عبد الكريم أمين الدين الشبستري، الباطني.

، البوغي. لَِمّيُ د بُن ِعيَس| بِن َسْوَرةَ الّسُ - التِّْرِمِذّي: مَُحّمَ
د درويش، الموقِّع. د أمين بن َعِلّي بيك بن مَُحّمَ - التشريفاتي: مَُحّمَ
- التفتازاني؛ سعد الدين: مسعود بن عمر بن عبد اهلل، الماتريدي.

د بن حمزة السيواسي، دبّاغ زاده. - تفسيري أَفَنِْدي: مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    500

- تقي الدين بن الدلنجي )ت 751 ھ/1350 م تخميناً(. ]797[، 12/436�
د بن يوسف، ابن النحوي. - التوزري: يوسف بن مَُحّمَ

د بن إِْسَحاق. - التوقاتي: أحمد بن مَُحّمَ
- التوقيعي: مُْصَطَف| سامي بن ُعثَْمان األقسرائي، اإِلْستَانْبُولي.

د علي، بستان أَفَنِْدي، مُْصِلح الدِّين. - التيره وي: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
- جار اهلل الزمخشري: مَْحُمود بن عمر الخوارزمي، المعتزلي.

يَراِزّي، ما جامي. د الشِّ - الجامي: عبد انمحرل بن أحمد بن مَُحّمَ
د بن مَُهنَّا بن يوسف. - الِْجبِْرينّي: هط بن مَُحّمَ

- جـــتـــالـــجـــه وي: قـــاســـم چـــلـــبـــي، بـــالـــي صـــوفـــيـــه وي، بـــالـــي خــلــيــفــة أَفَـــــــنْـــــــِدي. بـــالـــي خــلــيــفــة 
أَفَنِْدي: قاسم چلبي، بالي صوفيه وي.

، أَبُو بَْكٍر. ِ َ ْ - الُْجْرَجانِّي: َعبُْد الَقاِهِر بُن َعبِْد انمحرّلَ
نْجاني. د، الّزَ - الُْجْرَجانِّي: عبد الوهاب بن إبراهيم بن مَُحّمَ

يِّد الشريف. د بن َعِلّي الُْجْرَجانِّي، الّسَ - الُْجْرَجانِّي: علي بن مَُحّمَ
مَْشِقّي. د بن الُعَمِرّي، الدِّ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - الجزري؛ ابن: مَُحّمَ
د بن ُسلَيَْمان بن عبد انمحرل السمالي، الشاذلي. - الجزولي: مَُحّمَ

- الجصاص: أحمد بن َعِلّي الرازي.
- الجعبرّي: إِبَْراِهيم بن عمر بن إِبَْراِهيم بن خليل، ابن السراج.
د بن حسين. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - جال الدين الرومي: مَُحّمَ

- جال الدين السيوطي: عبد انمحرل بن أبي بكر بن.
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. - الجوزية؛ ابن قيم: مَُحّمَ

د بن أبي بكر بن إِبَْراِهيم، ركن اإلسام. - الجوغي: مَُحّمَ
د بن حسن، العائي، )جتالجه وي(. - الچتالجه لي: علي بن مَُحّمَ

- َچلَبِي زاده. ]675[، 2/348�
- الحاجب ابن: ُعثَْمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو.

د، الشيعي. د حافظ بن بهاء الدين مَُحّمَ يَراِزّي: مَُحّمَ - حافظ الشِّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    501 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- حامد بن عبد الفتاح الپالوي، الديار بكري، الُعثَْماني، الحنفي، )كان حيا سنة 
1173 ھ/1759 م(، ]24[، 15�

- حامي پَاَشا: مصطف| حامي پَاَشا ابْن عبد اهلل ِميرلَِوا.
يَراِزّي،  - حبيب اهلل بن عبد اهلل العلوي، الدهلوي، َشْمس الدِّين، ميرزا جان، الشِّ

الحنفي )ت 994 ھ/1586 م(. ]571[، 2/290� ]604[، 2/316�
- حــــبــــيــــب بــــن بـــــيـــــري خــــلــــيــــفــــة بــــن خــــضــــر اآليــــــديــــــنــــــي )كــــــــــان حــــــيّــــــاً ســــنــــة 986 ھ/1578 م(. 

�13/258 ،]488[ �12/258 ،]487[
د، الطوسي، الغزالي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - حجة اإِلْسام: مَُحّمَ

د بن ُعثَْمان البَْصِرّي. - الحريري: الَقاِسم بن َعِلّي بِن مَُحّمَ
- الحريري، المرسي: أحمد بن َعِلّي بن قاسم األنَْدلُِسّي.

- حسن البُسنوي، الّرُوِمي، قائمي )ت 1091 ھ/1680 م(. ]750[، 410�
اِذلِي؛ أَبُو: َعِلّي بن َعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الَجبَّاِر بن تَِميم. - الَحَسِن الّشَ

- حسن الكاتي، حسام الدين )ت 760 ھ/1359 م(. ]617[، 3/320� ]651[، 
�2/337

د بن إِبَْراِهيم. - حسن النيكسارّي: مَُحّمَ
- حسن بن عبد هلل الحلبي، شعوري )ت 1105 ھ/1694 م(. ]375[، 185�

ـــبـــــي زاده، الــــــــمــــــــوره وي )الــــــــــارنــــــــــدوي(  - حــــــســــــن بــــــن َعـــــــِلـــــــّي بـــــــن حــــســــيــــن بــــن عـــــــبـــــــد اهلل قـــــرطــ
وفِّي الخلوتي، سزائي ُكلشني )ت 1151 ھ/1738 م(. ]730[،  الُعثَْماني الّصُ

399� ]731[، 1/400� ]733[، 3/400� ]734[، 400/مكرر.
ُرنْبُالي، الحنفي، أبو اإلخاص  - حسن بن عمار بن َعِلّي بن يُوُسف، الوفائي، الّشُ

)ت 1069 ھ/1659 م(. ]508[، 9/259�
د الزيباري الشهرزوري الكردي )ت 1050 ھ/1640 م(. ]878[،  - حسن بن مَُحّمَ

�4/483 ،]901[ �7/479
د بن الحسن بن حيدر بن َعِلّي بن إِْسَماِعيل، القرشي، العدوي،  - الحسن بن مَُحّمَ
ــَغــانــي = الــّصــاغــانــي، الــاهــوري، الــبــغــدادي، الحنفي، رضــي الدين،  الــُعــَمــِرّي، الــّصَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    502

 �15/258  ،]490[  �89  ،]158[ )ت 650 ھ/1252 م(.  أبــــــــو الــــــــفــــــــضــــــــائــــــــل 
�588 ،]1100[ �587 ،]1099[ �586 ،]1098[

ــد بــن حسين الــُقــّمــي، نــظــام الـــديـــن، األعـــــرج، الــنــيــســابــوري، الباطني  - حــســن بــن مُــَحــّمَ
)ت 828 ھ/1425 م(. ]1004[، 529�

ْــــــــــَحــــــــــنَــــــــــِفــــــــــّي، الــــــنــــــيــــــكــــــســــــاري،  وِمـــــــــــــــــي، ال ـــلـــــــي األســــــــــــــــــــــود، الـــــــــــــــــّرُ ــ يـــــــــــــن عــ ْــــــــــــــن َعــــــــــــــاء الـــــــــــــّدَ - حــــــــســــــــن پــــــــاشــــــــا اب
البروسوي، الصوفي )ت بعد 836 ھ/1432 م(. ]1013[، 535�

د بن حسن القسطموني، شفائي. - حسن زاده: مَُحّمَ
- ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، الّرُوِمي، الَْحنَِفّي، زيني زاده )ت 1168 ھ/1755 م(. 
 �4/539 ،]1027[ �3/538 ،]1023[ �5/537 ،]1019[ �517 ،]976[

�5/595 ،]1113[ �5/541 ،]1037[ �5/540 ،]1032[
- حسين بن حسن الخلخالي، اآلذربيجانِّي، الرافضّي، الشيعّي، سيد مُّا الُحَسيْنِّي 
)ت 1014 ھ/1605 م(. ]582[، 2/299� ]597[، 310� ]673[، 3/347�
يــــــن،  ـــــَســــــيْــــــنِــــــّي، الــــــــغــــــــوري، مــــيــــر ُرْكــــــــــــن الــــــدِّ - حــــســــيــــن بــــن عـــــالـــــم بـــــن مــــحــــمــــد بــــن حــــســــيــــن، الــــــُحـ
أبو الحسن، فخر السادات؛ الهروي، الباطني )ت 723 ھ/1323 م(. ]819[، 

�2/447 ،]820[ �1/447
 �4/97  ،]171[ )ت 1130 ھ/1718 م(،  األنـــــــــــطـــــــــــاكـــــــــــي  عــــــــــــبــــــــــــد اهلل  - حــــــــســــــــيــــــــن بــــــــن 

�1/479 ،]872[ �1/478 ،]870[
- الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن َعِلّي بن سينا، البلخي، الباطني، المتفلسف، 

أبو علي، شرف الملك )ت 428 ھ/1037 م(. ]701[، 370�
- حـــــســـــيـــــن بـــــن مـــــحـــــمـــــود بـــــن حـــــســـــن الــــــــزيــــــــدانــــــــي، مــــظــــهــــر الـــــــديـــــــن )ت 727 ھ/1327 م(. 

�3/555 ،]1054[ �14/55 ،]105[
د، ُرْكن  نّة، أبو مَُحّمَ افِِعّي، مُحيي الّسُ د البغوي، الّشَ - الحسين بن مسعود بن مَُحّمَ
اء )ت 510 ھ/1117 م( أو )ت 516 ھ/1122 م(. ]160[، 91�  الدِّين، الفّرَ

�90 ،]159[
ْـــــــَمـــــــنْـــــــِطـــــــقـــــــي، قـــــــاضـــــــي مـــيـــر  ْــــــــَمــــــــيْــــــــبُــــــــدي )الـــــــــَمـــــــــيْـــــــــبُـــــــــِذي( الــــــــــيــــــــــزدي، ال - حـــــســـــيـــــن بـــــن مـــــعـــــيـــــن الــــــــديــــــــن ال

)ت 904 ھ/1498 م(. ]606[، 1/317�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    503 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- حـــــســـــيـــــن واعــــــــظ بــــــــن َعــــــــِلــــــــّي كــــــمــــــال الـــــــديـــــــن الــــبــــيــــهــــقــــي الـــــــــســـــــــبـــــــــزواري، الـــــــــهـــــــــروي، الــــكــــاشــــفــــي، 
الباطني )ت 910 ھ/1505 م(. ]84[، 47� ]85[، 48� ]86[، 49�

د حصاري. - حصاري: مَُحّمَ
د بن ولي الدين الحفظي، اآلماسي، الرومي. - الحفظي: مَُحّمَ

- حفيد الدرسعام: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي.
د، الشهيد. - حفيد سعد الدين التفتازانِّي: أْحَمد بن يحي| بن مَُحّمَ

د بن إِبَْراِهيم الحلبي. - الحلبي: إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
- الحلبي: محمود بن عبد اهلل األنطاكي الُعثَْماني.

د بن حسن بن يُوُسف بن َعِلّي بن المطهر، الرافضي. - الحلي: مَُحّمَ
- حمزة أفندي ]957[، 18/512�

- حمزة بن طورغود كوچك نور الدين اآليدني، الُعثَْماني )ت 979 ھ/1571 م(. 
�469 ،]858[

د أَفَنِْدي. - الحمصي: مَُحّمَ
د بن أحمد بِن إِبَْراِهيم بن الخطاب. - الحموي: نَْصُر بُن مَُحّمَ

- حنيف َزاده: أْحَمد َطاِهر بن إبراهيم حنيف، األسكوبي.
- حيرت: مصطف| حيرت بن أبي بكر السيواسي، الدارنده وي.
د بن مُْصَطَف| بن ُعثَْمان، القونوي. د بن مَُحّمَ - الخادمي: مَُحّمَ

- خــالــد بــن أحــمــد بــن حسين، الــُعــثْــَمــانــي الــعــّفــانــّي، األمــــوّي، الــُقــرشــي، الــشــهــرزوري، 
وفِّي  ِدي الّصُ البغدادي، أبو البهاء، ضياء الدين، بهاء الدين، النَّْقِشبَنِْدّي، الُْمَجدِّ

)ت 1242 ھ/1827 م(. ]723[، 392�
د. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - خاموش )جال الدين الرومي(: مَُحّمَ

- الخانية وي: مُْصَطَف| بن ولي الدين بن مَُراد، المفتي، ولي زاده.

د بن حبيش أبي الجيش، األنَْدلُِسّي. - الخزرجي: عبد اهلل بن مَُحّمَ
د بن عبد اهلل األنصاري، أبو الجيش، األنَْدلُِسّي. - الخزرجي: مَُحّمَ

- الخطائي: ُعثَْمان بن عبد اهلل، موالنا زاده؛ منا زاده.
د( بن عبد انمحرل. - خطيب دمشق: عبد اللطيف بن )جال الدين مَُحّمَ
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د بن عبد انمحرل بن عمر العجلي، القزويني. - خطيب دمشق: مَُحّمَ
ومـــي، قـــره خليل =  ــد الــبــركــوي، الــبــركــيــلــي، الــتــيــروي، الـــّرُ - خــلــيــل بــن حــســن بــن مُــَحــّمَ
خــلــيــل األســــــود، أبـــو الـــفـــاح، الــحــنــفــي )ت 1123 ھ/1711 م(. ]644[، 334� 

�1/474 ،]864[
د َحاكم بن َخِليل أَفَنِْدي، الّرُوِمي، القسطنطيني. - الخواجكان: مَُحّمَ

د بن محمود بن مودود، الحافظي. د بن مَُحّمَ - خواجه بارسا: مَُحّمَ
- خواجه زاده: مُْصَطَف| بن يُوُسف بن صالح البروسوي، الرومي.

- خواُجو كرماني: محمود بن َعِلّي بن محمود؛ الباطني.
- خوجه زاده: عبد النصير بن عبد اهلل، اآلقشهري.

د بن َعِلّي الخرساني. د ُرْكن الدِّين( بن مَُحّمَ د )مَُحّمَ - الخوافي: مَُحّمَ
د الخرساني البرابادي، زين الدين. د بن مَُحّمَ - الخوافي: مَُحّمَ
- الخورشته وي: مصطف| بن حسين الصادقي، مصلح الدين.

- الَْخيالي: أحمد بن موس|، َچلَبِي، اإلزنيقي.
د بن عبد الَْكِريم البركلي، البركوي، ُزلف نكار. - خيالي: مَُحّمَ

ـــد أمــيــن مـــا؛ طــبــيــب شــكــوهــي، اإِلْســـتَـــانْـــبُـــولـــي،  - خـــيـــر اهلل بـــن عــبــد الــحــق مــا بــن مُـــَحـــّمَ
الُعثَْماني، رئيس األطباء، ابن عبد الحق، عبد الحق زاده )ت 1283 ھ/1866 م(. 

�372 ،]703[ �371 ،]702[
- الَخيْر بَيْتي: محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل بن خضر.

يِن الُكبَْر|. د، نَْجُم الدِّ : أَْحَمد بن ُعَمَر بِن مَُحّمَ - الِخيَوقِّيُ
- الدارنده وي: عبد اهلل بن محمد الدارنده وي، السيد عرفاني.

- الدارنده وي: مصطف| حيرت بن أبي بكر السيواسي،، الماطي.
- الداغستاني: علي بن صادق بن محمد بن إِبَْراِهيم.

- داماد زاده: فيض اهلل بن )أبي الخير أحمد( بن مُْصَطَف|.
- دانشمند مادر زاده: ُعثَْمان بن عبد اهلل )موالنا زاده؛ منا زاده(.

د القارصي، )القرصي(، الّرُوِمي، الُعثَْماني، الَْحنَِفّي، الصوفي.  - دَاُوود بن مَُحّمَ
)ت 1160 ھ/1747 م(. ]114[، 63 مكرر/1�
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وفِّي،  د القيصري، القراماني، اإلزنيقي، الرومي، الّصُ - داوود بــن مَْحمود بن مَُحّمَ
شرف الدين، القونوي، الحنفي )ت 751 ھ/1351 م(. ]328[، 3/162�

د بن حمزة السيواسي، تفسيري أَفَنِْدي. - دبّاغ زاده: مَُحّمَ
د بن محمود بن أحمد الدباغ. - دباغ زاده: مَُحّمَ

- دُبَيَْران: علي بن عمر بن َعِلّي الكاتبي، الرافضي.
د دده( بن مُْصَطَف| بن حبيب. د )بير مَُحّمَ - دده أَفَنِْدي: مَُحّمَ

- درسعام: إِْسَماِعيل أَفَنِْدي اإِلْستَانْبُولي.
ــــوفِــــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي،  - درويـــــــش أحـــمـــد كـــوســـج الــــرومــــي، الـــطـــرابـــزونـــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، الــــّصُ
 �6/161  ،]323[ )ت 1195 ھ/1781 م(.  الــــــقــــــونــــــوي  الـــــــمـــــــولـــــــوي،  الـــــجـــــلـــــوتـــــي، 

�2/171 ،]355[ �1/171 ،]354[
مَْشِقّي. - الّدْكدكّي: عبد الَْوّهَاب بن مُْصَطَف| بن إِبَْراِهيم الدِّ

د بن سعيد بن حماد الصنهاجّي. - الّدَالِصّي؛ البُوصيرّي: مَُحّمَ
د بن أحمد. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - الّدُلَجي: مَُحّمَ

- الدمشقّي: علي بن صادق بن محمد بن إِبَْراِهيم.
- الدمشقي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، البَُخاِرّي.

مَْشِقّي: مُْصَطَف| حمدي بن أحمد البالوي. - الدِّ
د، البناء. د بن أحمد بن مَُحّمَ - الدمياطي: أحمد بن مَُحّمَ

د بن أحمد، أبو عبد اهلل، َشْمس الدِّين، الديروطي. - الدمياطّي: مَُحّمَ
- دنقوز: أحمد بن عبد اهلل ديكقوز.

د بن أسعد )أحمد(، الباطني. انِّي، مُّا جال الدين: مَُحّمَ ّوَ - الّدَ
- دولت آبادي: أحمد بن َشْمس الدِّين بن عمر الدوالي.

د بن أحمد، أبو عبد اهلل، َشْمس الدِّين، الدمياطّي. - الديروطي: مَُحّمَ
- ديكقوز: أحمد بن عبد اهلل ديكقوز، أو: دنقوز.

- ذكائي: مُْصَطَف| ذكائي بن إِبَْراِهيم پاشا الشعباني.
د بن أبي بكر بن عبد القادر. - الرازي: مَُحّمَ
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د بن عمر، فخر الدين الرازي. - الرازي؛ فخر الدين: مَُحّمَ
د شوقي الصدر األعظم. د َراِغب پاشا بن مَُحّمَ - َراِغب پاشا: مَُحّمَ

- رجـــب بـــن أحــمــد اآلمــــــدي، الــقــيــصــري، الـــبـــروســـوي، اإلزمــــيــــري، الــُعــثْــَمــانــي، الحنفي 
)ت 1087 ھ/1676 م(. ]385[، 193�

- الرسمي، الكريدي: أحمد بن إِبَْراِهيم بن أحمد.
- رسوخي: إِْسَماِعيل بن أحمد األنقروي.

- الرعيني: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد، األنَْدلُِسّي.
د بن إِبَْراِهيم بن عبد اهلل بن مالك. - الرندي: مَُحّمَ

- الرهاوي: يُوُسف بن عبد اهلل الرهاوي، األورفلي، غفار زاده.
، المولوي. مَْشِقّيّ د البغدادي، الدِّ - روحي: ُعثَْمان چلبي بن مَُحّمَ

د البَْردَِعّي، التبريزّي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ وِمّي: مَُحّمَ - الّرُ
د بن ولي الدين الحفظي، اآلماسي. - الرومي: مَُحّمَ

د بن عمر، ميرم چلبي، ابن قاضي زاده. - الرومي: محمود بن مَُحّمَ
د بن حسين. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - الرومي؛ جال الدين: مَُحّمَ

- رياضي السمرقندي الحكيم، الباطني؛ إمام الدين. ]747[، 2/409�
د داوود بن مُْصَطَف| البركوي. - رياضي زاده: عبد اللطيف بن مَُحّمَ

- الريزوي: مُْصَطَف| أَفَنِْدي، القطب، السيروزي.
د الكاشغري، التركستاني. - الزاهدي: عبد اهلل بن مَُحّمَ

ُــــو َعــــْمــــٍرو  ، أَب ، الــــبــــصــــرّيُ ، الــــمــــازنــــّيُ َـــــاِن، الــــتّـَـــِمــــيــــِمــــّيُ ـــــار الــــعــــاء( بــــِن الـــــُعـــــْري َّــــــان بــــــن )َعـــــّمَ - َزب
ابُن الَعَاِء )154 ھ/771 م(. ]62[، 3/31� ]73[، 3/36�

- الزبيدي: ُعثَْمان بن عمر بن أبي بكر، الناشري، اليمني.
ّزَاق. د بن عبد الّرَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - الزبيدّي؛ مرتض|: مَُحّمَ

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. - الزرعي: مَُحّمَ
د بن عبد الباقي بن يُوُسف بن أحمد بن علوان. - الزرقاني: مَُحّمَ

- الزرنوجي: علي بن أبي بكر، بُْرَهان الدين، بُْرَهان اإلسام.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    507 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

د بن عيس|. - زروق: أحمد بن أحمد بن مَُحّمَ
د بن أحمد بن زكريا، األنصاري، السنيكي، القاهري، األزهري،  - زكريا بن مَُحّمَ
اإِلْســـــــــــــــــــــــــــام )ت 926 ھ/1520 م(.  شـــــــيـــــــخ  أبــــــــــو يــــــــــحــــــــــي|،  الــــــــــــديــــــــــــن،  زيــــــــــــــن  ــــــــــــافِــــــــــــِعــــــــــــّي،  الــــــــــــّشَ

�2/439 ،]801[ �438 ،]799[ �3/336 ،]648[ �4/171 ،]357[
- زكريا زاده: يحيي بن زكريا بن )بايرام = بيرم( األنقروي.

د بن عبد الَْكِريم البركلي، البركوي، خيالي. - ُزلف نكار: مَُحّمَ

- الزمخشري: مَْحُمود بن عمر الخوارزمي، جار اهلل، المعتزلي.
د بن عبد السام. - الزمزمي: إِبَْراِهيم الرئيس بن مَُحّمَ

نْجاني: إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم. - الّزَ
د. نْجاني: عبد الوهاب بن إبراهيم بن مَُحّمَ - الّزَ

- الزيداني: حسين بن محمود بن حسن.
د بن يزيد، السيواسي، القسطموني. - الزيلي: محرم بن مَُحّمَ

ُــــــطــــــف اهلل األيـــــــوبـــــــي، اإِلْســــــتَــــــانْــــــبُــــــولــــــي، الـــحـــنـــفـــي )1056 ھ/  - زيــــــــن الــــعــــابــــديــــن بــــن خـــلـــيـــل ل
1646 م(. ]700[، 369�

- زيني زاده: ُحَسيْن بن أْحَمد البروسوي، الّرُوِمي، الَْحنَِفّي.
د بن أبي بكر المرعشي، سچاقلي زاده. - ساچقلي زاده: مَُحّمَ

مَْشِقّي، القاهري. د بن أحمد الدِّ د بن مَُحّمَ - ِسبْط المارديني مَُحّمَ
د بن عبد الرشيد بن طيفور، الغزنوي. د بن مَُحّمَ - السجاوندي: مَُحّمَ

د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده. - سچاقلي زاده: مَُحّمَ
د بن الرشيد بن َعِلّي الكاشغري. د بن مَُحّمَ - سديد الدين: مَُحّمَ

د. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ : مَُحّمَ َرْخِسيِّ - الّسَ
- سروري: مُْصَطَف| بن شعبان، )كليبوليلي = كليبولي(.

- سزائي ُكلشني: حسن بن َعِلّي بن حسين قرطبي زاده.
- السطوحي: أَْحَمد بن َعِلّي بِن إِبَْراِهيم السيد البدوي.

- سعد الدين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد اهلل، الماتريدي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    508

- سعد اهلل الخلواتي = الخلواتي، الصوفي ]393[، 199�
- سعد اهلل بن عيس| بن أمير خان القسطموني، الرومي، المفتي؛ الحنفي، سعدي 

َچلَبِي، سعدي أَفَنِْدي )ت 945 ھ/1538 م(. ]107[. 57� ]108[، 58�
يَراِزّي: عبد اهلل بن مشرف الدين بن مصلح. - سعدي الشِّ

- سعدي َچلَبِي: سعد اهلل بن عيس| بن أمير خان القسطموني.
وفِّي. ّقَاف: عبد اهلل بن َعِلّي بن عبد اهلل الُحَسيْنِّي، المكي، الّصُ - الّسَ

- ُسلَْطان َولَد: أْحَمد بن جال الدين الرومي.
وِمــــــي  ــــّرُ - ُســــلَــــيْــــَمــــان بــــن عــــبــــد انمحرل بــــن َصــــالــــح اإِلْســـــتَـــــانْـــــبُـــــولـــــّي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، نـــحـــيـــفـــي؛ الــ
)1151 ھ/1738 م(. ]338[، 1/164� ]339[، 2/164� ]340[، 3/164� 

�421 ،]765[
د( البروسوي، البرسوي،  - ُسلَيَْمان چلبي بن عوض أحمد پاشا بن )محمود = مَُحّمَ

الُعثَْماني، الحنفي، الصوفي )ت 825 ھ/1422 م(. ]295[، 3/153�
ــــوفِــــّي،  - ُســــلَــــيْــــَمــــان عــــزي بــــن خـــلـــيـــل فـــهـــمـــي، الـــــرومـــــي، اإِلْســـــتَـــــانْـــــبُـــــولـــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الــــّصُ
 ،]681[ )ت 1168 ھ/1754 م(.  الــــــتــــــشــــــريــــــفــــــاتــــــي  ــــــــع،  الـــــــــمـــــــــوقِـّ عـــــــــــــزي،  الــــــحــــــنــــــفــــــي، 

�354
ـــــــــــــــوفِـــــــــــــــّي، الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــي، فـــــــهـــــــيـــــــم الــــــــثــــــــانــــــــي،  - ُســــــــــــلَــــــــــــيْــــــــــــَمــــــــــــان فـــــــهـــــــيـــــــم أَفَـــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــِدي، اإِلْســـــــــــــتَـــــــــــــانْـــــــــــــبُـــــــــــــولـــــــــــــي، الـــــــــــــــّصُ

)ت 1262 ھ/1846 م(. ]722[، 391�
وِمـــــــــــــي،  - ُســـــــــلَـــــــــيْـــــــــَمـــــــــان نـــــــشـــــــأت بـــــــن أَْحـــــــــــَمـــــــــــد رفـــــــــيـــــــــع، األدرنـــــــــــــــــــــــــوي، اإِلْســــــــــتَــــــــــانْــــــــــبُــــــــــولــــــــــي، نـــــــشـــــــأت الـــــــــــــّرُ
ـــــوفِـــــّي، الــــمــــولــــوي؛ الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، الــحــنــفــي )ت 1222 ھ/1807 م(. ]384[،  الـــــّصُ
 �4/456 ،]839[ �3/456 ،]838[ �2/456 ،]837[ �393 ،]724[ �192

�1/456 ،]836[ �394 ،]725[
َمْرقَنْدّي: أبو القاسم بن أبي بكر الليثّي. - الّسَ

د الُحَسيْنِّي، َشْمس الدِّين. د بن محمود بن مَُحّمَ - السمرقندي: مَُحّمَ
د بن أحمد بِن إِبَْراِهيم. َمْرقَنِْدّي، أَبُو اللَّيِْث: نَْصُر بُن مَُحّمَ - الّسَ

د بن أحمد، عاء الدولة. ْمنَانِّي: أحمد بن مَُحّمَ - السِّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    509 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- السمهودي: علي بن عبد اهلل )عفيف الدين( بن أحمد.
- سنان الدين )أَفَنِْدي( يُوُسف بن يعقوب الخلوتي، الصوفي، شيخ الحرم الَمّكّي، 

سنبل أَفَنِْدي )ت 989 ھ/1581 م(. ]236[، 131�
- السنباطّي: أْحَمد بن أْحَمد بن عبد الَْحّق.

- سنبل أَفَنِْدي: سنان الدين )أَفَنِْدي( يُوُسف بن يعقوب شيخ الحرم الَمّكّي.
د وهبي. د وهبي بن )راشد رشيد( بن مَُحّمَ - ُسنْبُل زاده: مَُحّمَ

د بن يُوُسف بن عمر بن شعيب. - السنوسي: مَُحّمَ
د بن أبي بكر، منا زاده الكردي. هراني: مَُحّمَ - الّسُ

ــــــــــــــــــوفِــــــــــــــــــّي، الــــــحــــــنــــــفــــــي  ــــــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــــــِدي، الــــــــــبــــــــــوســــــــــنــــــــــوي اإِلْســــــــــــــــتَــــــــــــــــانْــــــــــــــــبُــــــــــــــــولــــــــــــــــّي، الــــــــــــــــــّصُ - ســـــــــــــــــــــــــــودي )ســــــــــــيــــــــــــفــــــــــــدي( أَفَ
 ،]777[  �22  ،]46[ )ت 1007 ھ/1598 م(.  )ت 1005 ھ/1596 م(، 
 �444  ،]813[  �430  ،]780[  �429  ،]779[  �428  ،]778[  �427

�505 ،]931[ �530 ،]1005[
د. - السيالكوتِّي: عبد الحكيم بن َشْمس الدِّين مَُحّمَ

ــوفِــّي،  ــافِــِعــّي، الــّصُ ــد الحلبي، الــّشَ ــد بــن عبد الباقي بن مُــَحــّمَ - سيد مُــْصــَطــَف| بــن مُــَحــّمَ
القادري )كان حيا سنة 1185 ھ/1771 م(. ]319[، 2/161�

- السيروزي: مُْصَطَف| أَفَنِْدي، القطب، الريزوي.
- السيماوي: عبد اهلل السيماوي الرومي ايهلإل )ما إيهل(.

- السيواسي: أحمد بن مَْحُمود.
د بن يزيد، الزيلي، القسطموني. - السيواسي: محرم بن مَُحّمَ

- السيواسي: مصطف| حيرت بن أبي بكر، الدارنده وي.
د بن حمزة، تفسيري أَفَنِْدي. - السيواسي؛ دبّاغ زاده: مَُحّمَ

- السيوطي جال الدين: عبد انمحرل بن أبي بكر بن.
اِذلِي: َعِلّي بن َعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الَجبَّاِر بن تَِميم. - الّشَ
د بن أحمد بن عبد الرحيم، المزي. - الشاذلي: مَُحّمَ

- شارح المثنوي: إِْسَماِعيل بن أحمد األنقروي، رسوخي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    510

- الشاشي، عبيد اهلل األحرار: عبيد اهلل بن محمود بن أحمد.
- الشاطبي: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، األنَْدلُِسّي.

- شاعر زاده: المول| الحاج أحمد ابن الشاعر.
ُد بُْن إِدِْريَس بِْن الَْعبَّاِس بِْن ُعثَْمان بِْن َشافِِع. - الشافعي: مَُحّمَ

ـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد اهلل بـــــــــــن يــــــحــــــي|  - شــــــــــــــــــــاه نــــــــــعــــــــــمــــــــــة اهلل ولــــــــــــي بــــــــــــن مــــــــيــــــــر عــــــــــــبــــــــــــد اهلل شــــــــــــــاه، بــــــــــــــن مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
الـــعـــلـــوي الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي، نـــــور الــــديــــن الـــحـــلـــبـــي، الـــكـــرمـــانـــي الـــبـــلـــخـــي، الــــمــــاهــــانــــي، الــبــاطــنــي 

)ت 834 ھ/1431 م(. ]95[، 4/55�
- شاهدي: إبراهيم ده ده بن صالح ده ده ُخدايي )المغله وي(.

افِِعّي، القاهري. - الشبرامَلِّسي: علي بن َعِلّي، الّشَ
- الشبستري: محمود بن عبد الكريم أمين الدين بن يحي|، الباطني.

د. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن الطيب مَُحّمَ رقي، الفاسي: مَُحّمَ - الّشَ
ُرنْبُالي: حسن بن عمار بن َعِلّي، الوفائي. - الّشُ

- شرواني زاده: محمد صادق بن فيض اهلل بن محمد أمين.
د أمين بن صدر الدين )جمال الدين(، مُّا زاده. ْرَوانِّي: مَُحّمَ - الشِّ

ين الشماخّي، الباكوّي، الشعبانّي. - الشروانِّي: يحي| بن بهاء الّدَ
- الشعباني: مُْصَطَف| ذكائي بن إِبَْراِهيم پاشا يني شهرلي.

ين الشماخّي، الباكوّي، الخلوتّي. - الشعبانّي: يحي| بن بهاء الّدَ

د بن أحمد الحنبلي. د بن أحمد بن مَُحّمَ - ُشعلة الموصلي: مَُحّمَ
- شعوري: حسن بن عبد اهلل الحلبي.

د بن حسن القسطموني، حسن زاده، شفائي. - شفائي: مَُحّمَ
د أمين ما. - شكوهي: خير اهلل بن عبد الحق ما بن مَُحّمَ
- شكوهي: مصطف| بهجت بن محمد أمين، اإِلْستَانْبُولّي.

- الشماخي: علي بن صادق بن محمد بن إِبَْراِهيم.
- الشماخّي: يحي| بن بهاء الّدَين، الباكوّي، الشروانِّي.

د بن )علي عاء الدين( بن )ملك داد(. - شمس التبريزي: مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    511 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- َشْمس الدِّين األصفهاني: مَْحُمود بن )عبد انمحرل أبي القاسم(.
ــد بــن مــبــارك شــــاه، الـــبُـــَخـــاِرّي، مــيــرك الــچــنــگــي )كــــان حــيــاً قبل  يــن بــن مُــَحــّمَ - َشـــْمـــس الــدِّ

747 ھ/1346 م(. ]613[، 5/319�
- شمعي: مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن محمد، البوسنوي.

د صادق السعدي، المولوي، القادري. - الشهابي: مَُحّمَ
د الزيباري الكردي. - الشهرزوري: حسن بن مَُحّمَ

- شيخ اإِلْسام: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا، إمام الثقلين.
د بن أحمد بن زكريا، األنصاري. - شيخ اإِلْسام: زكريا بن مَُحّمَ

د األدنلي = األظنلي. - شيخ اإلسام: عبد الرحيم بن مَُحّمَ
- شيخ اإلسام: عبد العزيز بن حسام الدين، قره َچلَبِي زاده.

د بن حسن، العائي، الچتالجه لي. - شيخ اإِلْسام: علي بن مَُحّمَ
- شيخ اإلسام: فيض اهلل بن )أبي الخير أحمد( بن مُْصَطَف|.
د أسعد بن إسماعيل أفندي العائيه وي. - شيخ اإلسام: مَُحّمَ

د اإلسكليبي. د بن مَُحّمَ د بن مُْحيِي الدِّين مَُحّمَ - شيخ اإِلْسام: مَُحّمَ
- شيخ اإلسام: يحيي بن زكريا بن )بايرام = بيرم( األنقروي.
د الطائي. د بن َعِلّي بن مَُحّمَ - الشيخ األكبر، ابن عربي: مَُحّمَ

- شيخ الحرم الَمّكّي: سنان الدين )أَفَنِْدي( يُوُسف بن يعقوب.
- شيخ إيهل: عبد اهلل السيماوي الرومي ايهلإل )ما إيهل(.

د زاده بن زاده بن محمود. - شيخ زاده: أحمد مَُحّمَ
- شيخ زاده: إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| بن محمود الكلنبوي.

د بن مُْصِلح الدِّين مُْصَطَف| القوجوي، اإلزميتي. - شيخ زاده: مَُحّمَ
- الشيخ مُْصَطَف|. ]499[، 24/258�

د بن ُسلَيَْمان الكليبولي. - شيخي زاده: عبد انمحرل بن مَُحّمَ
- الصاروخاني، آللي چلبي: أحمد بن مُْصَطَف|.

د حفيد نور الدين بن يُوُسف. - صاري ُكْرز أوغلُ| زاده: مَُحّمَ
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َغاني. د بن الحسن الُعَمِرّي، الّصَ - الّصاغاني: الحسن بن مَُحّمَ
- صالح أفندي األنقروي. ]964[، 25/512�

- الصالحي: علي بن محمد بن َعِلّي بن سليم الدمشقي.
د بن َعِلّي بن ميرزا الباطني. - صائب التبريزي: ميرزا مَُحّمَ

د شوقي. د َراِغب پاشا بن مَُحّمَ - الصدر األعظم؛ َراِغب پاشا: مَُحّمَ
د بن يُوُسف. د بن إِْسَحاق بن مَُحّمَ - صدر الدين القونوي: مَُحّمَ

- صدر الدين، الشرواني: محمد صادق بن فيض اهلل بن محمد أمين.
وفِّي. اِذلِّي، الّصُ ِعيدّي؛ الوفائّي: علّي بن مُْحِسن، الّشَ - الّصَ

د بن الحسن الُعَمِرّي، الّصاغاني. َغاني: الحسن بن مَُحّمَ - الّصَ
- الصفوي: مقصدي الموحدي اإليراني.

د بن سعيد بن حماد، الّدَالِصّي. - الصنهاجّي؛ البُوصيرّي: مَُحّمَ
- الصوابي: مُْصَطَف| بن حسين حسني.

- طاشُكپري؛ طاشكوپري زاده: أحمد بن مُْصَطَف| بن خليل.
د بن موس| التالشي، الباطني. - الطالشي: مَُحّمَ

د بن مُْصَطَف|. - الطاووسكاري: مَُحّمَ
د أمين ما. - طبيب شكوهي: خير اهلل بن عبد الحق ما بن مَُحّمَ

- الطرابزوني: درويش أحمد كوسج الرومي.
د بن عبد الغني العباسي. د معروف بن مَُحّمَ - الطرابزوني: مَُحّمَ

- الطرسوسي: ُعثَْمان بن مُْصَطَف|.
يِّد. - طريقتجي أمير: مصطف| بن عبد اهلل الرومي، الُعثَْماني، الّسَ

ـــــــافِـــــــِعـــــــّي، الــــصــــوفــــي،  ْــــــِجــــــبْــــــِريــــــنــــــّي، الــــحــــلــــبــــي، الـــــــّشَ ــــنَّــــــا بــــــن يـــــوســـــف ال ــــَهــ ــ ــــــد بــــــن مُ ــــّمَ ــــــَحــ - هط بــــــــــن مُ
أبو السعادات )ت 1178 ھ/1764 م(. ]694[، 1/364�

د وصالي، الكوتاهية وي. د عارف چلبي بن مَُحّمَ - عارف: مَُحّمَ
وفِّي. د أمين بن درويش بن حسن التوقادي، الّصُ - عارفي: مَُحّمَ

ــــد بــــن حــــمــــزة اآليــــــدنــــــي، ُگـــــــــوزل حـــــصـــــاري، الــــُگــــوزلــــحــــصــــاري، حــــاجــــي أمـــيـــر  - عـــــالـــــم مُــــَحــــّمَ
زاده )ت بعد 1121 ھ/1709 م(. ]148[، 4/88� ]149[، 5/88� ]150[، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    513 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

 �10/88 ،]154[ �9/88 ،]153[ �8/88 ،]152[ �7/88 ،]151[ �6/88
�15/512 ،]954[ �7/512 ،]946[ �12/88 ،.]156[ �11/88 ،]155[

د، الرافضي. د بن حسين بن عبد الصمد بن مَُحّمَ - العاملي: مَُحّمَ
د بن إِبَْراِهيم بن عبد اهلل بن مالك. - عباد؛ ابن: مَُحّمَ

د بن عبد الغني الطرابزوني. د معروف بن مَُحّمَ - العباسي مَُحّمَ
ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن لــــعــــلــــي، الــــــُحــــــَســــــيْــــــنِــــــّي، الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، الــــــرومــــــي،  ــــــد بــــــن إِب - عـــــبـــــد الـــــبـــــاقـــــي بـــــن مُــــــَحــــــّمَ
ــــوفِــــّي الـــمـــامـــي، الـــبـــيـــرمـــي، الــــنَّــــْقــــِشــــبَــــنْــــِدّي، الــحــنــفــي، لــعــلــي زاده، قـــاضـــي الــعــســكــر  الــــّصُ
 ،]366[  �2/177  ،]364[  �1/177  ،]363[ )ت 1159 ھ/1746 م(. 

�4/177
ــــــــد الـــــــســـــــيـــــــالـــــــكـــــــوتِـــــــّي، )الــــــبــــــنــــــجــــــابــــــّي الــــــپــــــنــــــجــــــابــــــّي(،  يــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ - عـــــبـــــد الـــــحـــــكـــــيـــــم بـــــن َشــــــــْمــــــــس الــــــــــدِّ
 �307  ،]590[  �298  ،]580[ ـــِفــــّي )ت 1067 ھ/1657 م(.  الــــحــــنـ الـــــهـــــنـــــدّي، 

]630[، 325� ]631[، 325. مكرر، ]850[، 463�
د، الخضيري  د بن أبي بكر بن ُعثَْمان بن مَُحّمَ - عبد انمحرل بن أبي بكر بن مَُحّمَ
الـــــــــــطـــــــــــولـــــــــــونـــــــــــي، الـــــــــــطـــــــــــولـــــــــــولـــــــــــي، األســـــــــــــيـــــــــــــوطـــــــــــــي، الــــــــــســــــــــيــــــــــوطــــــــــي، جــــــــــــــــــال الـــــــــــــــديـــــــــــــــن، أبــــــــو الــــــــفــــــــضــــــــل 

)ت 911 ھ/1505 م(. ]120[، 67�
ــــــــــد بــــــــــن  ــــــــــَحــــــــــّمَ - عـــــــــــــبـــــــــــــد انمحرل بـــــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد بــــــــــن رجـــــــــــــب بـــــــــــــن عــــــــــــبــــــــــــد انمحرل بــــــــــــن حـــــــــســـــــــن بـــــــــن مُ
ــــْشــــِقــــّي، زيــــن الــــديــــن، أبــــو الــــفــــرج، ابـــن رجـــب،  مَ ــــْســــُعــــود؛ الـــســـامـــي، الــــبــــغــــدادي، الــــدِّ مَ

الحنبلّي )ت 795 ھ/1392 م(. ]268[، 139�
افِِعّي، عضد الدين،  - عبد انمحرل بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد اإليجي، الّشَ
 �1/309  ،]592[  �7/159  ،]314[ )ت 756 ھ/1355 م(.  أبـــــــو الـــــــفـــــــضـــــــل 
 �8/436 ،]793[ �12/512 ،]951[ �15/479 ،]886[ �10/436 ،]795[

�23/512 ،]962[ �4/480 ،]892[
يَراِزّي، نظام الدين، نور الدين، أبو البركات،  د الشِّ - عبد انمحرل بن أحمد بن مَُحّمَ
الجامي، ما جامي )ت 898 ھ/1492 م(. ]362[، 176� ]454[، 2/241� 
 ،]974[ �460 ،]847[ �3/442 ،]811[ �412 ،]752[ �375 ،]706[



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    514

 �11/512 ،]950[ �500 ،]926[ �11/479 ،]882[ �461 ،]848[ �515
�194 ،]386[

ْـــــَراِهـــــيـــــم بـــــن ُعــــثْــــَمــــان بــــن أبــــي بــــكــــر، شــــهــــاب الــــديــــن،  - عـــــبـــــد انمحرل بـــــن إِْســــَمــــاِعــــيــــل بــــن إِب
افِِعّي )ت 665 ھ/1267 م(.  مَْشِقّي، الّشَ أبو القاسم، أبو شامة، المقدسي، الدِّ

�29 ،]56[
ـــد بـــن ُســـلَـــيْـــَمـــان الـــغـــالـــيـــبـــولـــي؛ الــكــلــيــبــولــي، قـــاضـــي عــســكــر روم  - عــــبــــد انمحرل بــــن مُـــَحـــّمَ

إيلي، شيخي زاده )ت 1078 ھ/1667 م(. ]202[، 113� ]203[، 114�
ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم، الـــــمـــــهـــــرانـــــي،  - عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم بـــــن حــــســــيــــن بــــن عــــــبــــــد انمحرل بــــــن أبــــــي بــــــكــــــر بــــــن إِب
ــافِــِعــّي، )ت 806 ھ/1404 م(،  زيــن الــديــن، األثــــري، أبــو الــفــضــل، الــعــراقــي، الــّشَ

�16/258 ،]491[ �62 ،]112[
د األدنلي = األظنلي، شيخ اإلسام )ت 1066 ھ/1656 م(.  - عبد الرحيم بن مَُحّمَ

�1/323 ،]624[ �4/319 ،]612[
- عــبــد الــســام باشماقجي، باشمقجي زاده، عــاش قبل سنة )1180 ھ/1766 م(. 

�17/512 ،]956[
د بن عبد انمحرل، أبو الحكم، اللخمي،  - عبد السام بن عبد انمحرل بن مَُحّمَ
ُــــــِســــــّي، اإلشـــبـــيـــلـــي، ابــــن بــــرجــــان )ت 536 ھ/1141 م(.  الـــمـــغـــربـــي اإلفــــريــــقــــي، األنْــــــَدل

�42 ،]79[
ْـــــَراِهـــــيـــــم( اإلدريــــســــّي  ـــِلــــّي )أو إِب - عـــبـــد الـــســـام بـــن مــشــيــش بــن أبـــي بـــكـــر )مـــنـــصـــور( بـــن َعـ

د )ت 622 ھ/1225 م(. ]129[، 3/72� الحسنّي، أبو مَُحّمَ
ـــد الــــرومــــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، الــحــنــفــي، قــره  - عــبــد الــعــزيــز بــن حــســام الـــديـــن حــســيــن بــن مُـــَحـــّمَ

َچلَبِي زاده، )شيخ اإلسام( )ت 1068 ھ/1657 م(. ]680[، 353�
د بن حسين البرجندي، نظام الدين )ت بعد 935 ھ/1528 م(.  - عبد العلي بن مَُحّمَ

�2/347 ،]672[
- عــــبــــد الــــغــــفــــور بــــن صــــــــاح الـــــــــــاري األنـــــــــصـــــــــاري، الــــحــــنــــفــــي، رضــــــــي الــــــديــــــن )ت 912 ھ/ 

1506 م(. ]906[، 486�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    515 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ْـــــــــــَراِهـــــــــــيـــــــــــم  ْـــــــغـــــــنـــــــي بـــــــن إِْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل بـــــــــن أْحــــــــــَمــــــــــد بــــــــــن إِب - عـــــــبـــــــد الـــــــغـــــــنـــــــي بـــــــن إِْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل بـــــــــن عـــــــبـــــــد ال
ــــــــــوفِــــــــــّي، الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي، الــــــــقــــــــادري  ْــــــــَحــــــــنَــــــــِفــــــــّي، الــــــــــّصُ ـــــالـــــــحـــــــّي، ال مَـــــــــْشـــــــــِقـــــــــّي، الـــــــصــ ـــنـــــابـــــلـــــســـــي الـــــــــدِّ الــ
)ت 1143 ھ/1731 م(. ]309[، 2/159� ]427[، 226 مـــــكـــــرر، ]504[، 

�5/259
الــــــــبــــــــغــــــــدادي )ت 1093 ھ/1682 م(.  أحـــــــمـــــــد  بــــــايــــــزيــــــد بــــــن  عــــــمــــــر بــــــن  - عـــــــبـــــــد الـــــــقـــــــادر بـــــــن 

�567 ،]1070[
ـــــــافِـــــــِعـــــــّي،  ْــــــــــُجــــــــــْرَجــــــــــانِــــــــــّي، الـــــــّشَ َـــــــــــْكـــــــــــٍر، ال ُـــــــــــو ب ــــــــد، أَب ِ بـــــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ َ ْ - َعــــــــبْــــــــُد الــــــــَقــــــــاِهــــــــِر بــــــــُن َعـــــــــــــبْـــــــــــــِد انمحرّلَ

األشعري، أبو بكر )ت 471 ھ/1078 م(. ]996[، 4/524�
- عـــــــبـــــــد الـــــــكـــــــريـــــــم بـــــــن مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| بــــــــــن أحــــــــمــــــــد بــــــــن عـــــــــبـــــــــد انمحرل بـــــــــن مــــــحــــــمــــــد اآلنـــــــــــقـــــــــــره وي، 

الُعثَْماني الفلكي، مدرِّس زاده )1210 ھ/1796 م(. ]209[، 1/119�
ـــــقــــــاســــــم، زيــــن  ـــــــد، أبــــــو الـ - عــــبــــد الــــكــــريــــم بــــن هــــــــوازن بــــــــن عــــبــــد الــــمــــلــــك بــــن طــــلــــحــــة بــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
ـــــــوفِـــــــّي )ت 465 ھ/1073 م(،  ـــــــافِـــــــِعـــــــّي، الـــــــّصُ الـــــــديـــــــن، الــــقــــشــــيــــري، الـــــنـــــيـــــســـــابـــــوري، الـــــــّشَ

�254 ،]470[ �5/155 ،]301[
ـــــامـــــّي،  مَــــــْشــــــِقــــــّي، الـــــّشَ ــــــد( الـــــبِـــــقـــــاِعـــــيِّ الـــــْحـــــِمـــــِصـــــّي، الــــــدِّ - عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف بــــن )أحــــــمــــــد = مُــــــَحــــــّمَ

أبو الرِّضا )القرن 12 ھ/18 م(. ]695[، 2/364�
ـــــــــد( بـــــــــن عـــــــــبـــــــــد انمحرل الــــــــقــــــــزويــــــــنــــــــي، خـــطـــيـــب  ـــــــــَحـــــــــّمَ - عــــــبــــــد الــــــلــــــطــــــيــــــف بــــــن )جـــــــــــــــال الـــــــــديـــــــــن مُ
 �1/485  ،]904[ )ت 853 ھ/1449 م(.  قـــــاضـــــيـــــجـــــق  بــــــــــــاط،  قــــــاضــــــي  دمــــــــشــــــــق، 

�1/521 ،]985[ �2/520 ،]982[ �4/512 ،]943[ �1/490 ،]911[
- عــــــبــــــد الــــــلــــــطــــــيــــــف بــــــن عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز بــــــن أمــــــــيــــــــن الــــــــديــــــــن بــــــــن )فــــــــرشــــــــتــــــــه( فــــــرشــــــتــــــا الــــــكــــــرمــــــانــــــي، 
الحنفي، عز الدين، المعروف بابن ملَك )ت 810 ھ/1398 م(. ]134[، 77� 

�569 ،]1072[
ـــــــــد داوود بــــــــــــــــــــــن مُـــــــــْصـــــــــَطـــــــــَف| )بـــــــــركـــــــــي لـــــــــــي( الـــــــــبـــــــــركـــــــــوي، الـــــــــرومـــــــــي،  - عـــــبـــــد الـــــلـــــطـــــيـــــف بـــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ

الحنفي، لُْطِفي، رياضي زاده )ت 1078 ھ/1667 م(. ]1053[، 2/555�
ـــــــــَمـــــــــْرقَـــــــــنْـــــــــِدّي،  يــــــــــن، الـــــــــّسَ ـــــــد بـــــــن عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز؛ ُرْكـــــــــــــــن الــــــــــدِّ ـــــــَحـــــــّمَ - عـــــــــبـــــــــد اهلل )عـــــــبـــــــيـــــــد اهلل( بـــــــن مُ

وفِّي )ت 701 ھ/1301 م(. ]367[، 178� الحنفي، الّصُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    516

ـــــــــــد بـــــــــــن غـــــــــانـــــــــم بـــــــــن أظــــــــــهــــــــــر الــــــــعــــــــبــــــــيــــــــدلــــــــي، الــــــــــُحــــــــــَســــــــــيْــــــــــنِــــــــــّي،  - عــــــــــــــبــــــــــــــد اهلل )عـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــد اهلل( بـــــــــــن مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
ُـــــــــْرَهـــــــــان الـــــــديـــــــن، الـــبـــاطـــنـــي  الـــــفـــــرغـــــانـــــي، الـــــتـــــبـــــريـــــزي، الــــــعــــــبــــــري، الــــشــــعــــيــــبــــي، األرغـــــــيـــــــانـــــــي، ب

)ت 743 ھ/1342 م(. ]167[، 2/96�
ـــوفِـــّي،  - عـــبـــد اهلل الــســيــمــاوي الـــرومـــي ايهلإل )مــــا إيهل( الــُعــثْــَمــانــي، الــحــنــفــي، الـــّصُ
 ،]947[  �125  ،]224[ )ت 896 ھ/1491 م(.  إيهل  شـــــيـــــخ  الـــــــنَّـــــــْقـــــــِشـــــــبَـــــــنْـــــــِدّي، 

�8/512
ــــــوفِــــــّي،  وِمــــــــــّي، الــــــّصُ ـــــد الـــــمـــــصـــــرّي، اإلزنــــــيــــــقــــــّي، الــــــــــّرُ - عـــــبـــــد اهلل بـــــن أحـــــمـــــد أشــــــرف بــــــن مُـــــَحـــــّمَ
الــــــــــــــــقــــــــــــــــادرّي، األشـــــــــــــــرفـــــــــــــــّي، أشــــــــــــــــرف أوغــــــــــــــــــــــل|، أشــــــــــــــــرف زاده، ابـــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــرف )ت 889 ھ/ 

1484 م(. ]526[، 267/مكرر ُعثَْماني.
ــــبــــــركــــــات  ـــــمــــــد بــــــن مَـــــــْحـــــــُمـــــــود الـــــنـــــســـــفـــــي، الـــــحـــــنـــــفـــــي، حــــــافــــــظ الــــــــديــــــــن، أبــــــو الــ - عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن أحـ

)ت 710 ھ/1310 م(. ]177[، 98� ]178[، 99�
- عــــــبــــــد اهلل بــــــن حــــســــن الــــكــــانــــقــــري )الـــــكـــــنـــــغـــــري = چـــــانـــــغـــــري( األســـــــــكـــــــــداري، األنـــــــصـــــــاري، 

د )ت 1239 ھ/1824 م(. ]636[، 330� الحنفي، قَيِّم زاده، أبو مَُحّمَ
- عــــــــبــــــــد اهلل بــــــــن خـــــلـــــيـــــل بـــــن عــــــــــبــــــــــد انمحرل، جـــــــــــال الــــــــــديــــــــــن، الـــــبـــــســـــطـــــامـــــي األســـــــــــــد أبـــــــــــــادي، 

األسدآبادي )ت 794 ھ/1391 م(. ]326[، 1/162�
ِلِب َشيْبَةَ( بِن )َهاِشٍم: َعْمُرو( بُن َعبِْد مَنَاٍف بِن  - َعبُْد اهلِل بُن َعبَّاٍس بِن )َعبِْد الُمّطَ
 ، ، الــَهــاِشــِمــّيُ ُــَؤيِّ بــِن َغــالِــِب بــِن فِــْهــٍر الــُقــَرِشــّيُ ةَ بـــِن َكــْعــِب بــِن ل قُــَصــيِّ بــِن ِكــَاِب بــِن مُـــّرَ

ّيُ )ت 68 ھ/687 م(. ]147[، 3/88� الَمكِّ
- عبد اهلل بن عبد انمحرل الُحَسيْنِّي السيواسي الُعثَْماني )ت القرن: 12 ھ/القرن: 

18 م(. ]106[، 56�
ْـــــــــُحـــــــــَســـــــــيْـــــــــن،  - عـــــــــــبـــــــــــد اهلل بـــــــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي بـــــــــــن عــــــــــبــــــــــد اهلل بــــــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي بـــــــــــن عــــــــــبــــــــــد اهلل بــــــــــن أْحـــــــــــَمـــــــــــد بـــــــــــن ال
 ،]515[ ـــــــــاف )ت 1152 ھ/1713 م(.  ـــــــــّقَ الـــــــــّسَ ــــــــــوفِــــــــــّي،  الــــــــــّصُ الــــــمــــــكــــــي،  الـــــــُحـــــــَســـــــيْـــــــنِـــــــّي، 

�16/259
ـــــــــــيـــــــــــَراِزّي، نــــاصــــر  ْـــــــــبَـــــــــيْـــــــــَضـــــــــاِوي، الـــــــــــشِّ ـــــــد بـــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي، الــــــقــــــاضــــــي ال - عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن عـــــمـــــر بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
ـــــافِـــــِعـــــّي )ت 685 ھ/1286 م(،  الـــــديـــــن، أبـــو ســـعـــيـــد، )أبــــو الــــخــــيــــر( األشـــــعـــــري، الـــــّشَ

أو )ت 716 ھ/1316 م(. ]80[، 43� ]81[، 44� ]82[، 45�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    517 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ـــــــــوفِـــــــــّي،  - عــــــــبــــــــد اهلل بــــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــــــــــدارنــــــــــــده وي، الـــــــمـــــــاطـــــــي، الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي، الـــــــــــرومـــــــــــي، الـــــــــّصُ
النَّْقِشبَنِْدّي، الحنفي، السيد عرفاني )ت 1184 ھ/1770 م(. ]345[، 168�

ــــوفِــــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي،  ـــد الـــكـــاشـــغـــري، الــتــركــســتــانــي، الــــزاهــــدي، الــــّصُ - عـــبـــد اهلل بـــن مُـــَحـــّمَ
ندائي )ت 1174 ھ/1760 م(. ]352[، 2/170� ]353[، 3/170� ]473[، 

�3/257 ،]475[ �2/257 ،]474[ �1/257
ــــــــد بــــــــن أحـــــــــمـــــــــد، جــــــــمــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن، نــــــــقــــــــره كـــــــــــــــار، الــــــشــــــيــــــعــــــي، الــــــفــــــارســــــي  - عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ

)ت 776 ھ/1374 م(. ]1003[، 528�
ُـــــــِســـــــّي  ـــــد بـــــن حـــبـــيـــش أبـــــي الـــــجـــــيـــــش، الــــــخــــــزرجــــــي، األنــــــــصــــــــاري، األنْـــــــَدل ـــبــــــد اهلل بــــــن مُـــــَحـــــّمَ ــ - عـ

)ت 549 ھ/1154 م(. ]803[، 2/440�
د بن َعِلّي بن الحسن بن َعِلّي الميانجي، الهمداني، السهروردي،  - عبد اهلل بن مَُحّمَ
أبو المعالي )أبو الفضل( عين القضاة )ت 525 ھ/1131 م(. ]360[، 174�

د َصالح بن إسماعيل الرومي الُعثَْماني، األيوبي، اإلستانبولي،  - عبد اهلل بن مَُحّمَ
اء )ت 1252 ھ/1836 م(. ]908[،  وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي، الحنفي، َرئِيس الُْقّرَ الّصُ

�494 ،]919[ �488
د  يَراِزّي، مصلح الدين، أبو مَُحّمَ - عبد اهلل بن مشرف الدين بن مصلح سعدي الشِّ
)ت 690 ھ/1290 م، أو 694 ھ/1294 م(. ]707[، 376� ]824[، 449� 

�451 ،]826[ �450 ،]825[
ـــد، جــمــال الـــديـــن، ابــن هــشــام  ُـــوُســـف بـــن أحــمــد بــن عـــبـــد اهلل، أبـــو مُـــَحـــّمَ - عـــبـــد اهلل بـــن ي
األنصاري، الحنبلي )ت 761 ھ/1360 م(. ]798[، 437� ]876[، 5/479� 

�1/507 ،]933[
د بن يُوُسف بن عبد المنان، األخسقه وي، األخسخوي،  - عبد اهلل حلمي بن مَُحّمَ
د، اآلماسي، الحنفي، يُوُسف أَفَنِْدي زاده )ت 1753/1167(�  الحنفي، أبو مَُحّمَ

�23 ،]47[
- عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد اهلل صـــــــــــــاحـــــــــــــي بـــــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــز الـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــســـــــــــري، الــــــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــــــي، اإِلْســـــــــــــــــتَـــــــــــــــــانْـــــــــــــــــبُـــــــــــــــــولـــــــــــــــــّي، 
ـــــلــــــوتــــــي الـــــــُعـــــــشـــــــاقـــــــي، صـــــــــــاح الـــــــــديـــــــــن، الـــــصـــــاحـــــي  ــــــــــوفِــــــــــّي الــــــخـ ـــــفــــــي، الــــــــــّصُ ــــنـ الـــــــُعـــــــثْـــــــَمـــــــانـــــــي، الــــــحــ

)ت 1196 ھ/1781 م(. ]243[، 7/132�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    518

ــــــــــــد بــــــــــــن عـــــــــــــــبـــــــــــــــد اهلل؛ الـــــــــــبـــــــــــوســـــــــــنـــــــــــوي، الــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــي، الــــــــــُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــانــــــــــي،  - عـــــــــــــــبـــــــــــــــد اهلل عــــــــــبــــــــــدي بــــــــــن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
الــبــايــرامــي؛ الــبــيــرمــي، صــــاري عـــبـــد اهلل، شــــارح الــمــثــنــوي، شــــارح الــفــصــوص، غائبي 

)ت 1054 ھ/1644 م(. ]435[، 232�
ـــــــــــــد الـــــــــقـــــــــيـــــــــصـــــــــري الـــــــــــــــرومـــــــــــــــي الـــــــــــُعـــــــــــثْـــــــــــَمـــــــــــانـــــــــــي الــــــحــــــنــــــفــــــي  - عــــــــبــــــــد الــــــــمــــــــحــــــــســــــــن بــــــــن مـــــــــجـــــــــد الـــــــــــــديـــــــــــــن مُـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ

)ت 755 ھ/1354 م(. ]808[، 2/441�
- عــبــد الــنــصــيــر بــن عـــبـــد اهلل، اآلقـــشـــهـــري، الــــرومــــي، الــعــثــمــانــي، الــحــنــفــي، خــوجــه زاده 

)ت بعد 990 ھ/1582 م(. ]422[، 2/223�
نْجاني، الخزرجي،  د، عز الدين، الُْجْرَجانِّي، الّزَ - عبد الوهاب بن إبراهيم بن مَُحّمَ
 �1/539  ،]1024[  �6/524  ،]998[ )ت 660 ھ/1262 م(.  ــــــــــافِــــــــــِعــــــــــّي  الــــــــــّشَ

�2/595 ،]1110[ �2/541 ،]1034[ �2/540 ،]1029[
ْــَحــنَــِفــّي، الــّدْكــدكــّي،  مَــْشــِقــّي، ال ــد الــدِّ ْــَراِهــيــم بــن مُــَحــّمَ ــاب بــن مُــْصــَطــَف| بــن إِب ْــَوّهَ - عــبــد ال

وفِّي )ت 1189 ھ/1775 م(. ]325[، 8/161� الشامّي، اإِلْستَانْبُولّي، الّصُ
ــــــوفِــــــّي،  ـــــــَمـــــــْرقَـــــــنْـــــــِدّي، الـــــشـــــاشـــــي، الــــــّصُ - عــــبــــيــــد اهلل بــــن مــــحــــمــــود بــــن أحــــمــــد نــــاصــــر الـــــديـــــن الـــــــّسَ
النقشبندي، عبيد اهلل األحرار، واألحرار )ت 895 ھ/1489 م(. ]287[، 150�
- ُعثَْمان بن حافظ مُوَس| الُحَسيْنِّي الهاشمّي القرشّي؛ األطنه وي؛ الُعثَْماني؛ الّرُوِمي، 
ســــــــــــــــروري )ت 1229 ھ/1814 م(.  ـــــــــــوفِـــــــــــّي، )هـــــــــــوائـــــــــــي(  الـــــــــــّصُ ْـــــــــَحـــــــــنَـــــــــِفـــــــــّي،  ال الــــــــقــــــــاضــــــــي، 

�398 ،]729[
- ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان بــــــــن ســـــعـــــيـــــد بـــــن ُعـــــــثْـــــــَمـــــــان بـــــــن عـــــمـــــر األمـــــــــــــــــوي، الــــــقــــــرطــــــبــــــي، أبــــــــو عــــــــمــــــــرو، الــــــــدانــــــــي، 

ابن الصيرفي )ت 444 ھ/1052 م(. ]9[، 1/8� ]12[، 1/9�
- ُعثَْمان بن عبد اهلل )موالنا زاده؛ منا زاده( الخطائي نظام الدين )دانشمند مادر 

زاده( )ت 901 ھ/1495 م(. ]855[، 3/466�
- ُعــــــثْــــــَمــــــان بــــــن عـــــــبـــــــد اهلل، الــــكــــلــــيــــســــي، الــــحــــلــــبــــي، اإِلْســـــــتَـــــــانْـــــــبُـــــــولـــــــّي، الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، الـــحـــنـــفـــي، 

وفِّي، العرياني، عرياني زاده )ت 1168 ھ/1754 م(. ]382[، 190� الّصُ
ـــــــــد، عـــــفـــــيـــــف الــــــــــديــــــــــن، أبـــــــو عـــــــمـــــــرو،  - ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان بــــــــن عــــــمــــــر بــــــن أبــــــي بــــــكــــــر بــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ

افِِعّي )ت 848 ھ/1445 م(. ]48[، 1/24� الناشري، الزبيدي، اليمني، الّشَ
- ُعــثْــَمــان بــن عمر بن أبي بكر بن يــونــس، جمال الــديــن، أبــو عــمــرو، ابن الحاجب، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    519 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

المالكي )ت 646 ھ/1249 م(. ]168[، 1/97� ]880[، 9/479� ]936[، 
 �3/519 ،]980[ �1/519 ،]978[ �511 ،]939[ �510 ،]938[ �1/509
 �1/524  ،]993[  �1/523  ،]991[  �522  ،]990[  �2/521  ،]986[

�1/526 ،]1000[ �525 ،]999[
ْـــَمـــنْـــِطـــقـــي )ت بـــعـــد ســـنـــة 1059 ھ/  - ُعــــثْــــَمــــان بــــن مُــــْصــــَطــــَف| الـــطـــرســـوســـي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، ال

1649 م(. ]222[، 6/124�
ــــوفِــــّي، الــمــولــوي،  مَـــْشـــِقـــّي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، الــــّصُ ـــد الـــبـــغـــدادي، الـــدِّ - ُعـــثْـــَمـــان چــلــبــي بــن مُـــَحـــّمَ

روحي )ت 1014 ھ/1605 م(. ]727[، 396�
د بن عبد الهادي الجراحي. - العجلوني: إِْسَماِعيل بن مَُحّمَ

د بن أْحَمد بن مُوَس| بن عبد اهلل، الكفيري. - العجلوني: مَُحّمَ
- العراقي: عبد الرحيم بن حسين بن عبد انمحرل زين الدين.

د بن عاء الدين الطوسي. ان: علي بن مَُحّمَ - َعّرَ
د بن عرب شاه. - عرب شاه )عربشاه(، إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ

- عرب شاه؛ ابن: علي بن إِْسَماِعيل )صدر الدين( بن إِبَْراِهيم.
د الطائي. د بن َعِلّي بن مَُحّمَ - عربي؛ مُْحيِي الدِّين، ابن: مَُحّمَ

- عرياني زاده: ُعثَْمان بن عبد اهلل، الكليسي، الحلبي.
د صالح اإِلْستَانْبُولّي، الُعثَْماني. د عزت بن مَُحّمَ - عزت ما: مَُحّمَ

- عزي: ُسلَيَْمان عزي بن خليل فهمي، الرومي.
وِمـــّي،  ْــِحــَصــاري، الــّســفــرِحــَصــارّي، الـــّرُ - عــزيــز مَــْحــُمــود بــن فــضــل اهلل بــن مَــْحــُمــود ســيــوري
ْــــــــَجــــــــلْــــــــَوتِــــــــّي  ـــــــــــوفِـــــــــــّي، ال ْـــــــــَحـــــــــنَـــــــــِفـــــــــّي، الـــــــــــّصُ ْــــــــــــُهــــــــــــَدائِــــــــــــي، ال اإِلْســــــــــتَــــــــــانْــــــــــبُــــــــــولــــــــــّي، األُْســــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــَداِرّي، عـــــــزيـــــــز ال

)ت 1038 ھ/1628 م(. ]762[، 1/420� ]763[، 2/420�
د. - العسقاني: أحمد بن َعِلّي بن مَُحّمَ

- الُعشاقي: عبد اهلل صاحي بن عبد العزيز الباليكسري.
ــــــــــوفِــــــــــّي، ابـــــــن الـــــــعـــــــمـــــــاد، أبـــــو الـــــصـــــفـــــا  - عــــــــصــــــــام الـــــــديـــــــن بـــــــن عـــــــمـــــــاد الــــــــديــــــــن الــــــســــــمــــــرقــــــنــــــدي، الــــــــــّصُ

�1/512 ،]940[
- عصام الدين: مُْصَطَف| بن عبد اهلل بن سليم، أبو العصمة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    520

- عصام الدين، ابن عرب شاه: علي بن إِْسَماِعيل )صدر الدين(.
- عضد الدين اإليجي: عبد انمحرل بن أحمد بن عبد الغفار.

د بن )أبي بكر( إِبَْراِهيم بن مُْصَطَف|. ين: مَُحّمَ ار؛ فريد الّدَ - الَْعّطَ
د أسعد بن إسماعيل أفندي بن إبراهيم. - العائيه وي: مَُحّمَ

ــــــــــــــــــــــــوفِــــــــــــــــــــــــّي، عــــــــــــلــــــــــــم الــــــــــــديــــــــــــن  - عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي ده ده الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــدادي، الــــــــــــــــُعــــــــــــــــثْــــــــــــــــَمــــــــــــــــانــــــــــــــــي، الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــولــــــــــــــــــوي، الــــــــــــــــــــــــّصُ
)ت 1020 ھ/1611 م(. ]380[، 1/189� ]496[، 21/258�

د علمي بن مُْصَطَف|؛ اآلماسي، قاضي زاده. - علمي: مَُحّمَ
- علي الينكي. ]619[، 5/320�

ـــــــــــــــد( الــــــــــــــمــــــــــــــّا الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــروي، الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاري، نــــــــــــــــــور الــــــــــــــــديــــــــــــــــن، الــــــحــــــنــــــفــــــي  - عـــــــــــلـــــــــــي بـــــــــــن )ســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــان مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ
)ت 1014 ھ/1606 م(. ]562[، 283� ]790[، 5/436�

ــــِعــــــّي  ـــــافِــ ـ ــــّشَ مَـــــــْشـــــــِقـــــــّي، عــــــــاء الـــــــديـــــــن، ابـــــن الـــــنـــــفـــــيـــــس، الــ - عـــــلـــــي بـــــن أبــــــي الــــــحــــــزم الـــــقـــــرشـــــي، الـــــــدِّ
)ت 687 ھ/1288 م(. ]705[، 374�

ُــــــــــــــْرَهــــــــــــــان اإلســــــــــــــــــام الــــــــــزرنــــــــــوجــــــــــي، كــــــــــــان حـــــــــيّـــــــــاً ســـنـــة  ُــــــــــــــْرَهــــــــــــــان الـــــــــــديـــــــــــن، ب - عـــــــلـــــــي بـــــــن أبــــــــي بــــــــكــــــــر، ب
ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل الــــــزرنــــــوجــــــي.  ُـــــــــْرَهـــــــــان الــــــديــــــن إِب ُــــــــقــــــــال: ب )593 ھ/1196 م(، وي

�151 ،]288[
- عــلــي بــن أبــي طــالــب بــن عــبــد الــمــطــلــب الــقــرشــي، أبــو الــحــســن )ت 40 ھ/661 م(. 

�378 ،]709[ �2/362 ،]690[ �14/259 ،]513[ �23/258 ،]498[
د بن عرب  - علي بن إِْسَماِعيل )صدر الدين( بن إِبَْراِهيم )عصام الدين( بن مَُحّمَ

شاه اإلسفرايني الخراساني )ت 1007 ھ/1599 م(. ]902[، 5/483�
- عـــــلـــــي بـــــن حــــــســــــام الــــــديــــــن بــــــن عــــبــــد الــــمــــلــــك بــــن قـــــاضـــــيـــــخـــــان الــــــجــــــونــــــپــــــور|، عـــــــــاء الــــــديــــــن، 

المتقي، الهندي )ت 975 ھ/1567 م(. ]198[، 5/111�
الــــــمــــــصــــــري )ت 1134 ھ/1721 م(،  الــــــمــــــنــــــصــــــوري  عــــــــبــــــــد اهلل  ُســـــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــان بـــــــن  - عــــــلــــــي بــــــن 

�10 ،]15[
- علي بن سنقر األشرفي، الحنفي )ت بعد 736 ھ/1336 م(. ]358[، 172�

ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم بــــــــن مـــــــحـــــــب اهلل حــــســــيــــن بــــن مــــحــــمــــد الـــحـــنـــفـــي  - عـــــلـــــي بـــــن صــــــــادق بــــــــن مــــحــــمــــد بــــن إِب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    521 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ْـــــــــُمـــــــــِجـــــــــيـــــــــُز(  الــــــطــــــاغــــــســــــتــــــانــــــي الـــــــداغـــــــســـــــتـــــــانـــــــي الـــــــدمـــــــشـــــــقـــــــّي الــــــشــــــمــــــاخــــــي الــــــحــــــنــــــفــــــي، الـــــــصـــــــوفـــــــي )ال
)1199 - 1785 م(. ]501[، 2/259�

ـــــد بـــــن  - عـــــلـــــي بـــــن عـــــــبـــــــد اهلل )عـــــفـــــيـــــف الـــــــديـــــــن( بـــــــن أحـــــمـــــد بـــــن َعـــــــِلـــــــّي بـــــــن عـــــيـــــس| بـــــن مُـــــَحـــــّمَ
ـــــــافِـــــــِعـــــــّي، )الـــــســـــمـــــهـــــودي؛ الـــــســـــمـــــنـــــودي(، )نــــــــــور الـــــــديـــــــن، جــــال  عـــــيـــــس| الــــحــــســــنــــي، الـــــــّشَ
ـــــوفِـــــّي  الــــــديــــــن، جــــمــــال الـــــــديـــــــن(، أبــــو الــــحــــســــن، الــــحــــســــنــــي، الــــهــــاشــــمــــي، الـــــقـــــرشـــــي، الـــــّصُ

)ت 911 ھ/1505 م(. ]493[، 18/258�
- َعِلّي بن َعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الَجبَّاِر بن تَِميم بن يُوُسف بن ُهْرمَُز بن حاتِم بن قَُصّي، 
ِـــــي، الــــَمــــْغــــِربِــــّي )ت 656 ھ/1258 م(.  ـــــاِذل ُــــو الــــَحــــَســــِن الـــــّشَ الـــمـــالـــكـــي، نـــــور الــــديــــن، أَب

�5/521 ،]989[ �17/259 ،]516[
ــــد بــــن أحـــمـــد بـــن )الـــحـــســـن الـــحـــســـيـــن(، نـــــور الـــــديـــــن، عـــاء  ــــَحــــّمَ - عـــلـــي بـــن ُعــــثْــــَمــــان بــــن مُ
الدين، أبو البقاء، ابن الُعذري، البغدادي، ابن القاصح )ت 801 ھ/1399 م(. 

�2/31 ،]61[ �1/31 ،]60[ �7 ،]8[
ـــــــــــــافِـــــــــــــِعـــــــــــــّي، الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــري، نــــــــــــــور الـــــــــــــديـــــــــــــن، أبـــــــو الـــــــضـــــــيـــــــاء  - عـــــــــلـــــــــي بـــــــــن َعـــــــــــــِلـــــــــــــّي الـــــــــشـــــــــبـــــــــرامَـــــــــلِـّــــــــســـــــــي، الـــــــــــــّشَ

)ت 1087 ھ/1676 م(. ]59[، 3/30�
َــــــــــــــــيْــــــــــــــــَران، الــــــبــــــاطــــــنــــــي، نــــــجــــــم الـــــــديـــــــن،  ـــــمــــــر بــــــن َعـــــــــِلـــــــــّي الــــــكــــــاتــــــبــــــي، الـــــــقـــــــزويـــــــنـــــــي، دُب - عــــــلــــــي بــــــن عـ

أبو الحسن )ت 675 ھ/1277 م(. ]655[، 2/338�
مَـــيْـــلـــّي،  ــــوفِــــّي، الـــوفـــائـــّي، الـــّرُ ِــــّي، الــــّصُ ــــاِذل ـــِعـــيـــدّي، الــمــالــكــي، الــــّشَ - عـــلـــّي بـــن مُـــْحـــِســـن الـــّصَ

أَبُو الّصاح )ت بعد سنة 1130 ھ/1718 م(. ]686[، 359�
ـــــقــــــشــــــجــــــي، الـــــــقـــــــوشـــــــي، الـــــســـــمـــــرقـــــنـــــدي،  ــــــــد الــــــقــــــوشــــــجــــــي، عـــــــــــاء الــــــــــديــــــــــن، الـ ـــــلـــــــي بـــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ - عــ
الكرماني، التبريزي، الباطني )ت 879 ھ/1474 م(. ]589[، 306� ]657[، 

�9/436 ،]794[ �340
- علي بن محمد بن إِْسَماِعيل بن َعِلّي بن حسين البكبازاري. ]369[، 2/179�

د بن حسن، العائي، الچتالجه لي )جتالجه وي(، مفتي السلطنة،  - علي بن مَُحّمَ
شيخ اإِلْسام )ت 1103 ھ/1692 م(. ]555[، 276 مكرر.

ـــــطــــــوســــــي، الــــــــرومــــــــي، الـــــبـــــتـــــاركـــــانـــــي، الــــســــمــــرقــــنــــدي،  ــــــد بــــــن عــــــــاء الــــــديــــــن الـ - عـــــلـــــي بـــــن مُــــــَحــــــّمَ
ان )ت 887 ھ/1482 م(. ]162[، 1/93� الحنفي، َعّرَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    522

ـــــــيِّـــــــد الــــــــشــــــــريــــــــف، أبـــــو الـــــحـــــســـــن  ْـــــــــــُجـــــــــــْرَجـــــــــــانِـــــــــــّي، الـــــــمـــــــدعـــــــو بـــــــالـــــــّسَ ــــــــد بــــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي ال - عـــــــلـــــــي بـــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ
)ت 814 - 816 ھ/1413 م(. ]172[، 5/97� ]212[، 3/119� ]585[، 
 �324 ،]629[ �324 ،]628[ �6/319 ،]614[ �1/316 ،]603[ �302
مــكــرر، ]638[، 1/332� ]639[، 2/332� ]851[، 464� ]852[، 465� 
 �502 ،]928[ �13/479 ،]884[ �12/479 ،]883[ �10/479 ،]881[

�120 ،]213[ �24/512 ،]963[ �20/512 ،]959[ �13/512 ،]952[
ْــن  ْــَراِهــيــم بــن مُــوَس| ب ــد بــن إِب ْــن مُــَحــّمَ ــد ب ــد بــن َعــِلــّي بــن َخــِلــيــل بــن مُــَحــّمَ - عــلــي بــن مُــَحــّمَ
ْــَراِهــيــم بــن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عــبــادة األنــصــاري،  َغــانِــم بــن َعــِلــّي بــن إِب
يــــن نــــور الـــديـــن،  ْـــَحـــنَـــِفـــّي، عــــاء الــــّدَ ْــــَمــــْقــــِدِســــي، الـــبـــغـــدادي، ال الـــخـــزرجـــي، الـــســـعـــدي، ال

أبو البركات، أبو الحسن )ت 1004 ھ/1596 م(. ]495[، 20/259�
ـــــمــــــي  ــــيـ ـــــلــ - عــــــــــلــــــــــي بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــن َعــــــــــــِلــــــــــــّي بــــــــــــن ســـــــلـــــــيـــــــم الــــــــشــــــــافــــــــعــــــــي الــــــــدمــــــــشــــــــقــــــــي الــــــــصــــــــالــــــــحــــــــي الــــــسـ
ْــــــــــُمــــــــــِجــــــــــيــــــــــُز(  )ال )ت 1200 ھ/1786 م(.  الـــــــــــديـــــــــــن  عــــــــــــــاء  أبـــــــــو الـــــــــحـــــــــســـــــــن،  الــــــــــصــــــــــوفــــــــــي، 

�4/259 ،]503[
د بن  د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مسعود بن مَْحمود بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - علي بن مَُحّمَ
ــد بــن عمر، الــشــاهــرودي، البسطامي، الــهــروي، الــــرازي، الــفــخــري، البكري،  مُــَحــّمَ

الحنفي، عاء الدين، مَُصنّفك )ت 876 ھ/1472 م(. ]394[، 200�
ـــــَمــــــانــــــي، الـــــــــرومـــــــــي، الــــحــــنــــفــــي،  ــــُعــــــثْـ ـــــونـــــــوي، بـــــــــدر الــــــــديــــــــن؛ الــ ــــــقــ ـــــــد صـــــــــــدري الـ ـــّمَ ــ ـــــــَحــ - عـــــلـــــي بـــــن مُ

)ت 1216 ھ/1801 م(. ]191[، 108�
ـــــد بـــــن يـــحـــيـــي بـــن َعـــــــِلـــــــّي، الــــعــــمــــاد الـــــفـــــارســـــي )ت حـــــــــدود ســــنــــة 900 ھ/  - عـــــمـــــاد بـــــن مُـــــَحـــــّمَ

1494 م(. ]635[، 329�
د اإلسكليبي. د بن مُْحيِي الدِّين مَُحّمَ - العمادي أبو السعود: مَُحّمَ

يار بَْكرّي،  - ُعَمر بن أْحَمد )الجلّي = الچلي(، الْمائّي، مائِي زاده، اآلمدّي، الدِّ
الحلبي )ت بعد 1022 ھ/1613 م(. ]674[، 1/348� ]868[، 476�

ــــِفــــــّي، عــمــر  ــــنَــ ْــــــَحــ ــــَمـــــانـــــي، ال ــــُعـــــثْـ ــــتـُّـــــوقــــــاتــــــي(، الـ ـــــوقــــــــادي = الــ ــ ـــتُّـ ــ ــ - عــــمــــر بــــن صـــــالـــــح الــــفــــيــــضــــي، )الـ
فيضي )ت 1265 ھ/1849 م(. ]645[، 335�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    523 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

- عــــــمــــــر بــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز بـــــن عـــــمـــــر بـــــن عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز، بــــــن مـــــــــــــازه )ابـــــــــــــن مـــــــــــــازة( الـــــــــبُـــــــــَخـــــــــاِرّي، 
ـــــــد، الـــــــصـــــــدر الــــشــــهــــيــــد )ت 536 ھ/1141 م(.  الـــــحـــــنـــــفـــــي، حــــــســــــام الــــــــديــــــــن، أبـــــــو مُـــــــَحـــــــّمَ

�1/128 ،]227[
- عمر بن عبد اهلل األرضرومي الُعثَْماني، نفعي )ت 1044 ھ/1634 م(. ]759[، 

�1/419
ـــــــــوفِـــــــــّي، ســـــلـــــطـــــان الــــعــــاشــــقــــيــــن،  ، الـــــــــّصُ ، الــــــــــِمــــــــــْصــــــــــِرّيُ - ُعــــــــَمــــــــُر بــــــــن َعــــــــِلــــــــّي بــــــــِن مُـــــــــــْرِشـــــــــــٍد الــــــــــَحــــــــــَمــــــــــِوّيُ
ـــــُن الـــــــَفـــــــاِرِض )ت 632 ھ/1235 م(.  ْــ يــــــِن، اب أبــــو حــــفــــص، وأبــــو الــــقــــاســــم، َشـــــــــَرُف الــــــدِّ

�379 ،]710[
ــد بــن َعــِلــّي، الــنــشــار، الــمــصــري، األنــصــاري، ِســـراج الدين،  - ُعمر بن قاسم بن مُــَحــّمَ

أبو َحْفص )938 ھ/1531 م(. ]68[، 33�
وفِّي، الشعباني،  د فؤادي، القسطموني، الُعثَْماني، الّصُ - عمر فؤاد أَفَنِْدي بن مَُحّمَ
الــــقــــســــطــــمــــونــــّي )ت 1046 ھ/1636 م(. ]697[،  فـــــــــــــؤادي  ـــنـــــفـــــي،  الـــــحــ الـــــخـــــلـــــوتـــــي، 

�366
- عمر نسيمي، عماد الدين، التركماني، التبريزي، اآلمدي، البغدادي، الحروفي، 

الحاج الثاني )ت 820 ھ/1417 م(. ]293[، 1/153�
د بن أحمد الَمِسيري. - العوفي: مَُحّمَ

ـــــــــــد بـــــــــــن  - عــــــــــــيــــــــــــاض بــــــــــــن مــــــــــــــــوس| بــــــــــــــــن عـــــــــــيـــــــــــاض بـــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــرو بـــــــــــن مــــــــــــــــوس| بــــــــــــــــن عـــــــــــيـــــــــــاض بـــــــــــن مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
مــــوس| بــــن عـــيـــاض الــيــحــصــبــي، الــســبــتــي، الـــمـــّراكـــشـــي، أبـــو الـــفـــضـــل، الـــقـــاضـــي عــيــاض 

)ت 544 ھ/1149 م(. ]135[، 78� ]136[، 79�
د الميانجي، الهمداني. - عين القضاة: عبد اهلل بن مَُحّمَ

، أبو نصر. ِ الَْهَمَدانِّيُ َ ْ ُد بُْن َعبِْد انمحرّلَ - عين الُقَضاة: مَُحّمَ
- العيني: أحمد بن عماد العينتابي.

د. د أسعد ده ده بن مُْصَطَف| رشيد بن مَُحّمَ - غالب ده ده: مَُحّمَ
د بن عبد اهلل؛ البوسنوي. - غائبي: عبد اهلل عبدي بن مَُحّمَ
د بن أحمد، الطوسي. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - الغزالي: مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    524

د بن أحمد. د بن مَُحّمَ - الغزالّي، أبو الُفتُوح: أحمد بن مَُحّمَ
د بن عبد الرشيد بن طيفور. د بن مَُحّمَ - الغزنوي؛ السجاوندي: مَُحّمَ

- غفار زاده: يُوُسف بن عبد اهلل الرهاوي، القسطنطيني، األورفلي.
د )محمود( بن طرخان بن أوزلغ. د بن مَُحّمَ - الفارابي: مَُحّمَ
. ، الِمْصِرّيُ - الَفاِرِض؛ ابُْن: ُعَمُر بن َعِلّي بِن مُْرِشٍد الَحَمِوّيُ
د )المهدي( بن أحمد بن َعِلّي، القصرّي. - الفاسّي: مَُحّمَ

رقي. د الّشَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن الطيب مَُحّمَ - الفاسي: مَُحّمَ
يـــن، الـــبُـــَخـــاِرّي، ميرك  ــد مــيــرك بــن مــبــارك شـــاه )مــبــاركــشــاه(، َشــْمــس الـــدِّ - فــاضــل مُــَحــّمَ

اْشَكنِْدّي، الشاشي، الفركندي )ت 980 ھ/1572 م(. ]605[، 3/316� الّطَ
د األقحصاري، الصاروخاني. - فائز: أحمد فائز بن مَُحّمَ

د بن عمر بن الحسن، ابن خطيب الري. - فخر الدين الرازي: مَُحّمَ
- فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا.

- فرشته: محّمد قاسم هندو شاه األستربادي، الباطني.
د بن )أبي بكر( إِبَْراِهيم بن مُْصَطَف|. ار: مَُحّمَ ين الَْعّطَ - فريد الّدَ

ُــــــــــو َســــــــــِعــــــــــيــــــــــٍد  ، أَب ـــــــــــــــوفِـــــــــــــــّيُ ، الـــــــــــــــّصُ ــــــــــــِد بــــــــــــِن أَْحــــــــــــــــَمــــــــــــــــَد الــــــــــِمــــــــــيــــــــــَهــــــــــنِــــــــــّيُ - فَـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــُل اهلِل = الـــــــــــَفـــــــــــْضـــــــــــُل بـــــــــــُن مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
ابُن أَبِي الَخيِْر، الخراساني )ت 440 ھ/1049 م(. ]1107[، 2/595�

د بن ُسلَيَْمان البيّاتي، التُّركمانّي، الباطنّي. - فضولي: مَُحّمَ
- الفلبه وي: مُْصَطَف| بن أحمد، مصلح الدين، محيي الدين.

د )أو الَفنَري(. د بن حمزة بن مَُحّمَ - الفناري: مَُحّمَ
وفِّي. - فهيم: ُسلَيَْمان فهيم أَفَنِْدي، اإِلْستَانْبُولي، الّصُ

د، القسطموني، الُعثَْماني. - فؤادي: عمر فؤاد أَفَنِْدي بن مَُحّمَ
- فيض اهلل بن )أبي الخير أحمد( بن مُْصَطَف| بن راسخ كنغريلي، أبو الخير زاده، 
أَفَــــــــــنْــــــــــِدي، شــــيــــخ اإلســـــــــــام )1175 ھ/1761 م(. ]879[،  فــــــيــــــض اهلل  دامـــــــــــاد زاده، 

�8/479
ــــوفِــــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي،  - فـــيـــض اهلل بـــن عـــبـــد اهلل األيــــوبــــي، الــــــُمــــــَراِدّي، اإلســـتـــانـــبـــولـــي، الــــّصُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    525 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

الحنفي، مثنوي خوان، )مثنويخوان(، فيضي الّرُوِمي )ت 1284 ھ/1867 م(. 
�590 ،]1102[

- فيضي: عمر بن صالح الفيضي )التُّوقادي = التُّوقاتي(.
د. - القارصي: دَاُوود بن مَُحّمَ

د( المّا الهروي. - القاري: علي بن )سلطان مَُحّمَ
د بن إِْسَحاق. - القاز آبادي: أحمد بن مَُحّمَ

يـــــــــــن،  ـــــــــد بـــــــــن ُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــان الـــــــــــــبَـــــــــــــْصـــــــــــــِرّي، الــــــــــــحــــــــــــَراِمــــــــــــي، جــــــــمــــــــال الـــــــــــّدَ ـــــــــَحـــــــــّمَ - الــــــــــَقــــــــــاِســــــــــم بــــــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي بـــــــــــِن مُ
افِِعّي )ت 516 ھ/1122 م(. ]845[، 3/458� د، الحريري، الّشَ أَبُو مَُحّمَ

ُــــــــِســــــــّي، الــــمــــالــــكــــي، الــــنــــحــــوي،  - الــــقــــاســــم بــــن فــــيــــره بــــن خــــلــــف بــــن أحــــمــــد الــــرعــــيــــنــــي، األنْــــــــَدل
ـــد( الــمــعــروف بــالــشــاطــبــي )ت 590 ھ/1194 م(.  الــضــريــر، أبــو الــقــاســم )أبـــو مُـــَحـــّمَ
 �19 ،]39[ �3/18 ،]34[ �1/18 ،]32[ �1/17 ،]30[ �1/16 ،]25[

�3/20 ،]42[ �1/20 ،]40[
- قاسم بن قُْطلوبُغا بن عبد اهلل، المصري، زين الدين، أبو العدل، الحنفي، ولد 

سنة )802 ھ(، وتوفي سنة )879 ھ/1477 م(. ]684[، 357�
- قــاســم چلبي، بــالــي صوفيه وي، االســتــرومــجــي، الــصــوفــي، الخلوتي، بــالــي خليفة 
ــــنْــــــِدي، جــتــالــجــه وي )ت 960 ھ/1552 م(. ]92[، 1/55� ]93[، 2/55�  ــ أَفَ

�5/55 ،]96[ �3/55 ،]94[
وفِّي، ملك الشعراء، باقي. - قاضي العسكر: محمود عبد الباقي الّصُ
د علي، بستان أَفَنِْدي. - قاضي روم إيلي عسكر: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ

د أمين = محمود(. - قاضي زاده: أحمد )بن مَُحّمَ
د علمي بن مُْصَطَف|؛ اآلماسي، كوچك علمي. - قاضي زاده: مَُحّمَ

د بن محمود، البروسوي. - قاضي زاده: موس| بن مَُحّمَ
- قاضي مير: حسين بن معين الدين الَْميْبُدي )الَميْبُِذي(.

د( بن عبد انمحرل. - قاضيجق: عبد اللطيف بن )جال الدين مَُحّمَ
- قائمي: حسن البُسنوي، الّرُوِمي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    526

د بن أحمد بن جعفر. - القدوري، البغدادي: أحمد بن مَُحّمَ
د حفيد نور الدين بن يُوُسف، الباليكسري. - القراصويي: مَُحّمَ

- الَْقَرافِّي: يُوُسف بن عبد اهلل بن عمر العجمي، الكوراني، الَْقَرافِّي.
د القيصري. - القراماني: داوود بن مَْحمود بن مَُحّمَ

د بن يُوُسف األنقروي، القونوي، قره بيري. - القرماني: مَُحّمَ

د بن يُوُسف األنقروي، القرماني، القونوي. - قره بيري: مَُحّمَ
- قره َچلَبِي زاده: عبد العزيز بن حسام الدين حسين.

د. - قره خليل؛ البركوي: خليل بن حسن بن مَُحّمَ
د( بن عبد انمحرل. - القزويني: عبد اللطيف بن )جال الدين مَُحّمَ
د بن عبد انمحرل بن عمر العجلي، خطيب دمشق. - القزويني: مَُحّمَ

د بن أبي بكر بن عبد الملك. - الَقْسَطّانِي: أحمد بن مَُحّمَ
د بن يزيد، الزيلي، السيواسي. - القسطموني: محرم بن مَُحّمَ

د بن حسن القسطموني، حسن زاده، شفائي. - القسطموني: مَُحّمَ
- القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة.
د )المهدي( بن أحمد بن َعِلّي، الفاسّي. - القصرّي: مَُحّمَ

د )مَْحُمود( الرازي، الباطني. د بن مَُحّمَ - قطب الدين التحتاني: مَُحّمَ
د، اإلزنيقي. د بن قطب الدين، مَُحّمَ - قطب الدين زاده: مَُحّمَ

- قُْطلوبُغا؛ ابن: قاسم بن قُْطلوبُغا بن عبد اهلل، زين الدين.
- قلج زاده: إِْسَحاق جلبي )چلبي( بن إِبَْراِهيم األُسكوبي.

د القيصري. - القنوي: داوود بن مَْحمود بن مَُحّمَ
د بن حسام الدين، الخراساني. - القهستاني: مَُحّمَ

د بن عبد الحميد بن شيخ المشايخ البسطامي. - قوام الدين: مَُحّمَ
د شوقي الصدر األعظم. د َراِغب پاشا بن مَُحّمَ - قوجه راغب: مَُحّمَ

د بن مُْصِلح الدِّين مُْصَطَف|، اإلزميتي، شيخ زاده. - القوجوي: مَُحّمَ
- قوش آهط لي: أحمد عصمت اهلل أفندي، كسكين.
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- قوش آهط لي: مُْصَطَف| بن حمزة بن إبراهيم البولوي النحوي.
د القوشجي، الباطني. - القوشجي: علي بن مَُحّمَ
د بن خضر الُعَمِرّي. - قول أحمد: أْحَمد بن مَُحّمَ

د صدري. - القونوي: علي بن مَُحّمَ
د بن يُوُسف. د بن إِْسَحاق بن مَُحّمَ - القونوي، صدر الدين: مَُحّمَ
د بن حسين. د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - القونوي؛ جال الدين: مَُحّمَ

د. - القيصري: عبد المحسن بن مجد الدين مَُحّمَ
- قَيِّم زاده: عبد اهلل بن حسن الكانقري )الكنغري = چانغري(.

- الكاتبي: علي بن عمر بن َعِلّي، دُبَيَْران، الباطني.
- الكاتي: حسن الكاتي حسام الدين.

- الكاشاني: يحي| بن أحمد الكاشي، الباطني.
د بن الرشيد، سديد الدين. د بن مَُحّمَ - الكاشغري مَُحّمَ

د، التركستاني، الزاهدي. - الكاشغري: عبد اهلل بن مَُحّمَ
- الكاليبوليلي: مُْصَطَف| بن إبراهيم الَغِليبُولي الكليبوليلي الُعثَْماني.

- الكرماني: محمود بن َعِلّي بن محمود خواُجو كرماني؛ الباطني.
- الكريدي: أحمد بن إِبَْراِهيم بن أحمد.

د بن مُْصَطَف|. - الكريدي: مَُحّمَ
- كسكين: أحمد عصمت اهلل أفندي، اآلهط وي.

د، األسكوبي، األدرنوي. د وحدتي بن مَُحّمَ - الكسير: مَُحّمَ
أبـــــــو الـــــــمـــــــضـــــــرب )ت 26 ھ/645 م(.  الــــــــمــــــــزنــــــــي،  أبــــــــي ســــــــلــــــــم|،  - كـــــــعـــــــب بـــــــن زهـــــــيـــــــر بـــــــن 

]791[، 6/436� ]805[، 1/440. مكرر، ]1103[، 591�
- الكفوي، أبو البقاء: أيوب بن موس|، الُحَسيْنِّي، القريمي.

د بن أْحَمد بن مُوَس| بن عبد اهلل، العجلوني. - الكفيري: مَُحّمَ
- ُكلشني سزائي: حسن بن َعِلّي بن حسين قرطبي زاده.

ين الشماخّي، الباكوّي، الشعبانّي. - الكلشنّي: يحي| بن بهاء الّدَ
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- الكلنبوي، شيخ زاده: إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| بن محمود.
ـــــد بـــــن صـــــالـــــح بــــيــــجــــان بــــن ُســـــلَـــــيْـــــَمـــــان، يــــازيــــجــــي زاده، صـــــــاح الـــــديـــــن؛  - كــــلــــيــــبــــولــــي: مُـــــَحـــــّمَ

الكاتب.
- كليبولي: مُْصَطَف| بن شعبان، كليبوليلي؛ سروري.

- الكليسي، الحلبي: ُعثَْمان بن عبد اهلل، عرياني زاده.
- كمال پاشا: أحمد بن ُسلَيَْمان بن كمال پاشا.

- كنغريلي: فيض اهلل بن )أبي الخير أحمد( بن مُْصَطَف| بن راسخ.
د وصالي. د عارف چلبي بن مَُحّمَ - الكوتاهية وي: مَُحّمَ

- الكوراني: يُوُسف بن عبد اهلل بن عمر بن َعِلّي بن خضر الكردي.
- كوسج: درويش أحمد كوسج الرومي، الطرابزوني.

د صالح، عزت ما. د عزت بن مَُحّمَ - كيچه جي زاده: مَُحّمَ
- الكيداني: لطف اهلل النسفي.

د بن مُْصَطَف|، الواني؛ الوانقولي. - الگوراني: مَُحّمَ
د بن حمزة اآليدني. - ُگوزل حصاري: عالم مَُحّمَ

د، اآليدني، النَّْقِشبَنِْدّي. - الُگوزلِحصاري: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
د بن عبد العزيز القونوي، وجودي. - الرنده وي: مَُحّمَ

- الاري: عبد الغفور بن صاح الاري األنصاري.
د بن صاح الدين بن جال الدين. - الاري؛ مصلح الدين: مَُحّمَ

- آللي چلبي: أحمد بن مُْصَطَف| الصاروخاني.
- لطف اهلل النسفي، الكيداني )ت حوالي 900 ھ/1494 م(. ]220[، 4/124� 

�29/512 ،]968[
د بن إِبَْراِهيم بن لعلي، الُحَسيْنِّي. - لعلي زاده: عبد الباقي بن مَُحّمَ

ــــــــــــوفِــــــــــــيّــــــــــــة الـــــــمـــــــولـــــــويـــــــة  - لـــــــــيـــــــــل| بـــــــــنـــــــــت حــــــــــامــــــــــد أَفَــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــِدي مــــــــــــــــــــوره لــــــــــــي زاده، اإِلْســــــــــــتَــــــــــــانْــــــــــــبُــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــة، الــــــــــــّصُ
)ت 1264 ھ/1847 م(. ]751[، 411�

- مادر زاده: ُعثَْمان بن عبد اهلل )موالنا زاده؛ منا زاده( دانشمند.
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مَْشِقّي، القاهري. د بن أحمد، الدِّ د بن مَُحّمَ - المارديني؛ ِسبْط: مَُحّمَ
- مازة؛ ابن: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.

- مائِي زاده: ُعَمر بن أْحَمد )الجلّي = الچلي(، الْمائّي، اآلمدّي.
د المؤلفين: ]967[، 28/512� - مُتََعدِّ

. - الُمتَنَبِّي: أَْحَمُد بُن ُحَسيِْن بِن َحَسٍن الُجْعِفّيُ
- مثنوي خوان: فيض اهلل بن عبد اهلل األيوبي، الُمَراِدّي.

د توفيق أفندي المولوي. - المثنوي خوان: مَُحّمَ
- مجهول: ]5[، 2/4� ]11[، 3/8� ]13[، 2/9� ]14[، 3/9� ]89[، 52� 
 ،]185[ �1/103 ،]183[ �92 ،]161[ �13/88 ،]157[ �6/55 ،]97[
 ،]218[  �2/118  ،]208[  �116  ،]205[  �2/111  ،]195[  �3/103
 ،]237[  �6/128  ،]232[  �7/124  ،]223[  �3/124  ،]219[  �2/124
 ،]242[  �5/132  ،]241[  �3/132  ،]239[  �2/132  ،]238[  �1/132
 ،]299[  �3/133  ،]247[  �1/133  ،]245[  �8/132  ،]244[  �6/132
 ،]320[  �4/159  ،]311[  �3/159  ،]310[  �3/157  ،]305[  �3/155
 �173 ،]359[ �166 ،]343[ �5/162 ،]330[ �4/162 ،]329[ �3/161
ـــــكـــــــرر. ]530[،  ]365[، 3/177� ]415[، 3/219/مــــــــكــــــــرر. ]423[، 223/مــ
 �305  ،]588[  �304  ،]587[  �1/299  ،]581[  �296  ،]578[  �270
 �2/336  ،]647[  �2/333  ،]641[  �2/319  ،]610[  �1/319  ،]609[
 �6/345  ،]669[  �5/345  ،]668[  �4/345  ،]667[  �1/341  ،]658[
 ،]806[ �3/419 ،]761[ �3/409 ،]748[ �377 ،]708[ �349 ،]676[
2/440. مكرر، ]818[، 446� ]854[، 2/466� ]910[، 2/489� ]942[، 
 ،]1058[ �2/526 ،]1001[ �5/512 ،]944[ �26/512 ،]965[ �3/512
 ،]1096[ �581 ،]1093[ �2/580 ،]1092[ �1/580 ،]1091[ �557

�3/594 ،]1108[ �592 ،]1104[ �584
- مــــــجــــــهــــــول؛ عـــــــــاش قـــــبـــــل الـــــــقـــــــرن الـــــثـــــامـــــن الــــــهــــــجــــــري/الــــــرابــــــع عـــــشـــــر الـــــــمـــــــيـــــــادي. ]1055[، 

�4/555



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    530

- مــــجــــهــــول؛ وفــــاتــــه مــــا بـــيـــن ســـنـــة )1021 ھ/1612 م( وســــنــــة )1067 ھ/1657 م(. 
 ،]557[  �277  ،]556[  �276  ،]554[  �275  ،]553[  �274  ،]552[

�281 ،]560[ �280 ،]559[ �278
د بن يزيد، الزيلي، السيواسي، القسطموني، الحنفي، الخلوتي،  - محرم بن مَُحّمَ

أبو الليث )ت 1000 ھ/1592 م(. ]907[، 487�
ــد، أبــو عــيــس|، الفاسّي  ُــوُســف بــن مُــَحــّمَ ــد )المهدي( بن أحمد بن َعــِلــّي بــن ي - مُــَحــّمَ

القصرّي المغربّي المالكّي )ت 1109 ھ/1698 م(. ]132[، 75�
ــــــد دده( بــــــــــــــن مُــــــْصــــــَطــــــَف| بــــــن حــــبــــيــــب األرضــــــــــــــــــــروم|، الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي،  ـــــــد )بـــــيـــــر مُــــــَحــــــّمَ - مُـــــــَحـــــــّمَ
الـــــــبـــــــروســـــــوي ت )1146 ھ/1733 م(.  أَفَــــــــــــنْــــــــــــِدي،  الــــــــديــــــــن، دده  أبـــــــو الـــــــمـــــــكـــــــارم، زيـــــــــن 

�2/309 ،]593[
ـــد بـــن َعــــِلــــّي الـــخـــرســـانـــي الـــخـــوافـــي الـــبـــرابـــادي،  يــــن( بــــن مُـــَحـــّمَ ــــد ُرْكــــــن الــــدِّ ــــَحــــّمَ ــــد )مُ ــــَحــــّمَ - مُ

زين الدين، أبو بكر )ت 838 ھ/1435 م(. ]303[، 1/157�
ــــــــــــد أســـــــــعـــــــــد بـــــــــن إســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل أفــــــــــنــــــــــدي بــــــــــن إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم الـــــــعـــــــائـــــــيـــــــه وي، اإلســـــــتـــــــانـــــــبـــــــولـــــــي،  - مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
أســـــعـــــد )ت 1166 ھ/1753 م(. ]1087[،  اإلســـــــــــــام،  شــــيــــخ  زاده،  أبــــــو إســــــحــــــاق 

�576
وفِّي،  د اإِلْستَانْبُولّي، الُعثَْماني، الّصُ د أسعد ده ده بن مُْصَطَف| رشيد بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
)ت 1213 ھ/1799 م(.  أســـــــــعـــــــــد  ده،  ده  غـــــــــالـــــــــب  الـــــــــــــــدرويـــــــــــــــش  الــــــــشــــــــيــــــــخ  الـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــوي، 

�3/407 ،]744[ �2/407 ،]743[ �1/407 ،]742[ �187 ،]377[
ــــثــــــانــــــي عـــــشـــــر الــــــهــــــجــــــري(. ــــثــــــانــــــي مـــــــن الـــــــقـــــــرن الــ ــــنــــــصــــــف الــ ــــــــد أَفَــــــــــــنْــــــــــــِدي الـــــحـــــمـــــصـــــي. )الــ - مُــــــــَحــــــــّمَ

�7/161 ،]324[
د أَفَنِْدي الرومي ]18[، 13� - مَُحّمَ

د الحنفي التبريزي، َشْمس الدِّين، مّاَ حنفي، منّاَ حنفي، المول| التبريزي  - مَُحّمَ
 ،]832[  �1/290  ،]570[  �8/159  ،]315[ )ت 900 ھ/1494 م(. 

�1/482 ،]895[ �3/455
لَيَْمانِيَّة  ــد أمين أَفَــنْــِدي خطيب الّسُ ــد أمين أَفَـــنْـــِدي؛ الحافظ؛ مــن تاميذ مُــَحــّمَ - مُــَحــّمَ

)ت بعد 1192 ھ/1778 م(، ]70[، 35� ]71[، 1/36� ]72[، 2/36�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    531 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ــــوفِــــّي، الـــنَّـــْقـــِشـــبَـــنْـــِدّي،  ـــد أمــيــن بــن درويــــش بــــن حــســن الـــتـــوقـــادي، الــُعــثْــَمــانــي، الــــّصُ - مُـــَحـــّمَ
الــحــنــفــي، أمــيــن، عــارفــي )ت 1158 ھ/1745 م(. ]347[. 2/169� ]348[، 

�4/169 ،]349[ �3/169
ــــــــْرَوانِــــــــّي، مُــــــــّا زاده، الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي،  ـــــد أمــــيــــن بــــن صــــــدر الـــــديـــــن )جـــــمـــــال الــــــديــــــن( الــــــــشِّ - مُـــــَحـــــّمَ
افِِعّي، ثم الحنفي )ت 1036 ھ/1627 م(. ]482[، 7/258�  القسطنطيني، الّشَ

]627[، 323. مكرر.
ــــــــــد صــــــــالــــــــح بــــــــن إِْســــــــــَمــــــــــاِعــــــــــيــــــــــل، األيـــــــــــوبـــــــــــي الــــــــــرومــــــــــي،  ـــــــــــد أمــــــــيــــــــن بــــــــن عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ - مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
وفِّي، مُّا أَفَنِْدي )ت 1275 ھ/1858 م(. ]677[،  الُعثَْماني، النَّْقِشبَنِْدّي، الّصُ

�350
د درويش، أديب، الحاج؛ الموقِّع، التشريفاتي،  د أمين بن َعِلّي بيك بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
ْـــَحـــنَـــِفـــّي )ت 1216 ھ/1801 م(. ]248[،  وِمــــي، ال اإِلْســـتَـــانْـــبُـــولـــّي، الــُعــثْــَمــانــي، الــــّرُ

�1/134
ـــــــار،  ْـــــــَعـــــــّطَ يــــــــن ال ــــــْصــــــَطــــــَف| بــــــن شــــــْعــــــبَــــــان، فـــــريـــــد الــــــــّدَ ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن مُ ــــــد بــــــن )أبــــــي بــــــكــــــر( إِب - مُــــــَحــــــّمَ
الَْهمَدانِي، النيسابوري )ت 627 ھ/1230 م(. ]276[، 141� ]277[، 142� 
 ،]283[ �145 ،]282[ �144 ،]279[ �3/234 ،]439[ �143 ،]278[

�358 ،]685[ �284 ،]563[ �2/234 ،]438[ �146
د بن )صالح بيجان صاح الدين يازيجي؛ الكاتب( بن ُسلَيَْمان، كليبولي =  - مَُحّمَ
وفِّي، الَْحنَِفّي )ت 855 ھ/1451 م(.  كليبوليلي، السهروردي، يازيجي زاده، الّصُ

]524[، 266 مكرر.
ــــد بــــن )عــــلــــي عــــــاء الــــديــــن( بــــن )مــــلــــك داد = مــــلــــكــــداد( الــــتــــبــــريــــزي، الـــقـــونـــوي،  - مُــــَحــــّمَ

وفِّي المتخلص: بشمس التبريزي )ت 645 ھ/1247 م(. ]531[، 271� الّصُ
ـــوفـــّي، مُحيي  ْـــَراِهـــيـــم بـــن حــســن الــنــيــكــســارّي، الــُعــثْــَمــانــّي، الــحــنــفــّي، الـــّصُ ـــد بـــن إِب - مُـــَحـــّمَ

الدِّين، أبو عبد اهلل )ت 901 ھ/1495 م(. ]211[، 3/119�
ــــــــد بــــــــن مـــــالـــــك بـــــن  ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ ـــــالـــــــك بـــــــن إِب ْــــــــــَراِهــــــــــيــــــــــم بــــــــــن عـــــــبـــــــد اهلل بـــــــن مــ ــــــــد بــــــــن إِب - مُــــــــَحــــــــّمَ
ـــبــــــد اهلل، الـــمـــالـــكـــي،  ــ ْــــــِحــــــْمــــــيَــــــِرّي الـــــــرنـــــــدي، أبــــــو عـ ْــــــَراِهــــــيــــــم بــــــن يــــحــــي| بــــن عــــبــــاد الــــنــــفــــزي ال إِب

وفِّي، ابن عباد )ت 792 ھ/1390 م(. ]383[، 191� الّصُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    532

هراني )ت بعد 1070 ھ/1660 م(.  د بن أبي بكر، منا زاده الكردي، الّسُ - مَُحّمَ
�3/493 ،]918[

وفِّي،  د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي، الّصُ - مَُحّمَ
 �3/258  ،]478[  �8/97  ،]175[ )ت 1150 ھ/1737 م(.  الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي 
قْم الَحِميِدّي: 5/309� ]862[، 1/473� ]874[،  ]586[، 303� ]596[ الّرَ

�5/480 ،]893[ �3/479
د بن أبي بكر بن إِبَْراِهيم الجوغي، ركن اإلسام، أبو المحاسن، إمام َزاده،  - مَُحّمَ

البَُخاِرّي، الَْحنَِفّي )ت 573 ھ/1177 م(. ]414[، 2/219/مكرر.
ـــِقـــــّي، الــحــنــبــلــي،  مَـــــْشــ ــــد بــــن أبـــي بـــكـــر بـــن أيـــــوب بـــــن ســـعـــد بـــن حــــريــــز الـــــزرعـــــي، الـــــدِّ - مُــــَحــــّمَ
يــن، أبو عبد اهلل، ابن قيم الجوزية )ت 751 ھ/1351 م(. ]296[،  َشْمس الــدِّ

�154
وفِّي، زين الدين )َشْمس  د بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الحنفي، الّصُ - مَُحّمَ

الدِّين(، أبو عبد اهلل )ت 666 ھ/1268 م(. ]1097[، 585�
ــد بــن أحــمــد أبــو الــفــيــض الــرومــي الــبــوســنــوي الــُعــثْــَمــانــي )ت بعد سنة 1033 ھ/  - مُــَحــّمَ

1623 م(. ]1061[، 559� ]1062[، 560� ]1064[، 561. مكرر.
ــــــــــوفِــــــــــّي، أبـــــــو عـــــــبـــــــد اهلل )ســــــنــــــة 881 ھ/  ــــنــــــي، الــــــــــّصُ ـــــمــــــديــ ـــــمــــــالــــــكــــــي، الـ ـــــــد بـــــــن أحــــــمــــــد الـ - مُـــــــَحـــــــّمَ

1476 م(. ]297[، 1/155�
د بن أحمد الَمِسيري، العوفي، المصري )كان حيا سنة 1049 ھ/1639 م(.  - مَُحّمَ

�12 ،]17[
د بن أحمد المؤذن، َشْمس الدِّين ]246[، 2/133� - مَُحّمَ

ـــــــــــافِـــــــــــِعـــــــــــّي )ت 1006 ھ/1598 م(.  الـــــــــــّشَ األنــــــــــبــــــــــابــــــــــي،  الــــــــوســــــــيــــــــمــــــــي،  أحــــــــمــــــــد  ــــــــــد بــــــــــن  - مُــــــــــَحــــــــــّمَ
�1/188 ،]378[

د بن أحمد بن عبد الرحيم، َشْمس الدِّين، أبو عبد اهلل، المزي، الشاذلي،  - مَُحّمَ
وفِّي، المالكي. )ت 750 ھ/1349 م(. ]664[، 1/345� الّصُ

د بن أحمد بن حسين، أبو عبد اهلل، المقرئ، الحنبلي،  د بن أحمد بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
ُشعلة، الموصلي )ت 656 ھ/1258 م(. ]54[، 27�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    533 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

يــن، أبــو عــبــد اهلل، الكفيري،  ــد بــن أْحــَمــد بــن مُــوَس| بــن عــبــد اهلل، َشــْمــس الــدِّ - مُــَحــّمَ
افِِعّي )ت 831 ھ/1427 م(. ]117[، 1/65� مَْشِقّي، الّشَ العجلوني، الدِّ

يــن، الــديــروطــي، الــدمــيــاطــّي، الــواعــظ؛  ــد بــن أحــمــد، أبــو عــبــد اهلل، َشــْمــس الــدِّ - مُــَحــّمَ
وفِّي )ت 921 ھ/1515 م(. ]391[، 2/197� األزهري، الّصُ

د بن أحمد، الحافظ اإِلْستَانْبُولّي، ]69[، 34� - مَُحّمَ
ْـــــــِن  ْـــــــــِن ُعـــــــبَـــــــيْـــــــِد ب ـــــــــائِـــــــــِب ب ْــــــــــِن الـــــــــّسَ ْــــــــِن َشــــــــــافِــــــــــِع ب ْــــــــــِن ُعــــــــثْــــــــَمــــــــان ب ْــــــــــَعــــــــــبَّــــــــــاِس ب ْــــــــــــــــِن ال ْـــــــــُن إِدِْريــــــــــــــــَس ب ـــــــــُد ب ـــــــــَحـــــــــّمَ - مُ
ْـــــــِن  ةَ ب ْـــــــِن مُـــــــّرَ ْـــــِن ِكـــــــاِب ب ْـــــِن قُـــــَصـــــيِّ ب ْـــــِن َعـــــبْـــــِد مَـــــنَـــــاِف ب ـــــِلـــــِب ب ْـــــُمـــــّطَ ْــــــِن ال ْـــــِن َهــــــاِشــــــِم ب َـــــِزيـــــَد ب َعـــــبْـــــِد ي
ْــــــِن  ْــــــَمــــــةَ ب ــــــِن ُخــــــَزي ْـ ــــــةَ ب ــــــانَـ ــــنَـ ــ ــــــِن ِكـ ْـ ــــــِر ب ــــــْضـ ــــنَّـ ــ ــــــِن الـ ْــ ــــــِك ب ِــ ــــــال ــ ْـــــــِن مَ ــــــِن فِـــــــْهـــــــِر ب ْــ ــــــِب ب ِــ ــــــال ْــــــــــِن َغــ ُــــــــــَؤيِّ ب ْـــــــِن ل َكـــــــْعـــــــِب ب
ْـــــــَهـــــــَمـــــــيْـــــــَســـــــِع، اإلمـــــــــام  ْــــــــــِن ال ْــــــــِن َعــــــــــْدنَــــــــــاَن ب ْـــــــــــــِن مَــــــــْعــــــــِد ب ْــــــــِن نِـــــــــــــَزاِر ب ْــــــــــِن مُــــــــَضــــــــِر ب ْــــــــــيَــــــــــاَس ب ْـــــــــــِن إِل مُـــــــــــْدِرَكـــــــــــةَ ب
أبــــــــــو عــــــــــبــــــــــد اهلل )ت 204 ھ/820 م(.  الـــــــــقـــــــــرشـــــــــي،  الـــــــهـــــــاشـــــــمـــــــي  الـــــمـــــطـــــلـــــبـــــي  الـــــــشـــــــافـــــــعـــــــي، 

�7/259 ،]506[
د بن يُوُسف بن َعِلّي القونوي، الصوفي، صدر الدين،  د بن إِْسَحاق بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
 �2/195  ،]388[  �1/195  ،]387[ )ت 673 ھ/1275 م(.  ـــــالــــــي  ــــمــــــعـ أبــــــو الــ

�227 ،]428[
د بن إسحاق، خواجه شوكت بخاري، أصبهاني )ت 1107 ھ/1695 م(.  - مَُحّمَ

�401 ،]735[
انِـــــــــــــّي،  ّوَ ــــــد بــــــن أســـــعـــــد )أحـــــــمـــــــد( الـــــصـــــديـــــقـــــي، الـــــبـــــكـــــري، الــــتــــيــــمــــي، الـــــقـــــرشـــــي، الـــــــــــــّدَ - مُــــــَحــــــّمَ
الباطني، مُّا جال الدين )ت 918 ھ/1512 م(. ]572[، 3/290� ]591[، 

�308
ـــــد بـــــن إِْســـــَمـــــاِعـــــيـــــل اإلزمــــــــيــــــــري، الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، الــــمــــقــــرئ )ت 1160 ھ/1747 م(.  - مُـــــَحـــــّمَ

�9/159 ،]316[
َـــــــــْرِدْزبـــــــــه بـــــــــن األحـــــــنـــــــف الــــجــــعــــفــــي،  ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم بــــــــن الـــــمـــــغـــــيـــــرة بـــــن ب ـــــــد بـــــــن إِْســــــَمــــــاِعــــــيــــــل بــــــن إِب - مُـــــــَحـــــــّمَ
 �82  ،]139[  �81  ،]138[ )ت 256 ھ/870 م(.  أبــــــو عــــــبــــــد اهلل  الـــــــــبُـــــــــَخـــــــــاِرّي، 

�86 ،]143[ �85 ،]142[ �84 ،]141[ �83 ،]140[
ـــــاطــــــنــــــي، رضــــــــــي الـــــديـــــن  ــــبـ ـــــــد بـــــــن الـــــحـــــســـــن األســــــــــتــــــــــرابــــــــــادي، الـــــســـــمـــــنـــــانـــــي، الـــــنـــــجـــــفـــــي، الــ - مُـــــــَحـــــــّمَ

)ت 688 ھ/1289 م(. ]929[، 503�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    534

ــــــــرقــــــــي، الــــــفــــــاســــــي، الــــمــــغــــربــــي،  ـــــــد الــــــــّشَ ـــــــد بـــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ ـــّمَ ــــــَحــــ ـــــــد بـــــــن مُـ ـــّمَ ـــــَحــــ ـــــــد بـــــــن الـــــطـــــيـــــب مُــ - مُـــــــَحـــــــّمَ
المدني، المالكي، فخر الدِّين، أبو عبد اهلل )ت 1170 ھ/1856 م(. ]321[، 

�4/161
ـــــــــد بـــــــــن أمــــــــيــــــــن الـــــــســـــــعـــــــيـــــــدي، األردبــــــــــيــــــــــلــــــــــي، مــــــيــــــر أبــــــــو الــــــــفــــــــتــــــــح، الــــــــُحــــــــَســــــــيْــــــــنِــــــــّي، الـــــبـــــاطـــــنـــــي  - مُـــــــــَحـــــــــّمَ

)ت 976 ھ/1568 م(. ]896[، 2/482�
ــــــد بــــــن بـــــهـــــاء الــــــديــــــن بــــــن لــــــطــــــف اهلل بــــــن خــــلــــيــــل بــــن أرســــــــــــان شــــــاه بــــــن أســــفــــنــــديــــار بــــن  - مُــــــَحــــــّمَ
بـــايـــزيـــد الـــزمـــنـــي الــــخــــالــــدي، مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، الــــبــــايــــرمــــي، الــــبــــيــــرامــــي، الـــبـــهـــائـــي، الــحــنــفــي 

)ت 952 ھ/1545 م(. ]99[، 8/55�
ــــد بــــن بـــيـــر عـــلـــي بـــن إســـكـــنـــدر الــــبــــركــــوي )الـــبـــركـــيـــلـــي(، الـــــرومـــــي، الـــحـــنـــفـــي، تــقــي  - مُــــَحــــّمَ
يــن )ت 981 ھ/1573 م(. ]115[، 63 مـــكـــرر/2� ]289[،  الــديــن، مُــْحــيِــي الــدِّ
 ،]984[  �3/520  ،]983[  �3/519  ،]980[  �2/519  ،]979[  �1/152
 ،]1039[ �1/542 ،]1038[ �4/521 ،]988[ �3/521 ،]987[ �4/520
 ،]419[  �1/124  ،]217[  �6/97  ،]173[  �543  ،]1040[  �2/542

3/221/مكرر. ]421[، 1/223� ]927[، 501�
يــــــــن  ــــــــــد بــــــــــن حــــــــســــــــام الـــــــــــديـــــــــــن، الـــــــــخـــــــــراســـــــــانـــــــــي، الــــــقــــــهــــــســــــتــــــانــــــي، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، َشــــــــــْمــــــــــس الــــــــدِّ ــــــــــَحــــــــــّمَ - مُ

)ت 962 ھ/1555 م(. ]201[، 112� ]292[، 4/152�
ـــــــد بـــــــن حـــــســـــن الــــقــــســــطــــمــــونــــي، الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــي، الـــــــمـــــــولـــــــوي، حـــــســـــن زاده، شـــفـــائـــي  - مُـــــــَحـــــــّمَ

)ت بعد 1085 ھ/1674 م(. ]403[، 209�
ُــــوُســــف بــــن َعــــِلــــّي بــــن الـــمـــطـــهـــر، الـــحـــلـــي، الــــرافــــضــــي، الــبــاطــنــي،  ــــد بــــن حـــســـن بـــن ي ــــَحــــّمَ - مُ

أبو طالب )ت 771 ھ/1369 م(. ]164[، 94�
ـــــــد بـــــــن َعـــــــــِلـــــــــّي الـــــــحـــــــارثـــــــي، بــــــهــــــاء الــــــديــــــن،  ـــــــد بـــــــن حـــــســـــيـــــن بـــــن عـــــبـــــد الـــــصـــــمـــــد بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ - مُـــــــَحـــــــّمَ
العاملي، البحراني، الهمداني، األصفهاني، الباطني )ت 1031 ھ/1622 م(. 

�454 ،]829[ �342 ،]661[
د بن حمزة السيواسي، تفسيري أَفَنِْدي، دبَّاغ زاده )ت 1111 ھ/1699 م(.  - مَُحّمَ

�40 ،]77[ �41 ،]78[



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    535 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

د الفناري )أو الَفنَري( الرومي، اإِلْستَانْبُولي، الحنفي،  د بن حمزة بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
يــــــن، مــــــّا فــــنــــاري )ت 834 ھ/1431 م(. ]615[، 1/320�  الـــقـــاضـــي َشــــْمــــس الــــــدِّ

�3/337 ،]652[
الِصــــــــــــــــــّي،  ـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــعـــــــيـــــــد بـــــــن حـــــــــمـــــــــاد بـــــــــن مـــــــحـــــــســـــــن بـــــــن عـــــــــــبـــــــــــد اهلل الــــــــصــــــــنــــــــهــــــــاجــــــــّي، الــــــــــــــــــّدَ ـــــــــــَحـــــــــــّمَ - مُ
الــبُــوصــيــرّي، شــرف الــديــن، أبــو عــبــد اهلل )ت 694 ھ/1294 م(. ]20[، 2/14� 

�5/455 ،]834[ �3/445 ،]817[ �13/259 ،]512[
ــــيّــــــاتــــــي، الــــــتُّــــــركــــــمــــــانــــــّي، الــــــــبــــــــغــــــــدادّي، الــــــكــــــربــــــائــــــّي، الـــــــقـــــــاجـــــــارّي،  ــــبــ ـــــــد بـــــــن ُســــــلَــــــيْــــــَمــــــان الــ - مُـــــــَحـــــــّمَ
البكتاشّي، اإلمامي، الباطنّي، فضولي )ت 963 ھ/1556 م(. ]688[، 361� 

�408 ،]745[ �453 ،]828[ �452 ،]827[
ـــــــــــد بـــــــــــن ُســـــــــلَـــــــــيْـــــــــَمـــــــــان بـــــــــن عــــــــــبــــــــــد انمحرل بــــــــــن أبــــــــي بــــــــكــــــــر بــــــــن ُســـــــــــلَـــــــــــيْـــــــــــَمـــــــــــان، الـــــــســـــــمـــــــالـــــــي،  - مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
الــحــســنــي، الـــصـــوفـــي، الـــشـــاذلـــي، أبــــو عــــبــــد اهلل، الـــجـــزولـــي )ت 870 ھ/1465 م(. 

�1/72 ،]127[
د بن صالح بيجان بن ُسلَيَْمان، كليبولي، يازيجي زاده )ت 855 ھ/1451 م(.  - مَُحّمَ

�267 ،]525[
ـــــــــد األنـــــــــــصـــــــــــاري،  ـــــــــد بـــــــــن صــــــــــــاح الــــــــديــــــــن بــــــــن جــــــــــــال الــــــــديــــــــن بــــــــن كــــــــمــــــــال الـــــــــديـــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ - مُـــــــــَحـــــــــّمَ
الــــــعــــــبــــــادي، الـــــمـــــلـــــتـــــوي، الــــــســــــعــــــدي، مــــصــــلــــح الــــــديــــــن الــــــــــــاري )ت 979 ھ/1571 م(. 

�2/317 ،]607[
- مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد بـــــــــــن عــــــــــــــبــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــردي الـــــــــــــــبـــــــــــــــرادوســـــــــــــــتـــــــــــــــي الـــــــــــــــخـــــــــــــــوشـــــــــــــــابـــــــــــــــّي، زيــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــديـــــــــــــــــن )ت بــــــعــــــد 

1163 ھ/1749(� ]625[، 2/323� ]792[، 7/436�
د بن عبد الباقي بن يُوُسف بن أحمد بن علوان الزرقاني، المالكي، شهاب  - مَُحّمَ

الدين، أبو عبد اهلل )ت 1122 ھ/1710 م(. ]476[، 1/258�
ْــــن إيــــاس پـــاشـــا، )إيـــــاس پــاشــا  ْــَجــِلــيــل، اإِلْســـتَـــانْـــبُـــولـــّي، الــُعــثْــَمــانــي، اب ـــد بـــن عــبــد ال - مُـــَحـــّمَ

زاده(، خاقاني، الّرُوِمي )ت 1015 ھ/1606 م(. ]119[، 66�
ــــــــوفِــــــــّي، قــــــــــوام الـــــديـــــن،  ــــــد بــــــن عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد بــــن شــــيــــخ الــــمــــشــــايــــخ الــــبــــســــطــــامــــي، الــــــــّصُ - مُــــــَحــــــّمَ

أبو الفضل )1037 ھ/1627 م؛ تقريباً(. ]196[، 3/111�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    536

ُــــــــــــو عــــــــــــبــــــــــــد اهلل،  يــــــــــــــــن، أَب ــــــــــد بــــــــــن َســــــــــــــامَــــــــــــــة، نَـــــــــــــاِصـــــــــــــر الــــــــــــــــّدَ ائِـــــــــــم بـــــــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ ـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــّدَ - مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
ْــِمــيــلـَـَق؛  ْــن ال ــافِــِعــي الــشــاذلــي، الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي، الــصــوفــي، اب وأبــو الــمــعــالــي، الــمــصــري الــّشَ

ابن بنت الِْميلََق )ت 797 ھ/1395 م(. ]1114[، 596�
ــــُقـــــَضـــــاة )ت بـــعـــد 966 ھ/  ، أبــــو نــــصــــر، عـــيـــن الـ ْــــــَهــــــَمــــــَدانِــــــّيُ ِ ال َ ْ ْــــــُن َعــــــــــبْــــــــــِد انمحرّلَ ــــــُد ب - مُــــــَحــــــّمَ

1559 م(. ]361[، 175�
ــد بــن عــبــد الــكــريــم، العجلي،  ــد بــن عــبــد انمحرل بــن عــمــر بــن أحــمــد بــن مُــَحــّمَ - مُــَحــّمَ
ـــــافِـــــِعـــــّي، خـــطـــيـــب دمــــشــــق، جــــــال الـــــديـــــن، أبـــو الـــمـــعـــالـــي )ت 739 ھ/  الــــقــــزويــــنــــي، الـــــّشَ

1338 م(. ]849[، 462�
يــن،  ْــُحــســيــن، الـــُعـــَمـــِرّي، الــمــيــانــي، بـــدر الــدِّ ــد بــن ال حــيــم بــن مُــَحــّمَ ــد بــن عــبــد الــّرَ - مُــَحــّمَ

كان حياً سنة )801 ھ/1399 م(، ]932[، 506�
ـــــــــد بـــــــــن عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز الرنـــــــــــــــــده وي، الـــــــــقـــــــــونـــــــــوي، الــــــــُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، وجــــــــــــودي  ـــــــــَحـــــــــّمَ - مُ

)ت 1021 ھ/1612 م(. ]285[، 148�
ْـــَحـــنَـــِفـــّي،  وِمــــــي، ال ــــاب الـــبـــركـــلـــي، الــــبــــركــــوي، الــــــّرُ ْــــَوّهَ ْـــَكـــِريـــم بـــن عــــبــــد ال ــــد بــــن عـــبـــد ال ــــَحــــّمَ - مُ
شــيــخ عــبــد الــكــريــم زاده، خـــيـــالـــي، ُزلـــــف نـــكـــار = ُزلـــفـــنـــكـــار )ت 975 ھ/1567 م(. 

�508 ،]935[
د بن عبد اهلل األنصاري، أبو عبد اهلل، أبو الجيش، األنَْدلُِسّي )ت 549 ھ/  - مَُحّمَ
1154 م(. ]564[، 1/285� ]786[، 1/436� ]807[، 1/441� ]804[، 

�2/442 ،]810[ �3/440
ـــــد بـــــن عــــبــــد اهلل بــــن مـــــالـــــك، جــــمــــال الــــــديــــــن، أبـــــو عـــــبـــــد اهلل، الــــطــــائــــي، الـــجـــيـــانـــي،  - مُـــــَحـــــّمَ

األنَْدلُِسّي، المالكي )ت 672 ھ/1273 م(. ]49[، 2/24� ]903[، 484�
ـــــد، مـــحـــب الــــديــــن،  يــــــن مُـــــَحـــــّمَ ـــــد بـــــن ِعـــــــّز الـــــديـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن عـــمـــر بـــن تـــقـــي الــــــّدَ - مُـــــَحـــــّمَ
افِِعّي، ابن فهد، المكّي  أبو الفضل، جار اهلل، الحنفّي؛ الهاِشِمّي، القرِشّي، الّشَ

)ت 954 ھ/1547 م(. ]687[، 360�
ـــــــــــــافِـــــــــــــِعـــــــــــــّي  ــــــــــــــد بــــــــــــــن َعــــــــــــــِلــــــــــــــّي بــــــــــــــن خــــــــــــلــــــــــــف، أبـــــــــــــو الـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــاء، األحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــدي، الـــــــــــــمـــــــــــــصـــــــــــــري، الـــــــــــــّشَ ــــــــــــــَحــــــــــــــّمَ - مُ

)ت 909 ھ/1503 م(. ]796[، 11/436�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    537 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ــــد بــــن أحـــمـــد بـــن عــــبــــد اهلل الــــطــــائــــي، الـــحـــاتـــمـــي، الـــمـــرســـي،  ـــّمَ ــــَحـ ــــد بــــن َعــــِلــــّي بــــن مُ - مُــــَحــــّمَ
يـــــــــــــــن، ابـــــــــــن عـــــــــــربـــــــــــي، الــــــــشــــــــيــــــــخ األكـــــــــــــبـــــــــــــر، أبـــــــو بـــــــكـــــــر  ُـــــــــــــــــِســـــــــــــــــّي، الـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــري، مُــــــــــْحــــــــــيِــــــــــي الـــــــــــــــدِّ األنْـــــــــــــــــَدل
 ،]271[  �2/140  ،]270[  �1/140  ،]269[ )ت 638 ھ/1240 م(. 
 ،]275[  �6/140  ،]274[  �5/140  ،]273[  �4/140  ،]272[  �3/140

�2/230 ،]432[ �225 ،]425[ �1/161 ،]318[ �7/140
ـــيـــَراِزّي، الــبــاطــنــي،  يـــن، عــرفــي الـــشِّ ــد بــن َعـــِلـــّي، الــُحــَســيْــنِــّي، الــبــلــوي، جــمــال الـــّدَ - مُــَحــّمَ
الصفوي، مُّا عرفي شيرازي )ت 999 ھ/1590 م(. ]739[، 405� ]740[، 

�2/406 ،]741[ �1/406
ــد بــن عــمــر بــن الــحــســن بــن الــحــســيــن بــن َعـــِلـــّي الــتــيــمــي، الــبــكــري، الــطــبــرســتــانــي،  - مُــَحــّمَ
فـــخـــر الــــديــــن الــــــــــرازي، أبــــو عــــبــــد اهلل، أبـــو الـــمـــعـــالـــي، ابـــن خـــطـــيـــب الــــــري )ت 606 ھ/ 

1210 م(، ]88[، 51�
ــــِريــــُر،  ، الـــبـــوغـــي، الــــّضَ ــــلـَـــِمــــّيُ ــــاِك الــــّسُ ــــّحَ ـــد بـــُن ِعــــيــــَس| بــــِن َســــــْوَرةَ بــــــِن مُـــــوَس| بـــــِن الــــّضَ - مُـــَحـــّمَ

التِّْرِمِذّي، أبو عيس| )ت 279 ھ/892 م(. ]122[، 2/68� ]137[، 80�
ــــــــد بــــــــن فــــــــرامــــــــرز بــــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي، مُــــــــــــــّا ُخــــــــــــْســــــــــــُرو، أو مُــــــــنْــــــــا ُخــــــــــــْســــــــــــُرو، الــــــحــــــنــــــفــــــي، الـــــــرومـــــــي  - مُــــــــَحــــــــّمَ

)ت 885 ھ/1480 م(. ]181[، 101� ]188[، 106� ]891[، 3/480�
د، اإلزنيقي، النكيدي، الحنفي، محيي  د بن مَُحّمَ د بن قطب الدين، مَُحّمَ - مَُحّمَ

الدين، قطب الدين زاده )ت 885 ھ/1480 م(. ]291[، 3/152�
ــــــــد )مَــــــــــْحــــــــــُمــــــــــود( الــــــــــــــــــــرازي، أبـــــــــو عـــــــــبـــــــــد اهلل، قـــــطـــــب الــــــــديــــــــن الــــتــــحــــتــــانــــي،  ــــــــد بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ - مُــــــــَحــــــــّمَ

الباطني، البويهي )ت 766 ھ/1365 م(. ]176[، 9/97� ]683[، 356�
ـــــــــــــــد )مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــود( بــــــــــــن طـــــــــــــرخـــــــــــــان بـــــــــــــن أوزلـــــــــــــــــــــــــــــــــغ، الــــــــــــــــفــــــــــــــــارابــــــــــــــــي، أبــــــــو نــــــــصــــــــر  ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ - مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ

)ت 339 ھ/950 م(. ]169[، 2/97�
ــــــــــــــــد الــــــــــــخــــــــــــرســــــــــــانــــــــــــي الــــــــــــــخــــــــــــــوافــــــــــــــي الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــادي، زيـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن، أبـــــــــو بـــــــــكـــــــــر  ــــــــــــــــد بــــــــــــــــن مُــــــــــــــــَحــــــــــــــــّمَ - مُــــــــــــــــَحــــــــــــــــّمَ

)ت 838 ھ/1435 م(. ]304[، 2/157� ]307[، 158�
د بن )سيف الدين أحمد( تاج الدين، اإلسفرايني )ت 684 ھ/  د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

1285 م(. ]905[، 2/485� ]909[، 1/489� ]912[، 2/490�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    538

ـــــافِـــــِعـــــّي، ِســـبْـــط  مَـــــْشـــــِقـــــّي، الــــقــــاهــــري، الـــــّشَ ـــــد، الـــــدِّ ـــّمَ ــــد بــــن أحــــمــــد بــــن مُـــــَحــ ــــد بــــن مُــــَحــــّمَ - مُــــَحــــّمَ
المارديني )الــمــاردانــي(، بــدر الدين )ت 912 ھ/1506 م(. ]312[، 5/159� 

�31/512 ،]970[
ــــد بــــن أحـــــمـــــد، تــــــاج الـــــديـــــن، اإلســــفــــرايــــنــــي )ت 684 ھ/1285 م(.  ـــــد بـــــن مُــــَحــــّمَ ـــّمَ - مُـــــَحــ

)تلميذ من تاميذ المؤلف اإلسفرايني(. ]1056[، 5/555�
ــــطــــــوســــــي، الــــشــــيــــعــــي، الـــــرافـــــضـــــي،  ـــــه نــــصــــيــــر الــ ــــــد بــــــن الـــــحـــــســـــن، الــــــخــــــواجـ ــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ - مُــــــَحــــــّمَ
أبـــو جـــعـــفـــر )ت 672 ھ/1274 م(. ]576[، 294� ]656[، 339� ]662[، 

�343
ـــــــــد بـــــــــن الـــــــرشـــــــيـــــــد بـــــــن َعـــــــــــِلـــــــــــّي الــــــــكــــــــاشــــــــغــــــــري، الـــــــحـــــــنـــــــفـــــــي، ســــــــديــــــــد الــــــــديــــــــن،  ــــــــــد بــــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ - مُــــــــــَحــــــــــّمَ
 �136  ،]265[  �2/128  ،]228[ )ت 705 ھ/1305 م(.  أبـــــــــــــو عـــــــــــــبـــــــــــــد اهلل 

�137 ،]266[
ُـــــــــــــوُســـــــــــــف بـــــــــــــن  َ بــــــــــــــــــــــن َعــــــــــــــــِلــــــــــــــــّي بــــــــــــــــن عـــــــــــــــبـــــــــــــــد اهلل بـــــــــــــــن ي ْ ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــد انمحرّلَ ــــــــــــــــد بــــــــــــــــن مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ ــــــــــــــــَحــــــــــــــــّمَ - مُ
ــــــافِــــــِعــــــّي  ـــــمــــــال الــــــــديــــــــن، أبـــــــو عـــــــبـــــــد اهلل، ابــــــــــن إمَــــــــــام الــــــكــــــاِمــــــِلــــــيّــــــة، الـــــــقـــــــاهـــــــري، الــــــّشَ مـــــنـــــصـــــور، كـ

)ت 874 ھ/1469 م(. ]166[، 1/96�
د بن عبد الرشيد بن طيفور، سراج الدين السجاوندي، الغزنوي،  د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
أبو طاهر )ت 596 ھ/1200 م(. ]51[، 4/24� ]184[، 2/103� ]189[، 

107� ]190[، 107. مكرر، ]479[، 4/258�
ُــْرَهــان الــديــن، رضي  ؛ الحلبي، الحنفي، ب ــَرْخــِســيِّ ــد الــّسَ ــد بــن مُــَحــّمَ ــد بــن مُــَحــّمَ - مُــَحــّمَ

الدين )ت 571 ھ/1175 م( أو )544 ھ/1149 م(. ]229[، 3/128�
ــــــافِــــــِعــــــّي، َشــــْمــــس  َــــــجــــــي، الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الــــــّشَ ل ـــــد بـــــن أحــــمــــد الــــــّدُ ــــّمَ ـــــد بـــــن مُـــــَحـ ــــّمَ ـــــد بـــــن مُـــــَحـ - مُـــــَحـــــّمَ
 �75  ،]132[ )ت 947 ھ/1540 م(.  أبـــــــــو الـــــــــفـــــــــضـــــــــل  أبــــــــــــــو عــــــــــــــبــــــــــــــد اهلل،  يــــــــــــــــن،  الــــــــــــــــدِّ

�1/440 ،]802[
ـــــــافِـــــــِعـــــــّي، الــــــغــــــزالــــــي، حــجــة  ـــــطــــــوســــــي، الـــــــّشَ ــــــد بــــــن أحــــــمــــــد، الـ ــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ ــــــد بــــــن مُــــــَحــــــّمَ - مُــــــَحــــــّمَ
اإِلْسام، زين الدين، أبو حامد )ت 505 ھ/1111 م(. ]116[، 64� ]182[، 
 �291  ،]573[  �286  ،]566[  �156  ،]302[  �5/124  ،]221[  �102

�292 ،]574[



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    539 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

د بن حسين بن أحمد بن محمود بن مودود بن ثابت بن  د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
مسيب بن مطهر بن حماد بن عبد اهلل بن عبد انمحرل بن أبي بكر، الصديقي. 
الـــــــــبـــــــــكـــــــــري، الـــــــبـــــــلـــــــخـــــــي، الــــــــــقــــــــــونــــــــــوي، جـــــــــــــال الــــــــــديــــــــــن الـــــــــــــرومـــــــــــــي، مُــــــــــــــــّا خـــــــــونـــــــــكـــــــــار، خـــــــامـــــــوش 
 �1/234  ،]437[  �233  ،]436[  �231  ،]434[ )ت 672 ھ/1273 م(. 
 �7/234  ،]443[  �6/234  ،]442[  �5/234  ،]441[  �4/234  ،]440[
 ،]448[ �236 ،]447[ �235 ،]446[ �9/234 ،]445[ �8/234 ،]444[
236 مـــكـــرر. ]449[، 237� ]450[، 238� ]451[، 239� ]452[، 240� 
 ،]461[ �244 ،]458[ �243 ،]457[ �242 ،]456[ �3/241 ،]455[
 �250  ،]465[  �249  ،]464[  �248  ،]463[  �247  ،]462[  �2/246

�435 ،]785[ �1/253 ،]468[ �252 ،]467[ �251 ،]466[
ّزَاق، الـــــُحـــــَســـــيْـــــنِـــــّي، الــــهــــاشــــمــــّي، الــــقــــرشــــي،  ـــــد بـــــن عــــــــبــــــــد الــــــــّرَ ـــّمَ ـــــد بـــــن مُـــــَحــ ـــّمَ ـــــد بـــــن مُـــــَحــ - مُـــــَحـــــّمَ
ْـــَحـــنَـــِفـــّي، الــصــوفــّي،  ـــيِّـــد مـــرتـــض| الـــزبـــيـــدّي، الــيــمــنــّي، ال ْــــَفــــيْــــض، أبـــو الـــوقـــت، الـــّسَ ُــــو ال أَب

النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1205 ھ/1790 م(. ]257[، 8/135� ]502[، 3/259�
ْـــــــــَراِهـــــــــيـــــــــم بـــــــــن  ـــــــــد( بـــــــــن إِب ــــــــد بــــــــن َعـــــــــِلـــــــــّي بـــــــــن )أحـــــــــــمـــــــــــد؛ مُـــــــــَحـــــــــّمَ ــــــــد بــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ ـــــــــد بـــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ - مُـــــــــَحـــــــــّمَ
عــــبــــد الــــخــــالــــق، الـــــنـــــويـــــري، )كـــــمـــــال الــــــديــــــن؛ مــــحــــّب الـــــــديـــــــن(، أبـــــو الـــــقـــــاســـــم، الـــمـــالـــكـــي 

)ت 857 ھ/1453 م(. ]52[، 25� ]53[، 26�
وِمــــــّي، الــحــنــِفــّي،  ـــد الـــــبَـــــْردَِعـــــّي، الـــتـــبـــريـــزّي، الــــــّرُ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ - مُـــَحـــّمَ

مُْحيي الدِّين )ت 927 ھ/1521 م(. ]616[، 2/320� ]653[، 4/337�
مَـــْشـــِقـــّي،  ُـــوُســـف الــــُعــــَمــــِرّي، الـــدِّ ـــد بـــن َعـــِلـــّي بـــن ي ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ ـــد بـــن مُـــَحـــّمَ - مُـــَحـــّمَ
يـــــــــــــــــن، أبــــــــو الــــــــخــــــــيــــــــر  ـــــــــــــــافِـــــــــــــــِعـــــــــــــــّي، الــــــــــّســــــــــلــــــــــفــــــــــي، ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــجـــــــــــــــزري، َشـــــــــــــْمـــــــــــــس الـــــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَراِزّي، الـــــــــــــــّشَ الـــــــــــــــــــشِّ
)ت 833 ھ/1429 م(. ]10[، 2/8� ]16[، 11� ]21[، 3/14� ]26[، 
 ،]33[ �2/17 ،]31[ �5/16 ،]29[ �4/16 ،]28[ �3/16 ،]27[ �2/16
 ،]41[ �7/18 ،]38[ �6/18 ،]37[ �5/18 ،]36[ �4/18 ،]35[ �2/18
 ،]125[ �70 ،]124[ �69 ،]123[ �5/20 ،]44[ �4/20 ،]43[ �2/20

�4/157 ،]306[ �2/88 ،]146[ �1/88 ،]145[ �1/71



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    540

ــــــد بــــــن مـــــحـــــمـــــود بـــــن مـــــــــــــــودود، الـــــحـــــافـــــظـــــي، الـــــــنَّـــــــْقـــــــِشـــــــبَـــــــنْـــــــِدّي، الــــــــبُــــــــَخــــــــاِرّي،  ـــــــد بـــــــن مُــــــَحــــــّمَ - مُـــــــَحـــــــّمَ
يــن، خــواجــه بــارســا )ت 822 ھ/1420 م(. ]317[، 160�  الحنفي، َشــْمــس الــدِّ

]532[، 272 مكرر.
ــــــــد بــــــــن مُـــــــــْصـــــــــَطـــــــــَف| بـــــــــن ُعــــــــــثْــــــــــَمــــــــــان، الـــــــــُحـــــــــَســـــــــيْـــــــــنِـــــــــّي، الــــــمــــــفــــــتــــــي، الـــــــقـــــــونـــــــوي،  ـــــــــد بـــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ - مُـــــــــَحـــــــــّمَ
الخادمي، أبو سعيد الحنفي، الصوفي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1176 ھ/1763 م(، أو 
)1168 ھ/1755 م(. ]322[، 5/161� ]333[، 1/163� ]334[، 2/163� 
 �6/259 ،]505[ �22/258 ،]497[ �27/512 ،]966[ �3/163 ،]335[

�1/179 ،]368[
د بن محمود بن أحمد الدباغ، دباغ زاده )ت 1114 ھ/1702 م(. ]87[،  - مَُحّمَ

�50
يـــــــن،  ـــــــد بـــــــن أحــــــمــــــد بــــــن َعــــــــــِلــــــــــّي، الـــــــُحـــــــَســـــــيْـــــــنِـــــــّي، َشـــــــْمـــــــس الـــــــدِّ ـــــــد بـــــــن مـــــحـــــمـــــود بـــــن مُـــــــَحـــــــّمَ - مُـــــــَحـــــــّمَ
ـــــافِـــــِعـــــّي )ت 780 ھ/1378 م(. ]63[،  الـــــّشَ ــــــيــــــَراِزّي الــــســــمــــرقــــنــــدي،  الــــــشِّ أبـــــو يـــــحـــــي|، 

�5/32 ،]67[ �4/32 ،]66[ �3/32 ،]65[ �2/32 ،]64[ �1/32
د بن مُْصَطَف| اإلسكليبي، شيخ اإِلْسام،  د بن مَُحّمَ د بن مُْحيِي الدِّين مَُحّمَ - مَُحّمَ
الـــحـــنـــفـــي )ت 982 ھ/1574 م(. ]75[، 38� ]76[،  ـــــمــــــادي،  الــــــعـ أبـــــو الـــــســـــعـــــود 

�424 ،]774[ �39
ــــد بــــن مُـــــْصـــــَطـــــَف| )حــــمــــيــــد(، الــــكــــفــــوي، اآلقــــكــــرمــــانــــي، الـــحـــنـــفـــي )ت 1174 ھ/  - مُــــَحــــّمَ
 �4/537  ،]1018[  �3/482  ،]897[  �3/341  ،]660[ 1761 م(. 
 ،]1036[  �4/540  ،]1031[  �3/539  ،]1026[  �2/538  ،]1022[

�4/595 ،]1112[ �4/541
د بن مُْصَطَف| الطاووسكاري، ]1007[، 1/532� - مَُحّمَ

ــــْصــــَطــــَف| الـــكـــريـــدي، وفـــاتـــه قــبــل ســنــة )1216 ھ/1801 م(. ]308[،  ـــد بـــن مُ - مُـــَحـــّمَ
�1/159

ـــــــــد بـــــــــن مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| الــــــــــگــــــــــورانــــــــــي، الــــــحــــــنــــــفــــــي، الـــــــــــوانـــــــــــي؛ الـــــــوانـــــــقـــــــولـــــــي )ت 1000 ھ/  - مُـــــــــَحـــــــــّمَ
1592 م(. ]1089[، 578� ]1090[، 579�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    541 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

يــن،  يــن مُــْصــَطــَف| الــقــوجــوي، اإلزمــيــتــي، الــحــنــفــي، مُــْحــيِــي الــدِّ ــد بــن مُــْصــِلــح الــدِّ - مُــَحــّمَ
وفِّي )ت 950 ھ/1543 م(. ]392[، 198� شيخ زاده، الّصُ

ـــــــــــــد بـــــــــــــن مـــــــــــــــــــــوس| الــــــــــتــــــــــالــــــــــشــــــــــي، الــــــــــطــــــــــالــــــــــشــــــــــي، الــــــــــتــــــــــالــــــــــجــــــــــي، الـــــــــشـــــــــيـــــــــعـــــــــي، مُــــــــــْحــــــــــيــــــــــي الـــــــــــّديـــــــــــن  ـــــــــــــَحـــــــــــــّمَ - مُ
)ت 887 ھ/1482 م(، ]640[، 1/333�

وفِّي،  د بن ولي الدين الحفظي، اآلماسي، الرومي، الُعثَْماني، الحنفي، الّصُ - مَُحّمَ
النَّْقِشبَنِْدّي )ت بعد 1263 ھ/1846 م(. ]344[، 167�

ُــوُســف األنــقــروي، القرماني، الــقــونــوي، الحنفي، قــره بيري )پــيــري(،  ــد بــن ي - مُــَحــّمَ
د )ت 890 ھ/1485 م(. ]1050[، 553� بير مَُحّمَ

د بن يُوُسف بن عمر بن شعيب السنوسي، الحسني، التلمساني، أبو عبد اهلل  - مَُحّمَ
)ت 895 ھ/1490 م(. ]313[، 6/159� ]480[، 5/258�

ــــــــــــــــــوفِــــــــــــــــــّي، اإلســــــــطــــــــنــــــــبــــــــولــــــــي  ـــــــــــــــد تـــــــــوفـــــــــيـــــــــق أفــــــــــــــنــــــــــــــدي الــــــــــــــمــــــــــــــولــــــــــــــوي، الـــــــــمـــــــــثـــــــــنـــــــــوي خـــــــــــــــــــــــــــوان، الــــــــــــــــــّصُ - مُـــــــــــــــَحـــــــــــــــّمَ
)ت 1248 ھ/1832 م(. ]1073[، 570�

ين بن غياث الّدَين، َشْمس الدِّين،  د بن َكَمال الّدَ د حافظ بن بهاء الدين مَُحّمَ - مَُحّمَ
 �382  ،]713[ )ت 791 ھ/1388 م(.  الـــــشـــــيـــــعـــــي  ـــــــــــــيـــــــــــــَراِزّي،  الـــــــــــــشِّ حـــــــافـــــــظ  خــــــــواجــــــــه 
 ،]717[ �385 ،]716[ �384 ،]715[ �383 ،]714[ �1/458 ،]843[

�390 ،]721[ �389 ،]720[ �388 ،]719[ �387 ،]718[ �386
وِمــــــــي، الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــي، الــــخــــواجــــكــــان، الـــســـيـــد،  ـــــد َحــــاكــــم بــــن َخــــِلــــيــــل أَفَــــــــنْــــــــِدي، الــــــــّرُ - مُـــــَحـــــّمَ

وفِّي )ت 1184 ھ/1770 م(. ]783[، 433� الشريف، الَْحنَِفّي. الّصُ
د حصاري )الُْمِجيُز( ]256[، 7/135� - مَُحّمَ

ُــوُســف الــقــراصــويــي، الباليكسري، صـــاري ُكـــْرز أوغـــلُ|  ــد حفيد نــور الــديــن بــن ي - مُــَحــّمَ
زاده، الحنفي، الُعثَْماني، الرومي )ت 990 ھ/1582 م(. ]856[، 467�

ـــَمــــــانــــــي، ريــــاضــــي  ــ ـــثْـ ــ ــــُعـ ـــــــد داوود بــــــــــــــــن مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف| األصــــــــــــم، األطـــــــــروشـــــــــي، الــــــبــــــركــــــوي، الــ - مُـــــــَحـــــــّمَ
)ت 1054 ھ/1644 م(. ]1057[، 556�

- محمد ده ده المصري، وفاته قبل سنة )1155 ھ/1742 م(. ]732[، 2/400�
د شوقي اإِلْستَانْبُولي، صدر الوزراء، الصدر األعظم،  د َراِغب پاشا بن مَُحّمَ - مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    542

َراِغب پاشا، قوجه راغب، الُعثَْماني، الّرُوِمي، الحنفي )ت 1176 ھ/1763 م(. 
�6/455 ،]835[

ُـــوُســـف الــمــغــربــي، الــعــجــمــي، الــتــبــريــزي،  ـــد شــيــريــن بــن عـــز الـــديـــن بـــن عـــادل بـــن ي - مُـــَحـــّمَ
وفِّي )ت 809 ھ/1406 م(. ]753[، 413� َشْمس الدِّين، الّصُ

ـــــوفِـــــّي )ت 1006 ھ/  ـــــد صـــــــادق الـــســـعـــدي الـــشـــهـــابـــي، الــــمــــولــــوي، الــــــقــــــادري، الـــــّصُ ـــّمَ - مُـــــَحــ
1597 م(. ]698[، 367�

ــــــــــــد صـــــــــــــادق بـــــــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــرحــــــــيــــــــم بــــــــن ُســــــــــلَــــــــــيْــــــــــَمــــــــــان بــــــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف، األرزنـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي،  - مُــــــــــــَحــــــــــــّمَ
ــــــــــــــــوفِــــــــــــــــّي، الـــــــــــــنَّـــــــــــــْقـــــــــــــِشـــــــــــــبَـــــــــــــنْـــــــــــــِدّي، الــــــــحــــــــنــــــــفــــــــي، مُــــــــــْفــــــــــتــــــــــي َزادَهْ  األرضــــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــــي، األســــــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــــــداري، الــــــــــــــــّصُ

)ت 1223 ھ/1808 م(. ]632[، 326� ]633[، 327� ]869[، 477�
- محمد صادق بن فيض اهلل بن محمد أمين، صدر الدين، الشرواني، صادق أَفَنِْدي 
األسكداري، اإِلْستَانْبُولي، شرواني زاده، البكري الصديقي التيمي القرشي، شيخ 
اإلسام، الصوفي النَّْقِشبَنِْدّي، قطب األولياء، الحنفي )ت 1121 ھ/1709 م(. 

�255 ،]471[
- محمد ضيا نوري مومجي زاده القسطموني، حافظ )ت بعد 1127 ھ/1715 م(. 

�3/171 ،]356[
د وصالي، الكوتاهية وي، الُعثَْماني الحنفي، عارف،  د عارف چلبي بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

وصالي أوغلُ| )ت 1068 ھ/1657 م(. ]760[، 2/419�
د صالح اإِلْستَانْبُولّي، الُعثَْماني عزت ما، كيچه جي زاده،  د عزت بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

الحنفي )ت 1245 ھ/1829 م(. ]433[، 230 مكرر.
ـــوفِـــّي،  ــــْصــــَطــــَف|؛ اآلمــــاســــي، الــــرومــــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، الــحــنــفــي، الـــّصُ ـــد عــلــمــي بــن مُ - مُـــَحـــّمَ
 ،]953[ )ت 1045 ھ/1635 م(.  زاده  قــــــــاضــــــــي  عـــــــلـــــــمـــــــي،  كــــــــوچــــــــك  الـــــــخـــــــلـــــــوتـــــــي، 

�22/512 ،]961[ �21/512 ،]960[ �19/512 ،]958[ �14/512
- محّمد قاسم هندو شاه األستربادي، الباطني، فرشته )ت بعد 1033 ھ/1624 م(. 

�1/409 ،]746[
ـــــــــــوفِـــــــــــّي،  ْـــــــــــَحـــــــــــنَـــــــــــِفـــــــــــّي، الـــــــــــّصُ ْــــــــَحــــــــِلــــــــيــــــــم بــــــــن يـــــــــوســـــــــف األْخـــــــــــســـــــــــخـــــــــــوي، ال ـــــــــــد مُـــــــــــــــَراد بـــــــــــــــن عــــــــبــــــــد ال ـــــــــــَحـــــــــــّمَ - مُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    543 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ــد مُـــــَراد مُـــّا )ت 1264 ھ/1847 م(. ]370[،  الــنَّــْقــِشــبَــنْــِدّي، شــيــخ خــانــقــاه: مُــَحــّمَ
 ،]402[ �184 ،]374[ �183 ،]373[ �182 ،]372[ �181 ،]371[ �180
 ،]1063[  �554  ،]1051[ 268/مــــــــــــكــــــــــــرر.   ،]528[  �268  ،]527[  �208
 �1/571 ،]1074[ �568 ،]1071[ �565 ،]1068[ �562 ،]1065[ �561
 �2/572 ،]1078[ �1/572 ،]1077[ �3/571 ،]1076[ �2/571 ،]1075[
 ،]1082[  �2/573  ،]1081[  �1/573  ،]1080[  �3/572  ،]1079[

�3/574 ،]1085[ �2/574 ،]1084[ �1/574 ،]1083[ �3/573
ـــد بـــن عــبــد الــغــنــي )الــــطــــرابــــزونــــي الــــطــــربــــزونــــي(، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي،  ــــد مـــعـــروف بـــن مُـــَحـــّمَ ــــَحــــّمَ - مُ
وفِّي، الحنفي )ت 1002 ھ/1593 م(. ]286[، 149� الشريف العباسي، الّصُ

ـــد، األســـكـــوبـــي، األدرنــــــــوي، وحـــدتـــي الــكــســيــر  ـــد، أبـــو مُـــَحـــّمَ ـــد وحـــدتـــي بـــن مُـــَحـــّمَ - مُـــَحـــّمَ
)ت 1135 ھ/1722 م(. ]234[، 2/129�

د المرعشي، الرومي، الُعثَْماني، وهبي،  د وهبي بن )راشد رشيد( بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
 ،]767[  �1/422  ،]766[ )ت 1224 ھ/1809 م(.  الــــحــــنــــفــــي  زاده،  ُســــــنْــــــبُــــــل 
 ،]771[  �5/422  ،]770[  �4/422  ،]769[  �3/422  ،]768[  �2/422
 ،]1042[  �544  ،]1041[  �423  ،]773[  �7/422  ،]772[  �6/422
 �549 ،]1046[ �548 ،]1045[ �547 ،]1044[ �546 ،]1043[ �545

�552 ،]1049[ �551 ،]1048[ �550 ،]1047[
ـــــــد بـــــــن أبـــــي بـــــكـــــر بـــــن  - مَــــــــْحــــــــُمــــــــود بــــــــن )عـــــــــبـــــــــد انمحرل أبـــــــي الـــــــقـــــــاســـــــم( بـــــــن أحــــــمــــــد بــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ
يــــــــــــــــــــــن، أبـــــــــــو الـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــاء  ــــــــــــــــــــافِــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــّي، َشـــــــــــــــــْمـــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــدِّ َعــــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــــّي، األصــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــانــــــــــــــي، األصــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــانــــــــــــــي، الــــــــــــــــــــّشَ

)ت 749 ھ/1349 م(. ]601[، 314�
- محمود بن أحمد ]787[، 2/436�

ُـــوُســـف بـــن نــــور الــديــن  - مــحــمــود بــن إســمــاعــيــل بــن إبـــراهـــيـــم بـــن مــيــكــائــيــل بــن خــضــر بــن ي
الَخيْر بَيْتي )ت 910 ھ/1505 م(. ]934[، 2/507�

- مـــحـــمـــود بـــن حــســن الــمــغــنــيــســاوي، )الــمــغــنــيــســي، الـــمـــغـــنـــيـــاســـوي(، الــــرومــــي، الــحــنــفــي 
)ت 1222 ھ/1807 م(. ]50[، 3/24�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    544

- محمود بن عبد الكريم أمين الدين بن يحي|، التبريزي، الشبستري، نجم الدين، 
 ،]821[  �1/230  ،]431[ )ت 720 ھ/1320 م(.  الـــــبـــــاطـــــنـــــي  الـــــــــديـــــــــن،  ســـــعـــــد 

�3/447
الـــــــحـــــــلـــــــبـــــــي )ت 1160 ھ/1747 م(.  الـــــــــُعـــــــــثْـــــــــَمـــــــــانـــــــــي  األنــــــــــطــــــــــاكــــــــــي  عـــــــــــبـــــــــــد اهلل  - مــــــــحــــــــمــــــــود بــــــــن 

�4/479 ،]875[
يَراِزّي، األصفهانّي،  - محمود بن َعِلّي بن محمود خواُجو| كرماني؛ الكرماني، الشِّ
خــــواُجــــو الـــكـــرمـــانـــي، الـــبـــاطـــنـــي، كـــمـــال الــــديــــن، أبـــو الـــعـــطـــاء )ت 753 ھ/1352 م(. 

]764[، 420/مكرر.
ـــــــــــد بـــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد الــــــــــــــخــــــــــــــوارزمــــــــــــــي، الــــــــــزمــــــــــخــــــــــشــــــــــري، جـــــــــــــــــــار اهلل،  - مَــــــــــــْحــــــــــــُمــــــــــــود بــــــــــــن عــــــــمــــــــر بــــــــن مُـــــــــــَحـــــــــــّمَ
أبــو الــقــاســم، الــمــعــتــزلــي )ت 538 ھ/1144 م(. ]111[، 61� ]977[، 518� 

�2/524 ،]994[
ْـــــِهـــــنْـــــِدّي، )گـــــــــاوان = قــــــــاوان = جــــــوان(،  ــــد الـــگـــيـــانـــي؛ الـــجـــيـــانـــي، ال ــــَحــــّمَ ــــْحــــُمــــود بــــن مُ - مَ
عماد الدين، خواجه جهان )ت 886 ھ/1481 م(. ]840[، 1/457� ]842[، 

�3/457
ــــد بــــن عـــمـــر الـــــرومـــــي، مـــيـــرم چـــلـــبـــي، ابــــن قــــاضــــي زاده )ت 931 ھ/  ــــَحــــّمَ - مـــحـــمـــود بـــن مُ

1524 م(. ]665[، 2/345� ]666[، 3/345�
وفِّي، قاضي  د اإِلْستَانْبُولي، الُعثَْماني، الحنفي، الّصُ - محمود عبد الباقي بن مَُحّمَ

العسكر، ملك الشعراء، باقي )ت 1008 ھ/1599 م(. ]711[، 380�
د الطائي. د بن َعِلّي بن مَُحّمَ - مُْحيِي الدِّين، ابن عربي: مَُحّمَ
- مدرِّس زاده: عبد الكريم بن مُْصَطَف| بن أحمد اآلنقره وي.

د بن عمر بن شعيب بن  ين بن َصالح بن مَُحّمَ - مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود بن َكَمال الّدَ
هـــــــــود الـــــــــــــــُمـــــــــــــــَراِدّي، الـــــــُحـــــــَســـــــيْـــــــنِـــــــّي، الـــــمـــــعـــــصـــــومـــــي، األوزبــــــــــكــــــــــي، الــــــــــبُــــــــــَخــــــــــاِرّي، الــــســــمــــرقــــنــــدي، 
الـــدمـــشـــقـــي الــــشــــامــــي، الـــحـــنـــفـــي، الـــــنَّـــــْقـــــِشـــــبَـــــنْـــــِدّي، الــــصــــوفــــي، بــــهــــاء الـــــديـــــن، وفــــخــــر الـــديـــن 
 ،]534[  �1/273  ،]533[  �14/273  ،]65[ )ت 1132 ھ/1719 م(. 
 ،]541[  �5/273  ،]537[  �4/273  ،]536[  �3/273  ،]535[  �2/273



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    545 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

 ،]545[ �12/273 ،]544[ �11/273 ،]543[ �10/273 ،]542[ �9/273
�2/558 ،]1060[ �1/558 ،]1059[ �19/273 ،]551[ �13/273

- الُمَراِدّي: فيض اهلل بن عبد اهلل األيوبي.
- الُمَراِدّي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود، الُحَسيْنِّي، المعصومي.

ّزَاق. د بن عبد الّرَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - مرتض| الزبيدّي: مَُحّمَ
د أَفَنِْدي. - مرزيفونلي: أْحَمد بن مَُحّمَ

- المرسي: أحمد بن َعِلّي بن قاسم األنَْدلُِسّي، الحريري.
د بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده. - المرعشي: مَُحّمَ

د، الرومي. د وهبي بن )راشد رشيد( بن مَُحّمَ - المرعشي: مَُحّمَ
د بن أحمد بن عبد الرحيم، الشاذلي. - المزي: مَُحّمَ

د بن َعِلّي بن ميرزا، صائب الباطني. - مستعد خان: ميرزا مَُحّمَ
د القونوي. - مستقيم نيازي: مصطف| مستقيم نيازي بن مَُحّمَ

- مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني، الخراساني، الحنفي، الماتريدي، سعد 
الــــديــــن )ت 791 ھ/1142 م(. ]174[، 7/97� ]626[، 3/323� ]859[، 

�531 ،]1006[ �472 ،]861[ �471 ،]860[ �470
- مــــــــســــــــلــــــــم بــــــــن الـــــــــحـــــــــجـــــــــاج بـــــــــن مـــــــســـــــلـــــــم بـــــــن ورد، الـــــــــقـــــــــشـــــــــيـــــــــري، الــــــــــنــــــــــيــــــــــســــــــــابــــــــــوري، الـــــــشـــــــافـــــــعـــــــي، 

أبو الحسن )ت 261 ھ/875 م(. ]144[، 87�
- مشيش: عبد السام بن مشيش بن أبي بكر منصور.

ـــــوفِـــــّي، الـــحـــنـــفـــي، كـــــان حـــيّـــاً  - مُـــــْصـــــَطـــــَف| أَفَـــــــنْـــــــِدي، الـــقـــطـــب، الــــــريــــــزوي، الــــســــيــــروزي، الـــــّصُ
)ما بين سنة 1223 ھ/1808 م(، وسنة )1255 ھ/1839 م(. ]602[، 315�
- مُــْصــَطــَف| بــن إبــراهــيــم )الــَغــِلــيــبُــولــي الكليبوليلي الكاليبوليلي( الــُعــثْــَمــانــي، الــرومــي، 
وفِّي النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1176 ھ/1763 م(. ]924[، 498� ]925[،  الحنفي، الّصُ

�499
ــــديـــــــن، مـــحـــيـــي الـــــــديـــــــن، الــــفــــلــــبــــه وي، اإِلْســــــتَــــــانْــــــبُــــــولــــــّي،  ــ ـــــمــــــد، مـــصـــلـــح الـ - مُــــــْصــــــَطــــــَف| بــــــن أحـ
ـــوفِـــّي، نـــور الـــديـــن زاده )ت 981 ھ/1573 م(. ]98[،  الــُعــثْــَمــانــي، الـــرومـــي، الـــّصُ

�7/55



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    546

- مُــْصــَطــَف| بــن الــحــاج علي مصلح الــديــن اإِلْســتَــانْــبُــولــّي، الحنفي، الــمــؤقِّــت، الفلكي 
)ت 979 ھ/1571 م(. ]22[، 4/14� ]23[، 5/14�

- مُْصَطَف| بن حسين حسني الصوابي كان حياًّ سنة )1110 ھ/1698 م(. ]873[، 
�2/479

- مُــــــْصــــــَطــــــَف| بــــــن حــــمــــزة بــــن إبـــــراهـــــيـــــم بـــــن ولـــــــي الـــــديـــــن بـــــن مـــصـــلـــح الـــــديـــــن الـــحـــنـــفـــي الـــــرومـــــي 
األنـــــاضـــــولـــــي الـــــبـــــولـــــوي الــــنــــحــــوي اآلهط وي )اآلهط لــــــــي(، )اآلضـــــــــــــوي( قـــــــوش آهط لــي 
)ت بــعــد ســنــة 1085 ھ/1674 م(. ]914[، 491� ]915[، 492� ]916[، 

�1/493
ــــيــــــاً ســـــنـــــة )1103 ھ/1692 م(.  - مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف| بـــــــن خــــلــــيــــل بــــن أحــــــمــــــد الـــــــبـــــــرســـــــوي؛ كـــــــــان حــ

�30/512 ،]969[
- مُْصَطَف| بن ده ده األخسخه وي، اإلستانبولي الُعثَْماني، الحنفي )ت في القرن: 

11 - 12 ھ(. ]917[، 2/493�
- مُْصَطَف| بن شعبان، )كليبوليلي = كليبولي(، سروري، الحنفي، مُْصِلح الدِّين 
 �432  ،]782[  �431  ،]781[  �2/189  ،]381[ )ت 969 ھ/1562 م(. 
 ،]1010[  �3/532  ،]1009[  �527  ،]1002[ مــــــــــكــــــــــرر.   .444  ،]814[

�434 ،]784[ �534 ،]1012[ �4/532
- مُـــــــــــْصـــــــــــَطـــــــــــَف| بـــــــــــن عـــــــــبـــــــــد اهلل بـــــــــن ســـــــلـــــــيـــــــم، عـــــــــصـــــــــام الــــــــــــديــــــــــــن، أبــــــــو الــــــــعــــــــصــــــــمــــــــة، األســــــــــــــكــــــــــــــداري، 
اإِلْستَانْبُولّي، الحنفي، النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1203 ھ/1788 م(. ]351[، 1/170�

- مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، األخسقوّي = أخسخه لي، الحنفي، النَّْقِشبَنِْدّي، 
 ،]250[ )ت 1200 ھ/1785 م(.  زاده  بــــــــــك  بــــــــــــــكــــــــــــــزاده،  الـــــــــصـــــــــوفـــــــــي،  الـــــــــــــــقـــــــــــــــادري، 
 ،]254[  �4/135  ،]253[  �3/135  ،]252[  �2/135  ،]251[  �1/135
 ،]260[  �9/135  ،]259[  �9/135  ،]258[  �6/135  ،]255[  �5/135
 �13/135  ،]263[  �12/135  ،]262[  �11/135  ،]261[  �10/135
 �261  ،]518[  �260  ،]517[  �11/259  ،]510[  �14/135  ،]264[
 ،]523[  �265  ،]522[  �264  ،]521[  �263  ،]520[  �262  ،]519[

�3/362 ،]691[ �266



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    547 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ـــد عــلــي، بــســتــان أَفَـــــنْـــــِدي، بــســتــان زاده، بــســتــان َچـــلَـــبِـــي، الــحــنــفــي،  - مُـــْصـــَطـــَف| بـــن مُـــَحـــّمَ
ــــــلـــــــي )ت 977 ھ/1570 م(.  إيـ ــــــاضـــــــي عـــــســـــكـــــر روم  قـ الــــــتــــــيــــــره وي،  يــــــــــن،  الــــــــــدِّ مُـــــــْصـــــــِلـــــــح 

�59 ،]109[
ـــــــــد، الــــــــُگــــــــوزلــــــــِحــــــــصــــــــاري، اآليــــــــــدنــــــــــي، الــــــــنَّــــــــْقــــــــِشــــــــبَــــــــنْــــــــِدّي )ت 1253 ھ/  - مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف| بــــــــن مُـــــــــَحـــــــــّمَ

1837 م(. ]267[، 138�
- مُــْصــَطــَف| بــن ولــي الدين بن مُـــَراد الخانيه وي، الُعثَْماني، الحنفي، المفتي، ولي 

زاده )ت بعد سنة 1171 ھ/1757 م(. ]659[، 2/341� ]945[، 6/512�
ـــِلــــــح الــــــّديــــــن،  ــ ـــــْصـ ُــــــوُســــــف بــــــن صـــــالـــــح الـــــــبـــــــروســـــــوي، الــــــــرومــــــــي، الــــحــــنــــفــــي، مُـ - مُـــــــْصـــــــَطـــــــَف| بـــــــن ي

المول| خواجه زاده )ت 893 ھ/1488 م(. ]577[، 295�
مَـــْشـــِقـــّي )ت 1257 ھ/1841 م. ]341[،  ــــْصــــَطــــَف| حــمــدي بــن أحـــمـــد الـــبـــالـــوي الـــدِّ - مُ

�4/164
ــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي،  - مـــــصـــــطـــــف| حـــــيـــــرت بـــــن أبـــــي بـــــكـــــر الـــــســـــيـــــواســـــي، الـــــــــدارنـــــــــده وي، الــــــمــــــاطــــــي، الـ

الحنفي، حيرت )ت 1240 ھ/1825 م(. ]1094[، 582�
ْـــــــــــــَراِهـــــــــــــيـــــــــــــم پـــــــــاشـــــــــا الـــــقـــــســـــطـــــنـــــطـــــيـــــنـــــي، يـــــــنـــــــي شــــــــهــــــــرلــــــــي، الـــــــــبـــــــــروســـــــــوي،  - مُــــــــــــْصــــــــــــَطــــــــــــَف| ذكـــــــــائـــــــــي بـــــــــن إِب
ـــــــوفِـــــــّي، الـــشـــعـــبـــانـــي )ت 1227 ھ/1812 م(.  ْـــــَحـــــنَـــــِفـــــّي، الـــــــّصُ وِمـــــــــي، ال الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، الـــــــــّرُ

�395 ،]726[
- مُـــــْصـــــَطـــــَف| ســـامـــي بـــن ُعــــثْــــَمــــان األقــــســــرائــــي، اإِلْســــتَــــانْــــبُــــولــــي، الــقــســطــنــطــيــنــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، 
ْـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــِفـــــــــــــــــّي، ســـــــــــــامـــــــــــــي مُــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــَف| بـــــــــــــــــــــك، الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــي، آر پــــــــــــــــه أمـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي زاده  وِمـــــــــــــــــــــــــــــي، ال الـــــــــــــــــــــــــــــّرُ

)ت 1146 ھ/1733 م(. ]728[، 397�
- مُْصَطَف| شمعي )شمع اهلل( چلبي بن محمد، موالنا شمعي أَفَنِْدي، بِِرْزِرينِي، 
برزرينلي، البوسنوي، اإِلْستَانْبُولّي، الحنفي، الصوفي )ت 1000 ھ/1592 م(. 
 ،]398[  �203  ،]397[  �202  ،]396[  �201  ،]395[  �186  ،]376[

�443 ،]812[ �207 ،]401[ �206 ،]400[ �205 ،]399[ �204
ــوفِــّي  - مصطف| بن حسين الــصــادقــي، مصلح الــديــن الخورشته وي، الُعثَْماني، الــّصُ
لَْطان أحمد األول )ت 1025 ھ/1616 م(. ]287[،  النَّْقِشبَنِْدّي، إمام جامع الّسُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    548

ــــــــــــــــــــــــــيِّــــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــي أمـــــــــــــيـــــــــــــر  - مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــف| بــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــد اهلل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــي، الـــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــثْـــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــي، الــــــــــــــــــــــــــّسَ
)ت 1143 ھ/1731 م(. ]284[، 147�

- مـــــصـــــطـــــف| بـــــن َعـــــــــِلـــــــــّي، مــــصــــلــــح الــــــــديــــــــن، اإِلْســــــــتَــــــــانْــــــــبُــــــــولــــــــي، الـــــــــرومـــــــــي، الـــــحـــــنـــــفـــــي، الـــفـــلـــكـــي 
المؤقِّت )ت 979 ھ/1571 م(. ]663[، 344�

- مـــــصـــــطـــــف| بــــهــــجــــت بــــن مــــحــــمــــد أمـــــيـــــن شـــــكـــــوهـــــي، اإِلْســـــــتَـــــــانْـــــــبُـــــــولـــــــّي، الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي الـــحـــنـــفـــي، 
بهجت )ت 1248 ھ/1834 م(. ]249[، 2/134�

َــــاَشــــا،  وِمــــــي الــــُعــــثْــــَمــــانــــي، حـــامـــي پ ْــــن عــــبــــد اهلل الــقــســطــنــطــيــنــي الــــــّرُ َـــــاَشـــــا اب - مـــصـــطـــف| حـــامـــي پ
)ِميرلَِوا( )ت 1295 ھ/1878 م(. ]699[، 368�

ــــــوفِــــــّي،  ــــونــــــوي، األركـــــــلـــــــي، الـــــُعـــــثْـــــَمـــــانـــــي، الــــــّصُ ــــقــ ــــد الــ ــ ــــّمَ - مـــــصـــــطـــــف| مـــســـتـــقـــيـــم نـــــيـــــازي بـــــن مُــــــَحــ
النَّْقِشبَنِْدّي )ت 1185 ھ/1771 م(. ]472[، 256�

د بن صاح الدين بن جال الدين. - مصلح الدين الاري: مَُحّمَ

د، الشاهرودي، البسطامي. د بن مَُحّمَ - مَُصنّفك: علي بن مَُحّمَ
يِِّد بن َعِلّي، الُمْعتَِزلّي. ِزّي: نَاِصُر الدين بُن َعبِْد الّسَ - الُمَطرِّ

- المعصومي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، األوزبكي.
- معين الفقراء، ما زاده: أحمد بن محمود البَُخاِرّي.

- المغنيسي: محمود بن حسن المغنيساوي.
د صادق بن عبد الرحيم بن األرزنجاني. - مُْفتي َزادَهْ: مَُحّمَ

ــــنــــــدي، الــــمــــوصــــلــــي  - الـــــمـــــفـــــضـــــل بـــــن عـــــمـــــر بـــــن الـــــمـــــفـــــضـــــل، أثــــــيــــــر الـــــــديـــــــن األبــــــــــهــــــــــري، الــــــســــــمــــــرقــ
 ،]650[  �4/320  ،]618[  �4/309  ،]595[ )ت 630 ھ/1232 م(. 

1/337� ]620[، 320/مكرر.
- مقصدي الموحدي الصفوي اإليراني ]429[، 228�

د بن ِعّز الدين عبد العزيز بن عمر. - المكّي؛ ابن فهد: مَُحّمَ
د صالح، األيوبي. د أمين بن عبد اهلل بن مَُحّمَ - مُّا أَفَنِْدي: مَُحّمَ

يَراِزّي. د الشِّ - ما جامي: عبد انمحرل بن أحمد بن مَُحّمَ
د الحنفي التبريزي، َشْمس الدِّين، منّاَ حنفي. - مّاَ حنفي: مَُحّمَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    549 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

د بن فرامرز بن َعِلّي، مُنْا ُخْسُرو. - مُّا ُخْسُرو: مَُحّمَ
ْرَوانِّي. د أمين بن صدر الدين )جمال الدين( الشِّ - مُّا زاده: مَُحّمَ

- ما زاده، معين الفقراء: أحمد بن محمود البَُخاِرّي.
د الفناري )أو الَفنَري(. د بن حمزة بن مَُحّمَ - مّا فناري: مَُحّمَ

د اإِلْستَانْبُولي. - ملك الشعراء؛ باقي: محمود عبد الباقي بن مَُحّمَ

د الحنفي التبريزي، َشْمس الدِّين، مّاَ حنفي. - منّاَ حنفي: مَُحّمَ
د زاده بن زاده بن محمود. - منا زاده: أحمد مَُحّمَ

هراني. د بن أبي بكر، منا زاده الكردي، الّسُ - منا زاده: مَُحّمَ
د بن َعَرب بن َحّج بن َعَرب ]649[، 4/336� - مَنِلَْو مَُحّمَ

د بن منصور بن أبي القاسم. - المنير: أحمد بن مَُحّمَ
مَْشِقّي: أحمد بن َعِلّي بن عمر بن صالح. - المنيني، الدِّ

وفِيّة المولوية. - موره لي زاده: ليل| بنت حامد أَفَنِْدي، الّصُ
ــــد بــــن مــــحــــمــــود، الـــــبـــــروســـــوي، قــــاضــــي زاده، الــــــرومــــــي، صــــــاح الـــديـــن  - مــــــوس| بــــــن مُــــَحــــّمَ

)ت 815 ھ/1412 م(. ]670[، 346� ]671[، 1/347�
- موس| عليه السام )منسوب إليه(، ]749[، 4/409�

د بن أحمد الحنبلي. د بن أحمد بن مَُحّمَ - الموصلي: مَُحّمَ
- موالنا زاده: أحمد بن محمود الهروي.

د توفيق أفندي. - المولوي؛ المثنوي خوان: مَُحّمَ
- المول| الحاج أحمد )شاعر زاده( ابن الشاعر ]941[، 2/512�

د زاده بن زاده بن محمود. - مول| زاده: أحمد مَُحّمَ
- مومجي زاده: محمد ضيا نوري القسطموني.

د، السهروردي. - الميانجي، عين القضاة: عبد اهلل بن مَُحّمَ
- الَْميْبُدي، قاضي مير: حسين بن معين الدين )الَميْبُِذي(.

د بن أمين السعيدي، األردبيلي، الباطني. - مير أبو الفتح: مَُحّمَ
- ميرزا جان: حبيب اهلل بن عبد اهلل العلوي، الدهلوي.
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د بن َعِلّي بن ميرزا عبد الرحيم، مستعد خان، صائب التبريزي الباطني  - ميرزا مَُحّمَ
)ت 1087 ھ/1676 م(. ]736[، 402� ]823[، 448� ]737[، 403�

د بن مبارك شاه، البَُخاِرّي. - ميرك الچنگي: َشْمس الدِّين بن مَُحّمَ
د ميرك بن مبارك شاه البَُخاِرّي. اْشَكنِْدّي: فاضل مَُحّمَ - ميرك الّطَ

- ِميرلَِوا: مصطف| حامي پَاَشا ابْن عبد اهلل الّرُوِمي حامي پَاَشا.
د بن عمر الرومي، ابن قاضي زاده. - ميرم چلبي: محمود بن مَُحّمَ

د، الُعَمِرّي. د بن عبد الّرَحيم بن مَُحّمَ - المياني: مَُحّمَ
وفِّيُ ِد بِن أَْحَمَد، الّصُ : فَضُل اهلِل = الَفْضُل بُن مَُحّمَ - الِميَهنِّيُ

- النابلسي: عبد الغني بن إِْسَماِعيل بن عبد الْغني.
- نابي: يُوُسف بن عبد اهلل الرهاوي، القسطنطيني، غفار زاده.

- الناشري: ُعثَْمان بن عمر بن أبي بكر، الزبيدي، اليمني.
ِزّي، الــُمــْعــتَــِزلــّي  ُــو الــَفــتْــِح الـــُمـــَطـــرِّ ، أَب ــيِّــِد بــن َعــِلــّي الــــُخــــَواِرْزِمــــّيُ - نَـــاِصـــُر الــديــن بــُن َعــبْــِد الــّسَ

)ت 610 ھ/1213 م(. ]992[، 2/523� ]995[، 3/524�
. د الِخيَوقِّيُ يِن الُكبَْر|: أَْحَمد بن ُعَمَر بِن مَُحّمَ - نَْجُم الدِّ

- نحيفي: ُسلَيَْمان بن عبد انمحرل بن َصالح اإِلْستَانْبُولّي.
د الكاشغري، التركستاني، الزاهدي. - ندائي: عبد اهلل بن مَُحّمَ

- النسفي: لطف اهلل النسفي، الكيداني.
- النسفي، أبو البركات: عبد اهلل بن أحمد بن مَْحُمود.

- نسيمي: عمر نسيمي، التركماني، التبريزي، اآلمدي.
- نشأت: ُسلَيَْمان بن أحمد رفيع األدرنوي الرومي ُسلَيَْمان.

د بن َعِلّي، المصري، األنصاري. - النشار: ُعمر بن قاسم بن مَُحّمَ
- نشاطي األدرنه وي: أحمد ده ده.

د )پاشا( بن َرمََضان. - نشانجي َزاده: أْحَمد بن مَُحّمَ
ُــــــو الــــــلَّــــــيْــــــِث،  ْــــــَراِهــــــيــــــم بــــــن الـــــخـــــطـــــاب، إمـــــــــام الــــــهــــــد|، أَب ـــــد بـــــن أحـــــمـــــد بـــــِن إِب ـــــُن مُـــــَحـــــّمَ ــــــْصـــــــُر بــ - نَـ

َمْرقَنِْدّي، الحموي، الَحنَِفّيُ )ت 393 ھ/1003 م(. ]225[، 126� الّسَ
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د بن الحسن، الخواجه، الرافضي. د بن مَُحّمَ - نصير الطوسي: مَُحّمَ
- نََظاَرة التعليم الُْعثَْمانيَّة، لجنة: ]846[، 459�

ــــــــــــــيــــــــــــــَراِزّي، نـــــــــظـــــــــام، الـــــشـــــيـــــعـــــي الـــــــصـــــــفـــــــوي )ت 1029 ھ/  - نـــــــــظـــــــــام الـــــــــديـــــــــن دســــــــــــت غــــــيــــــب الــــــــــــــشِّ
1619 م(. ]758[، 418�

ُـــــــو َحـــــــنِـــــــيـــــــَفـــــــةَ  ـــــــــــــــــــــــامُ األْعــــــــــــَظــــــــــــم، أَب ، اإِلمَ ، الـــــــــــُكـــــــــــوفِـــــــــــّيُ - الـــــــــنُّـــــــــْعـــــــــَمـــــــــاُن بـــــــــُن ثَــــــــــابِــــــــــِت بــــــــــِن ُزوَط| الـــــــــتَّـــــــــيْـــــــــِمـــــــــّيُ
)ت 150 ھ/767 م(. ]180[، 2/100� ]210[، 2/119� ]240[، 4/132� 
 �3/540 ،]1030[ �2/539 ،]1025[ �3/537 ،]1017[ �2/457 ،]841[

�12/259 ،]511[ �3/595 ،]1111[ �3/541 ،]1035[
وفِّي، المدني، الحنفي )ت 1203 - 1222 ھ/  - نعمة اهلل بن عمر الُعثَْماني، الّصُ

1788 - 1807 م(. ]342[، 165�
د بن إِبَْراِهيم بن عبد اهلل بن مالك. - النفزي: مَُحّمَ

- نفعي: عمر بن عبد اهلل األرضرومي الُعثَْماني.
د بن أحمد، الفارسي. - نقره كار: عبد اهلل بن مَُحّمَ

- النَّْقِشبَنِْدّي: خالد بن أحمد بن حسين، األموّي، البغدادي.
- النَّْقِشبَنِْدّي: مَُراد بن َعِلّي بن دَاُوود الُمَراِدّي، الُحَسيْنِّي، البَُخاِرّي.

- النَّْقِشبَنِْدّي: مُْصَطَف| بن َعِلّي األخسخوّي، األخسقوّي، بكزاده.
د، الُگوزلِحصاري، اآليدني. - النَّْقِشبَنِْدّي: مُْصَطَف| بن مَُحّمَ

د القونوي، الُعثَْماني. - النَّْقِشبَنِْدّي: مصطف| مستقيم نيازي بن مَُحّمَ
- نور الدين زاده: مُْصَطَف| بن أحمد، مصلح الدين، الفلبه وي.

مَْشِقّي، الحوراني. - النووي: يحي| بن شرف بن مري بن حسن، الدِّ
د(. د بن َعِلّي بن )أحمد؛ مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - النويري: مَُحّمَ

- النيسابوري: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد، القشيري.
- النيكساري: حسن پاشا ابْن َعاء الّدَين علي األسود.

د بن عماد الدين المقدسي. - الهائم: أحمد بن مَُحّمَ
- الُْهَدائِي: عزيز مَْحُمود بن فضل اهلل بن مَْحُمود، األُْسُكَداِرّي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم    552

- هندو شاه: محّمد قاسم األستربادي، فرشته، الباطني.
- الهندي: علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضيخان.

- واعظ أمير أَفَنِْدي ]235[، 130�
د بن مُْصَطَف| الگوراني، الواني. - الوانقولي: مَُحّمَ

د بن عبد العزيز الرنده وي، القونوي. - وجودي: مَُحّمَ
د، األسكوبي. د، أبو مَُحّمَ د وحدتي بن مَُحّمَ - وحدتي: مَُحّمَ

وفِّي، النَّْقِشبَنِْدّي؛ الُعثَْماني ]1088[، 577� - وحي ُسلَيَْمان بْن إِبَْراِهيَم، الّصُ
د بن أحمد، األنبابي. - الوسيمي: مَُحّمَ

د، الكوتاهية وي. د عارف چلبي بن مَُحّمَ - وصالي: مَُحّمَ
وفِّي. اِذلِّي، الّصُ ِعيدّي، الّشَ - الوفائّي: علّي بن مُْحِسن الّصَ

- ولــــــــــــــــــــــي الــــــــــــديــــــــــــن بــــــــــــن خــــــــلــــــــيــــــــل الــــــــــبــــــــــكــــــــــائــــــــــي، بـــــــــكـــــــــائـــــــــي زاده؛ الــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــي، الـــــــــحـــــــــنـــــــــفـــــــــي، الــــــــصــــــــوفــــــــي 
)ت 1183 ھ/1769 م(. ]280[، 1/144 مكرر. ]281[، 2/144 مكرر.

- ولي بن أحمد الُعثَْماني الرومي )عاش في القرن 10 - 11 ھ/16 - 17 م؛ تقريباً(. 
�533 ،]1011[

- ولي زاده: مُْصَطَف| بن ولي الدين بن مَُراد الخانيه وي، المفتي.
د وهبي بن )راشد رشيد( المرعشي، الرومي. - وهبي: مَُحّمَ
د اآلالشهرلي، اآليدني، األسكوبي. - ويسي: أويس بن مَُحّمَ

د بن صالح بيجان، صاح الدين، كليبولي. - يازيجي زاده: مَُحّمَ
- يايا كويلي: أحمد رشيد بن َعِلّي بن أحمد القرق اإلزميري.

- يــحــي| بــن )ســيــبــك = شيبك( فتاحي تــفــاحــي، أســــراري، نــيــشــابــوري = نيسابوري، 
الخراساني، الباطني )ت 852 ھ/1448 م(. ]756[، 416� ]776[، 426�

- يــــحــــي| بــــن أحــــمــــد الــــكــــاشــــي، الــــكــــاشــــانــــي، الـــبـــاطـــنـــي، عــــمــــاد الــــديــــن )ت بـــعـــد 745 ھ/ 
1344 م(. ]867[، 475�

يِّد  ين الشماخّي، الباكوّي، الشروانِّي، )يحياي شرواني(، الّسَ - يحي| بن بهاء الّدَ
جال الّدَين، الصوفّي، الكلشنّي، الخلوتّي، الشعبانّي )ت 862 ھ/1458 م(. 

�4/155 ،]300[ �2/72 ،]128[



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    553 أسماء وألقاب وُكنى المؤلفين ووفياتهم   

ــــــــــد بــــــــــن جــــــمــــــعــــــة بــــــن حـــــــــــزام  - يــــــــــحــــــــــي| بــــــــــن شـــــــــــرف بـــــــــــن مـــــــــــري بـــــــــــن حـــــــســـــــن بـــــــن حــــــســــــيــــــن بــــــن مُــــــــــَحــــــــــّمَ
يـــن، أبــو زكــريــاء  ـــافِـــِعـــّي، مُــْحــيِــي الـــدِّ مَـــْشـــِقـــّي، الـــخـــزامـــي، الـــحـــورانـــي، الـــّشَ الـــنـــووي، الـــدِّ
)ت 677 ھ/1278 م(، أو )ت 676 ھ/1277 م(. ]118[، 2/65� ]121[، 

�1/68
- يحي| بن نصوح بن )إسرائيل = إسرافيل( الُعثَْماني، الادكي، اآلماسي الرومي 
ــــنــــــفــــــي )فــــــــــــي حـــــــــــــــدود ســــــنــــــة 950 ھ/  الــــــــُعــــــــثْــــــــَمــــــــانــــــــي، يــــــــحــــــــي| چــــــلــــــبــــــي، إســــــــرافــــــــيــــــــل زاده، الــــــحــ

1543 م(. ]922[، 1/497� ]971[، 1/513�
- يحيي بن زكريا بن )بايرام = بيرم( األنقروي، اإِلْستَانْبُولي، الُعثَْماني، الحنفي، 
وفِّي، شيخ اإلسام؛ يحي|، زكريا زاده )ت 1053 ھ/1643 م(. ]775[،  الّصُ

�425
- اليمني: ُعثَْمان بن عمر بن أبي بكر، الناشري، الزبيدي.

د بن يُوُسف األخسخوي. - يُوُسف أَفَنِْدي زاده: عبد اهلل حلمي بن مَُحّمَ
ُــــوُســــف بــــن ُســــلـَـــيْــــَمــــان الـــمـــغـــلـــقـــروي، الــفــقــيــه )ت بـــعـــد 832 ھ/1428 م(. ]913[،  - ي

�3/490
ُــــوُســــف بــــن عـــبـــد اهلل الـــــرهـــــاوي، الــقــســطــنــطــيــنــي، الـــُعـــثْـــَمـــانـــي، األورفـــــلـــــي، نـــابـــي، غــفــار  - ي

زاده )ت 1124 ھ/1712 م(. ]844[، 2/458�
ُــــــوُســــــف بــــــن عـــــبـــــد اهلل بـــــن عــــمــــر بــــن َعـــــِلـــــّي بـــــن خــــضــــر الـــــــكـــــــردي، الــــعــــجــــمــــي، الـــــكـــــورانـــــي،  - ي
أبـــــــو الـــــــمـــــــحـــــــاســـــــن )ت 768 ھ/1367 م(.  الـــــــــــديـــــــــــن،  جــــــــمــــــــال  ـــــــــــافِـــــــــــِعـــــــــــّي،  الـــــــــــّشَ ْـــــــــــــــَقـــــــــــــــَرافِـــــــــــــــّي،  ال

�7/162 ،]332[
ــــد بــــن يــــوســــف الـــــــتـــــــوزري، ابــــن الــــنــــحــــوي، أبــــو الــــفــــضــــل )ت 513 ھ/  - يــــوســــف بــــن مُــــَحــــّمَ

1119 م(. ]800[، 1/439�
- يونس أمره، البولوي، الصوفي )ت 720 ھ/1320 م(. ]738[، 404�

ݳ



اخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب النُّّسَ    554

ـــــدي  ـــّمَ ـــُمـــــَحــ ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم بـــــــن الــــــحــــــاج أحـــــمـــــد الـــــمـــــقـــــرئ والـــــنـــــاســـــخ بــــجــــامــــع الـــــمـــــرحـــــوم قــــايــــتــــبــــاي الــ - إِب
ـــنــــــة  ــ أمـــــــــــــيـــــــــــــر آخـــــــــــــــــــــــوركـــــــــــــــــــــــان. تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ الــــــــــــنــــــــــــســــــــــــخ: يـــــــــــــــــــــوم األربـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاء ســـــــــــلـــــــــــخ شـــــــــــهـــــــــــر ربـــــــــــــيـــــــــــــع اآلخــــــــــــــــــــــــــر سـ

)832 ھ/1428 م(. ]414[، 2/219/مكرر.
- إبراهيم بن خليل. ]916[، 1/493�

ْــــــَراِهــــــيــــــم بــــــن َعــــــِلــــــّي الـــشـــهـــيـــر بـــحـــفـــيـــد در ســــعــــام )درس عــــــــــامّ( بـــكـــلـــي أَفَــــــــنْــــــــِدي ]357[،  - إِب
�4/171

د المنجكي الرهاوي. ]756[، 416� - إِبَْراِهيم بن مَُحّمَ
- إِبَْراِهيم بن مُْصَطَف| بن عمر. تاريخ النسخ: في اليوم السابع من شهر ذي القعدة 
 ،]292[  �3/152  ،]291[  �2/152  ،]290[ )1181 ھ/1767 م(.  ســـــنـــــة 

�4/152
- أبو بكر بن يونس ]80[، 43�

- أبو بكر كليدار: بواب ضريح اإلمام األعظم أبي حنيفة، بغداد. ]236[، 131�
- أبو بكر مجيب. ]165[، 95�

- أحمد ]199[، 6/111� ]784[، 434�
- أحمد الخطاط الحافظ من تاميذ الخطاط إبراهيم الشوقي، خّط النسخ النفيس. 

�554 ،]1051[
- أحــــمــــد الـــــرشـــــدي الـــشـــهـــيـــر بــــيُــــوُســــف إمـــــــام أَفَـــــــنْـــــــِدي زاده. ]323[، 6/161� ]324[، 

�7/161
- أحمد القسطموني. ]515[، 16/259�

ِّـــــــف:  ْــــــــَراِهــــــــيــــــــم بــــــــن أحـــــــمـــــــد، الــــــرســــــمــــــي، الـــــــكـــــــريـــــــدي، الـــــحـــــنـــــفـــــّي، بـــــخـــــط الـــــــُمـــــــَؤل - أحــــــمــــــد بــــــن إِب
 ،]832[  �4/455  ،]833[  �2/455  ،]831[ )ت 1197 ھ/1783 م(. 

�3/455



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    555 اخ    أسماء وألقاب النُّّسَ

ــــــــــــــــــــــافِــــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــــّي الــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــارزي. تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــنــــــــــــــســــــــــــــخ ســـــــنـــــــة  - أحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــي بـــــــــــــــكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــّشَ
)866 ھ/1462 م(. ]142[، 85�

- أحمد بن الشيخ تاج العارفين، الرومي، تاج العارفين الصوفي؛ المؤلف ]126[، 
�2/71

- أحمد بن حمد بن إسماعيل حامد. ]919[، 494�
- أحمد بن حمز. ]570[، 1/290� ]572[، 3/290� ]864[، 1/474�

- أحمد بن سعد الدين. ]380[، 1/189�
- أحمد بن عماد الدين، العينتابي، الحنفي. تاريخ النسخ سنة )894 ھ/1489 م(، 

بخط المؤلف. ]920[، 495�
د. ]532[، 272 مكرر. - أحمد بن مَُحّمَ

د بن أحمد الشهير بابن المحب المالكي المصري. ]687[، 360� - أحمد بن مَُحّمَ
- أحمد بن محمود بن محمد. ]437[، 1/234� ]443[، 7/234�

تـــــكـــــالـــــو أوغــــــــــــــــل|. ]227[، 1/128� ]232[،  بــــــابــــــن  الــــشــــهــــيــــر  - أحـــــــمـــــــد بـــــــن مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف| 
�5/128 ،]231[ �3/128 ،]229[ �2/128 ،]228[ �6/128

- أحمد بن يُوُسف ]90[، 53�
- أحمد بن يُوُسف بن َعِلّي بن حبيب بن َعِلّي شير بن عيس| بن موس| المعدني. 

�464 ،]851[
- أحمد حمدي يازيجيء اوجاغ يكيچريان دركاه علي. ]728[، 397�

- أحمد ضعيف. ]204[، 115�
د روحي، في خانقاه غلطة ومولويخانه في  - أحمد عارف بهمتي المولوي ابن مَُحّمَ

بشكطاش في إِْستَانْبُول. ]405[، 211�
لـــــــــــــــــي، كــــــــســــــــكــــــــيــــــــن، الـــــــمـــــــؤلـــــــف  - أحـــــــــــــمـــــــــــــد عــــــــــصــــــــــمــــــــــت اهلل أفـــــــــــــــنـــــــــــــــدي، اآلهط وي، قـــــــــــــــــوش آهط 

)ت 1195 ھ/1780 م(. ]921[، 496�
- أحمد فريد، المشهور بحافظ القرآن. ]3[، 3�

ــــد نــــــور الــــديــــن األرزنـــــــــي(.  - األرزنــــــــــــي: عــــمــــاد الــــُحــــَســــيْــــنِــــّي )وقـــــــد عــــلـّـــق عــــــل| تـــوقـــيـــعـــه مُــــَحــــّمَ
�49 ،]86[



اخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب النُّّسَ    556

- إِْسَماِعيل الشهير بحفيد الدرسعام. ]562[، 283�
- إِْسَماِعيل بن إِبَْراِهيم العادل جوازي. ]736[، 402�

- إِْسَماِعيل بن أحمد بن ُسلَيَْمان. ]565[، 2/285�
- إِْسَماِعيل بن سليم بن إِْسَماِعيل الرهاوي. ]802[، 1/440�

- إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| الحاج. ]158[، 89�
- إِْسَماِعيل بن مُْصَطَف| بن إِْسَماِعيل بن أحمد. ]49[، 2/24�

- إِْسَماِعيل حقي. ]811[، 3/442�
- األقشهري: موس| بن رمضان. ]606[، 1/317� ]607[، 2/317�

- إمام قلنجق: ُسلَيَْمان الهاشمي. ]135[، 78�
- اإليبكي زاده: مُْصَطَف| بن أحمد المنفصل عن مدرسة أسعد الشهير باإليبكي زاده 

د خان. ]112[، 62� لَْطان مَُحّمَ الساكن حين تحريره بمدارس الّسُ
- اآليديني: خليل بن الحاج حسن. ]582[، 2/299�

- البَُخاِرّي: يُوُسف بن خواجه أحمد. ]84[، 47�
د بن إِبَْراِهيم البروسوي المستعد. ]853[، 1/466� - البروسوي: بير مَُحّمَ

د بن موالنا حسن. ]611[، 3/319، ]614[، 6/319� - بسطام بن مواله مَُحّمَ
د الخطاط بن مُْصَطَف| البُسنوي. ]179[، 1/100� - البُسنوي: مَُحّمَ

- الــــــــبــــــــكــــــــبــــــــازاري: عـــــلـــــي بـــــن أحــــــمــــــد بــــــن إِْســـــــَمـــــــاِعـــــــيـــــــل بـــــــن الــــــــحــــــــاج َعــــــــِلــــــــّي بــــــــن الــــــــحــــــــاج حــــســــيــــن. 
�2/179 ،]369[

- البلغرادي: عمر البلغرادي المنزوي ببلدة مغلقرة. ]395[، 201/
د، أبو الفرد. ]302[، 156� د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - البنوفري: مَُحّمَ

- بنياد ابن پاشا عماد. ]848[، 461�
- بوستان بن عيس| الكوزلحصاري. ]999[، 525�

- البوسنوي: درويش حسن الخطاط. ]689[، 1/362�
- البوسنوي: ُسلَيَْمان بن الحاج حسن. ]623[، 322�

- البوسنوي: علي بن أحمد. ]894[، 481�
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- البوسنوي: عمر بن حسين. ]453[، 1/241� ]455[، 3/241�
د بن إِبَْراِهيم البروسوي المستعد. ]853[، 1/466� - بير مَُحّمَ

ـــــد بـــــن أحــــمــــد بــــن نــــعــــمــــة. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ ســــنــــة )839 ھ/1436 م(.  ــــّمَ ـــــتــــــدمــــــري: مُـــــَحـ - الـ
�351 ،]678[

د المشتهر بمرجاح القزويني. ]81[، 44� - تقي بن أبي بكر بن مَُحّمَ
- الجامي: عبد انمحرل بن أحمد نور الدين؛ ما جامي. )ت 898 ھ/1492 م( 

�500 ،]926[
- جــــــال بــــــن مـــــوالنـــــا حـــــاجـــــي. تـــــاريـــــخ الــــنــــســــخ: مـــــن ســــنــــة )827 ھ/1424 م - 836 ھ/ 

1432 م(. ]461[، 2/246�
- جمشيد المعمائي. ]454[، 2/241�

- الجيزي: حسين بن موس| بن أحمد. ]123[، 69�
- حاجي علي دعاجي. ]360[، 174�

- حسن البوسنوي الخطاط. ]689[، 1/362�
- حسن الحافظ. ]27[، 3/16� ]28[، 4/16� ]29[، 5/16�

- حسن الطربزوني. ]580[، 298�
- حسن بن أبي بكر بن حسن. ]134[، 77�

- حسن بن الشيخ محمد شكري. ]887[، 16/479�
- حسن بن رجب. ]315[، 8/159�

- حسن بن عبد اهلل؛ الشهير بشعوري. تاريخ النسخ: في آخر شهر ربيع األول سنة 
)1083 ھ/1672 م(، بخط المؤلِّف ]375[، 185�

- حسن بن ُعثَْمان. ]91[، 54�
- حسن بن مُْصَطَف|. ]183[، 1/103� ]185[، 3/103�

- حسين. ]637[، 331�
- حسين بن إِبَْراِهيم. ]225[، 126�

 ،]626[  �1/323  ،]624[  �2/323  ،]625[ صــــــــــالــــــــــح.  الــــــــــحــــــــــاج  - حـــــــســـــــيـــــــن بـــــــن 
�3/323
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- حسين بن موس| بن أحمد الجيزي. ]123[، 69�
- حسين بن ولي. ]266[، 137�

د بن صالح بن الحاج يُوُسف النعساني. ]325[، 8/161� - الحلبي: مَُحّمَ
- الـــحـــمـــدانـــي: مـــوس| بـــن مــحــمــد الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي. ]815[، 1/445� ]816[، 2/445� 

�3/445 ،]817[
- حمزة بن شرف الحنفي. ]117[، 1/65� ]118[، 2/65�

- الحميدي: رمضان بن رمضان. ]188[، 106�
ــد بــن مــبــارك بــن مــديــرس بــن عبد المحسن بن  - الــحــنــبــلــي: عــلــي بــن عــبــد اهلل بــن مُــَحــّمَ

سعيد بن أحمد النجدي. ]923[، 2/497�
- خضر بن رجب. ]465[، 250�

- خليل بن إِبَْراِهيم البلوي. ]382[، 190�
- خليل بن أحمد. ]980[، 3/519�

- خليل بن الحاج حسن اآليديني. ]582[، 2/299�
- خليل بن جعفر؛ من باد سراي. ]909[، 1/489�

د أَفَنِْدي الخنكوي؛ تلميذ الخنكوي. ]176[، 9/97� - الخنكوي: مَُحّمَ
- خواجه زاده: محمد أمين خواجه زاده في مكتب فَيِْضيَّة. ]36[، 5/18� ]37[، 

�7/18 ،]38[ �6/18
- خواجه: شاه جهان بن شريف خواجه. ]224[، 125�

د بن َعِلّي بن الخوارزمي. ]1100[، 588� - الخوارزمي: فالح بن مَُحّمَ
- خير الدين. ]132[، 75�

د الداغساتاني. ]289[، 1/152� - الداغساتاني: مَُحّمَ
- درويش حسن البوسنوي الخطاط. ]689[، 1/362�

- درويـــــــش عـــبـــد انمحرل أمـــيـــن. تـــاريـــخ الــنــســخ ســنــة )1178 ھ/1764 م(. ومــكــانــه: 
في حلب، كمرك الدخان. ]1057[، 556�

- درويش عبد انمحرل. ]352[، 2/170�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    559 اخ    أسماء وألقاب النُّّسَ

- درويش عبدي المولوي. ]447[، 236�
مـــــديـــــنـــــة  فـــــــــــي  الـــــــنـــــــســـــــخ ســـــــنـــــــة )979 ھ/1571 م(،  تـــــــــــاريـــــــــــخ  عــــــــــبــــــــــد الــــــــــديــــــــــان.  - رضــــــــــــــــوان بــــــــــــــــن 

قسطنطينية المحمية. ]781[، 431�
د المنجكي. ]756[، 416� - الرهاوي: مير إِبَْراِهيم بن السيد مَُحّمَ

- الزمروني: عبده بن الشيخ عبد انمحرل. ]378[، 1/188�
- سليم بن الحاج ُسلَيَْمان. ]1069[، 566�

- ُسلَيَْمان إِبَْراِهيم. تاريخ النسخ سنة )965 ھ/1557 م( في زاوية أمير بخاري في 
جوار باب أبي أيوب األنصاري. ]573[، 291�

- ُسلَيَْمان الطربزوني. ]850[، 463�
- ُسلَيَْمان الهاشمي بإمام قلنجق. ]135[، 78�

- ُسلَيَْمان بن الحاج حسن البوسنوي. ]623[، 322�
ـــــد جـــــراح بـــــن عــــبــــد الــــهــــادي الــــجــــراحــــي الـــعـــجـــلـــونـــي،  - ُســــلَــــيْــــَمــــان بــــن عــــبــــد الــــهــــادي بــــن مُـــــَحـــــّمَ

ابن أخي المؤلف. ]113[، 63�
د بن أحمد بن خليل من بلدة )طراقللي( التركية التي تقع قرب  - ُسلَيَْمان بن مَُحّمَ

إزميد إل| الشرق من إستانبول. ]1101[، 589�
- ُسلَيَْمان سعد الدين مستقيم زاده أَفَنِْدي. ]735[، 401�

- سودي أَفَنِْدي؛ المؤلف. ]46[، 22�
- سيف اهلل بن مُْصَطَف|. ]1097[، 585�

- سيلستروي: مُْصَطَف| بن عمر سيلستروي الشهير بقوشجي زاده. ]177[، 98�
ــــبــــــد انمحرل الـــــُحـــــَســـــيْـــــنِـــــّي الــــســــيــــواســــي )ت الــــــقــــــرن: 12 ھ/ - الـــــســـــيـــــواســـــي: عـــــبـــــد اهلل بـــــن عــ

القرن: 18 م(؛ مخطوطة بخط المؤلف. ]106[، 56�
ْــــــَراِهــــــيــــــم الــــــديــــــار بــــكــــري ابــــن الــــحــــاجــــي الــــعــــالــــي الـــشـــامـــي  - الـــــشـــــامـــــي: عــــلــــي الــــــويــــــزه وي ابــــــن إِب

�2/338 ،]655[ �1/338 ،]654[
- شاه جهان خواجه بن شريف خواجه. ]224[، 125�

- شاهين بن عبد اهلل. ]201[، 112�



اخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب النُّّسَ    560

َس ِســـــّرُه  ــــنْـــــِدي قُــــــدِّ - شــاهــيــن زاده بــــــن عـــبـــد اهلل )ســــر مـــؤذنـــان در جـــامـــع الــشــيــخ مــحــمــود أَفَـ
بأُسكدار(. ]120[، 67�

- شـــــــــــــــعـــــــــــــــوري: حــــــــســــــــن بــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــد اهلل. تـــــــــــاريـــــــــــخ الـــــــــنـــــــــســـــــــخ: فـــــــــــي آخـــــــــــــــر شــــــــهــــــــر ربـــــــــيـــــــــع األول ســــنــــة 
)1083 ھ/1672 م(، بخط المؤلِّف. ]375[، 185�

- شكوفجي زاده الحاجي صالح. ]175[، 8/97�
د شاه بن سنقر. ]88[، 51� - الصاحبي: مَُحّمَ

- صادق بن درويش بن مُْصَطَف|. ]367[، 178�
- صالح المولوي اإِلْسامْبُولي. ]431[، 1/230�

- صالح بن مُْصَطَف|. ]759[، 1/419�
- صالح بن مصل|. ]760[، 2/419�

د خادم القرآن. ]275[، 7/140� - صالح مَُحّمَ
- الطربزوني: ُسلَيَْمان. ]850[، 463�

د بن مُْصَطَف|. ]284[، 147� - طريقتجي: مَُحّمَ
د بن عصمة اهلل. ]299[، 3/155� - عارف مَُحّمَ

- عاصم أَفَنِْدي. ]214[، 121�
- عبد الباقي بن َعِلّي؛ في مدينة قسطمون| التركية. ]1012[، 534�

كـــــــومـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة  بـــــــــــــلـــــــــــــدة  إل|  الـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــســـــــــــوب  الـــــــــكـــــــــومـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــه وي،  زاده  رمــــــــــــــــضــــــــــــــــان  - عــــــــــــبــــــــــــد الــــــــــــبــــــــــــاقــــــــــــي 
)Gümülcine( التركية التابعة لوالية أدرنة. ]931[، 505�

- عبد الجليل بن مُْصَطَف| بن إِْسَماِعيل ابن المؤلف عبد الغني النابلسي. ]427[، 
226 مكرر.

- عبد انمحرل المشتهر بمصري بمدينة طاشليجة. ]57[، 1/30�
- عبد انمحرل بن أحمد المحايري. ]799[، 438�

- عـــبـــد انمحرل بـــن أحـــمـــد نــــور الـــديـــن الـــجـــامـــي؛ مـــا جـــامـــي )ت 898 ھ/1492 م(. 
�500 ،]926[

- عبد الرفيع بن عبد اهلل ]297[، 1/155�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    561 اخ    أسماء وألقاب النُّّسَ

افِِعّي القادري أمين الفتو| في  - عبد السام بن َعِلّي طعمة بن أحمد البقاعي، الّشَ
باب الجامع األموي بدمشق. ]132[، 75�

- عبد الفتاح بن حسين المغلوي، في محمية أَدرنَة. ]671[، 1/347� ]672[، 
�2/347

- عبد الكريم النيسابوري في بلدة أصفهان. ]589[، 306�
- عبد اللطيف الشرفي. تاريخ النسخ: سنة )862 ھ/1458 م(. ]928[، 502�

د الشهير برياضي زاده؛ المؤلف. ]1053[، 2/555� - عبد اللطيف بن مَُحّمَ
- عبد اهلل الظام. ]298[، 2/155�
- عبد اهلل بن أحمد. ]577[، 295�

- عبد اهلل بن عبد انمحرل الُحَسيْنِّي السيواسي )ت القرن: 12 ھ/القرن: 18 م(؛ 
مخطوطة بخط المؤلف. ]106[، 56�

د بن ُعثَْمان بن نصوح. ]136[، 79� - عبد اهلل بن مَُحّمَ
- عبد اهلل بن مُْصَطَف| بن أولياء بن أحمد. ]639[، 2/332�

- عبد اهلل. ]401[، 207�
- عبده بن الشيخ عبد انمحرل الزمروني. ]378[، 1/188�

- عبدي المولوي. ]447[، 236�
- ُعـــــثْـــــَمـــــان بـــــن جـــمـــعـــة. تـــــاريـــــخ الـــنـــســـخ ســـنـــة )1142 ھ/1729 م(. مــــكــــان الــــنــــســــخ: فــي 

مدينة حلب في جامع آقيول. ]187[، 105�
د. ]640[، 1/333� - ُعثَْمان بن مَُحّمَ

د القارصي. ]943[، 4/512� ]952[، 13/512� - ُعثَْمان بن مَُحّمَ
ـــد جـــراح بـــن عــبــد الــهــادي الــجــراحــي،  - الــعــجــلــونــي: ُســـلَـــيْـــَمـــان بـــن عــبــد الــهــادي بــن مُـــَحـــّمَ

ابن أخي المؤلف. ]113[، 63�
د الروم|. ]826[، 451� - عجم مُْصَطَف| بن مَُحّمَ

- عرفاني خاكياي النَّْقِشبَنِْدّي. ]345[، 168�
- عسكر بن حسين بك أردوباّي األصل، تبريزي المسكن. ]827[، 452�



اخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب النُّّسَ    562

- علي آقشهري. ]121[، 1/68�
ْـــَراِهـــيـــم الـــديـــار بــكــري ابــن الــحــاجــي الــعــالــي الــشــامــي. ]654[،  - عــلــي الـــويـــزه وي ابـــن إِب

�2/338 ،]655[ �1/338
- علي الينكي. ]618[، 4/320� ]619[، 5/320�

- علي بن أحمد. ]171[، 4/97� ]525[، 267�
- علي بن أحمد البوسنوي. ]894[، 481�

ــــيــــــن الــــــــبــــــــكــــــــبــــــــازاري.  - عــــــــلــــــــي بــــــــن أحــــــــمــــــــد بــــــــن إِْســـــــــَمـــــــــاِعـــــــــيـــــــــل بـــــــــن الــــــــــحــــــــــاج َعــــــــــِلــــــــــّي بــــــــــن الــــــــــحــــــــــاج حــــــســ
�2/179 ،]369[

ـــــلْـــــَطـــــان مُـــــْصـــــَطـــــَف|.  - عــــلــــي بــــن أحـــــمـــــد فـــــي مـــــدرســـــة مــــديــــنــــة )ريــــــــــــزة( الــــتــــركــــيــــة فـــــي عــــهــــد الـــــّسُ
�6/97 ،]173[

- علي بن حسين. ]301[، 5/155�
- علي بن خليل. ]692[، 1/363�

ـــد بـــن مـــبـــارك بـــن مـــديـــرس بـــن عــبــد الــمــحــســن بــن ســعــيــد بــن  - عــلــي بــن عـــبـــد اهلل بـــن مُـــَحـــّمَ
أحمد النجدي الحنبلي. ]923[، 2/497�

وفِّي بن مُْصَطَف| ابن الحاج إِبَْراِهيم بن الحاج خضر. ]326[،  د الّصُ - علي بن مَُحّمَ
�1/162

د بن  د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ د بن مسعود بن مَْحمود بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - علي بن مَُحّمَ
ــد بــن عمر، الــشــاهــرودي، البسطامي، الــهــروي، الــــرازي، الــفــخــري، البكري،  مُــَحــّمَ
ِّــــــف )ت 876 ھ/1472 م(. ]394[،  الــــــُمــــــَؤل مُـــــَصـــــنّـــــفـــــك؛  الـــــــديـــــــن،  الــــحــــنــــفــــي، عــــــــاء 

�200
- عــلــّي مــن تــامــيــذ الــفــاضــل الــكــامــل الــعــالــم مــحــمــد الـــمـــدرس بــمــدرســة ريــــزة. ]804[، 

�3/440
د نور الدين األرزني(. ]86[، 49� - عماد الُحَسيْنِّي )وقد علّق عل| توقيعه مَُحّمَ

- عماد الدين عبد الصمد زاده. ]852[، 465�
- عمر البلغرادي المنزوي ببلدة مغلقرة. ]395[، 201�
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- عمر بن أحمد. ]50[، 3/24�
- عـــمـــر بـــن الـــحـــاجـــي بـــكـــر. تــــاريــــخ الـــنـــســـخ ســـنـــة )1117 ھ/1705 م(، مـــكـــان الــنــســخ: 

شبه جزيرة القرم. ]1050[، 553�
- عمر بن حسين البوسنوي. ]453[، 1/241� ]455[، 3/241�

- عمر بن حمزة. ]107[، 57� ]108[، 58�
- عمر بن سوجي بن حسين بن حبيب. ]1098[، 586�

- عمر بن َعِلّي بن أبي بكر الموصلي الحنفي. ]74[، 37�
- عوض بن أمير حسن. ]428[، 227�

د بن أحمد؛ المؤلف. ]17[، 12� - العوفي: مَُحّمَ
- غانم أحمد المغنيسي؛ الخطاط السيد. ]1033[، 1/541�

د بن َعِلّي بن الخوارزمي. ]1100[، 588� - فالح بن مَُحّمَ
د. ]943[، 4/512� ]952[، 13/512� - القارصي: ُعثَْمان بن مَُحّمَ

- القسطموني مُْصَطَف| العصمت. ]354[، 1/171� ]356[، 3/171� ]511[، 
�13/259 ،]512[ �12/259

- قوشجي زاده: مُْصَطَف| بن عمر سيلستروي. ]177[، 98�
- القوملوي: محمد بن الشيخ ُعثَْمان أَفَنِْدي. ]287[، 150�

د كرمياني، ]935[، 508� - كرمياني: مَُحّمَ
د. ]974[، 515� - كلدي: مَُحّمَ

- كليدار؛ أبو بكر: بواب ضريح اإلمام األعظم أبي حنيفة، بغداد. ]236[، 131�
كــــــومــــــلــــــجــــــنــــــة  بـــــــــــلـــــــــــدة  إل|  الـــــــــمـــــــــنـــــــــســـــــــوب  زاده،  رمــــــــــــــضــــــــــــــان  عـــــــــبـــــــــد الـــــــــبـــــــــاقـــــــــي  - الــــــــكــــــــومــــــــلــــــــجــــــــنــــــــه وي: 

)Gümülcine( التركية التابعة لوالية أدرنة. ]931[، 505�
افِِعّي. ]140[، 83� د بن عبد انمحرل بن أحمد المقري الّشَ - الماجدي: مَُحّمَ

- مبارك بن عبد اهلل الهندي تلميذ ابن الجزري. ]16[، 11�
د. ]31[، 2/17� - مثال بشير مَُحّمَ

- المحايري: عبد انمحرل بن أحمد. ]799[، 438�



اخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب النُّّسَ    564

د. ]39[، 19� ]774[، 424� - مَُحّمَ
ْـــــــَراِهـــــــيـــــــم الـــعـــفـــيـــف.  ــــــد أســــــــر| زاده مـــــن تــــامــــيــــذ الــــســــيــــد ُعـــــثْـــــَمـــــان الـــــمـــــعـــــروف بــــــدامــــــاد إِب ـــّمَ ــ ــــَحـ ــ - مُ

�325 ،]630[
د أَفَنِْدي الخنكوي؛ تلميذ الخنكوي. ]176[، 9/97� - مَُحّمَ

د الخطاط بن مُْصَطَف| البُسنوي. ]179[، 1/100� - مَُحّمَ
د الداغساتاني. ]289[، 1/152� - مَُحّمَ

د الصادق المولوي. ]470[، 254� - مَُحّمَ
د الضعيف بن أحمد. ]1007[، 1/532� - مَُحّمَ

لَيَْمانِيَّة في إستانبول. ]915[، 492� د المؤقت بجامع الّسُ - مَُحّمَ
- مـــــحـــــمـــــد أمــــــيــــــن ابــــــن حــــــافــــــظ مُــــــــْصــــــــَطــــــــَف|، تـــــــاريـــــــخ الـــــنـــــســـــخ: ســـــنـــــة )1169 ھ/1756 م(. 
 �12/273 ،]544[ �2/273 ،]534[ �1/273 ،]533[ �14/273 ،]65[

�19/273 ،]551[ �13/273 ،]545[
د أمين أَفَنِْدي؛ المؤلف )ت بعد 1192 ھ/1778 م(. ]71[، 1/36� - مَُحّمَ

ــــنْــــِدي؛  ـــد أمــيــن أَفَ ـــد أمــيــن أَفَــــنْــــِدي؛ حـــافـــظ؛ مـــن تــامــيــذ ُســلـَـيْــَمــانــيــة خــطــيــبــي مُـــَحـــّمَ - مُـــَحـــّمَ
المؤلف: ]70[ 35�

- مــــحــــمــــد أمـــــيـــــن خــــــواجــــــه زاده فــــــي مـــكـــتـــب فَــــــيْــــــِضــــــيَّــــــة. ]36[، 5/18� ]37[، 6/18� 
�7/18 ،]38[

د بن إِبَْراِهيم البروسوي، بير المستعد. ]853[، 1/466� - مَُحّمَ
د بن أحمد. ]798[، 437� ]855[، 3/466� ]1009[، 3/532� - مَُحّمَ

د بن أحمد العوفي؛ المؤلف. ]17[، 12� - مَُحّمَ
ـــنـــــســـــخ ســـــنـــــة )839 ھ/1436 م(.  ـــــمــــــد بــــــن نــــعــــمــــة الـــــــتـــــــدمـــــــري. تـــــــاريـــــــخ الــ ـــــــد بـــــــن أحـ - مُـــــــَحـــــــّمَ

�351 ،]678[
- محمد بن الشيخ ُعثَْمان أَفَنِْدي القوملوي. ]287[، 150�

د بن الشيخ قاسم، الشهير: بِـاآلغاجف|. ]694[، 1/364� - مَُحّمَ
ــــــد بــــــن الــــمــــشــــهــــور بــــحــــافــــظ الـــــكـــــتـــــب. ومــــكــــتــــوبــــة فــــــي الـــــحـــــجـــــرة الــــنــــبــــويــــة الــــمــــطــــهــــرة فــي  - مُــــــَحــــــّمَ

المدينة المنورة. ]800[، 1/439�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    565 اخ    أسماء وألقاب النُّّسَ

د بن المقصود. ]930[، 504� - مَُحّمَ
د بن أوغرلي. ]575[، 293� - مَُحّمَ

د بن حسن ُسلَيَْمان. ]484[، 9/258� - مَُحّمَ
د بن شكر زاده الحاج حسين. ]216[، 123� - مَُحّمَ

د بن صالح بن الحاج يُوُسف النعساني الحلبي. ]325[، 8/161� - مَُحّمَ
ـــــد بـــــن عـــــبـــــاس، فـــــي مــــحــــلّــــة: حـــــاجـــــي يــــعــــقــــوب، فـــــي قــــصــــبــــة: چــــــورلــــــي. ]635[،  - مُـــــَحـــــّمَ

�329
د بن عبد الباقي الزرقاني. الناسخ المؤلف: ]476[، 1/258� - مَُحّمَ

د بن عبد انمحرل. ]25[، 1/16� ]26[، 2/16� - مَُحّمَ
افِِعّي. ]140[، 83� د بن عبد انمحرل بن أحمد الماجدي المقري الّشَ - مَُحّمَ

د بن ُعثَْمان. ]362[، 176� - مَُحّمَ
د بن َعِلّي. ]307[، 158� - مَُحّمَ

د بن قدير بن مُْصَطَف| بن قنبر. ]876[، 5/479� - مَُحّمَ
ــد. تــاريــخ التأليف: 9 صفر سنة )1152 ھ/1739 م(، بالمدينة  ــد بــن مُــَحــّمَ - مُــَحــّمَ
ــــــلَــــــيْــــــَمــــــانِــــــيَّــــــة، مــــــن الــــمــــســــجــــد الـــــنـــــبـــــوي الــــــشــــــريــــــف. ]321[،  ــــنــــــارة الــــــّسُ ـــــمــ الــــــمــــــنــــــورة، تــــحــــت الـ

�4/161
د. ]145[، 1/88� ]146[، 2/88� د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

د بمدينة سيواس في مدرسة بروانه بك. ]421[، 1/223� د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
د البنوفري، أبو الفرد. ]302[، 156� د بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

ــــــــــــــَراد خــــــان.  ــــــلْــــــَطــــــان مُ ـــــــد؛ اإلمــــــــــــام فــــــي الــــــمــــــدرســــــة الــــــجــــــديــــــدة فـــــي بـــــنـــــاء الــــــّسُ ــــــد بــــــن مُـــــــَحـــــــّمَ - مُــــــَحــــــّمَ
�25 ،]52[

د بن مُْصَطَف|. ]116[، 64� - مَُحّمَ
د بن مُْصَطَف| الشهير بطريقتجي. ]284[، 147� - مَُحّمَ

د بن موس|. ]898[، 1/483� ]899[، 2/483� - مَُحّمَ
د بن أحمد بن محمود. ]789[، 4/436� د بن موس| بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
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د. ]12[، 1/9� ]13[، 2/9� ]14[، 3/9� د بن نور الدين بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
د حافظ القرآن من تاميذ حسين أَفَنِْدي المعروف بإمامة حسكي سلطان في  - مَُحّمَ

إِْستَانْبُول. ]874[، 3/479�
د رشيد. ]40[، 1/20� - مَُحّمَ

د شاه بن سنقر الصاحبي. ]88[، 51� - مَُحّمَ
د طيفور بكك اآلغا في سراي همايون. ]730[، 399� - مَُحّمَ

د عارفي ابن مُْصَطَف|. ]1095[، 583� - مَُحّمَ
د عبد اهلل. ]688[، 361� - مَُحّمَ
د كرمياني. ]935[، 508� - مَُحّمَ

د كلدي. ]974[، 515� - مَُحّمَ
د مَُراد بن عبد الحليم اإِلْسامْبُولي في تكية مَُراد ما. ]661[، 342� - مَُحّمَ

د مَُراد بن عبد الحليم النَّْقِشبَنِْدّي. الناسخ المؤلف: ]528[، 268/مكرر. - مَُحّمَ
د نجيب ابن حافظ إِْسَماِعيل. ]755[، 415� - مَُحّمَ

- محمود. ]828[، 453�
- محمود بن أحمد. ]787[، 2/436�

- محمود بن أحمد الرومي، المدعو: بدر الدين. ]164[، 94�
ـــد بـــن مـــوس| بـــن مـــحـــمـــود... كــتــبــهــا فـــي بــلــدة أرض روم  - مــحــمــود بــن أحــمــد بــن مُـــَحـــّمَ

في مدرسة خليل أَفَنِْدي. ]797[، 12/436�
- محمود بن أحمد بن محمد بن موس|؛ في بلدة أرزن الروم )أرض روم التركية(؛ 

في مدرسة خليل المدرس؛ غرفة تفليس عاصمة جورجيا. ]790[، 5/436�
- محمود بن أحمد. ]792[، 7/436� ]794[، 9/436�

- محمود بن حافظ حسن المغنيسي. ]597[، 310�
- مراد. ]914[، 491�

- مستقيم زاده: ُسلَيَْمان سعد الدين أَفَنِْدي. ]735[، 401�
- مصري: عبد انمحرل بمدينة طاشليجة. ]57[، 1/30�



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    567 اخ    أسماء وألقاب النُّّسَ

- مُْصَطَف| العصمت القسطموني. ]354[، 1/171� ]356[، 3/171� ]511[، 
�13/259 ،]512[ �12/259

- مُْصَطَف| المولوي. ]377[، 187� ]561[، 282�
فـــــــــي مــــــدرســــــة  الـــــــنـــــــســـــــخ: ســــــنــــــة )1165 ھ/1751 م(  تـــــــــاريـــــــــخ  ْـــــــــــــَراِهـــــــــــــيـــــــــــــم.  إِب - مُــــــــــْصــــــــــَطــــــــــَف| بــــــــــن 

آياصوفيا في إِْستَانْبُول. ]288[، 151�
- مُْصَطَف| بن أبي بكر بن ولي الدين. ]296[، 154�

- مُْصَطَف| بن أحمد المنفصل عن مدرسة أسعد الشهير باإليبكي زاده الساكن حين 
د خان. ]112[، 62� لَْطان مَُحّمَ تحريره بمدارس الّسُ

- مُْصَطَف| بن الحاج حسن. ]2[، 2�
د المؤذن بجامع چوبان حسن. ]376[، 186� - مُْصَطَف| بن الحاج مَُحّمَ

- مُْصَطَف| بن الحاجي حسين. ]634[، 328�
- مُْصَطَف| بن حسن. ]160[، 91�

- مُْصَطَف| بن ُسلَيَْمان. ]211[، 3/119�
- مُْصَطَف| بن عبد اهلل. ]862[، 1/473� ]863[، 2/473�

- مُْصَطَف| بن عمر سيلستروي الشهير بقوشجي زاده. ]177[، 98�
ــــد. ]32[، 1/18� ]33[، 2/18� ]34[، 3/18� ]35[،  ــــَحــــّمَ ــــْصــــَطــــَف| بــــن مُ - مُ

�4/18
د بن بن حسن أمور بن بكر بن بكدش. ]1013[، 535� - مُْصَطَف| بن مَُحّمَ

- مُْصَطَف| بن يُوُسف. ]167[، 2/96�
- مُْصَطَف| حميدي. ]403[، 209�

- مُْصَطَف| نيكساري المولوي. ]785[، 435�
- مصطف| بن معدن. ]872[، 1/479�

د بن  د بن مَُحّمَ د بن مسعود بن مَْحمود بن مَُحّمَ د بن مَُحّمَ - مَُصنّفك: علي بن مَُحّمَ
د بن عمر، الشاهرودي، البسطامي، الهروي، الرازي، الفخري،  د بن مَُحّمَ مَُحّمَ
ِّـــــــف )ت 876 ھ/1472 م(.  الــــــبــــــكــــــري، الــــحــــنــــفــــي، عــــــــاء الـــــــديـــــــن، مُـــــَصـــــنّـــــفـــــك؛ الـــــــُمـــــــَؤل

�200 ،]394[
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- النَّْقِشبَنِْدّي: عرفاني خاكياي. ]345[، 168�
د مَُراد بن عبد الحليم. الناسخ المؤلف: ]528[، 268/مكرر. - النَّْقِشبَنِْدّي: مَُحّمَ

- نوح الحقير. ]685[، 358�
- نيكساري: مُْصَطَف| المولوي. ]785[، 435�

- الهندي: مبارك بن عبد اهلل الهندي تلميذ ابن الجزري. ]16[، 11�
ْــَراِهــيــم الــديــار بكري ابن الحاجي العالي الــشــامــي. ]654[،  - الــويــزه وي: علي بن إِب

�2/338 ،]655[ �1/338
- يعقوب بن الحاج علّي. ]139[، 82� ]138[، 81�

- يُوُسف بن الفقيه ُسلَيَْمان المغلقروي. ]911[، 1/490� ]912[، 2/490�
- يُوُسف بن خواجه أحمد البَُخاِرّي. ]84[، 47�

- يُوُسف بن مُْصَطَف|. ]987[، 3/521�
ݳ
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- إِبَْراِهيم أَفَنِْدي. ]285[، 148� ]819[، 1/447�
- إِبَْراِهيم بن أحمد كتخداي بوابين بالقضاء. ]162[، 1/93� ]706[، 375�

د باشبيك الموستاري. ]592[، 1/309� - إِبَْراِهيم بن أحمد مَُحّمَ
- إِبَْراِهيم بن ُسلَيَْمان فهيم. ]823[، 448�

- إبراهيم بن محمود بن أحمد. ]990[، 522�
د أسعد الُحَسيْنِّي. ]91[، 54� - إِبَْراِهيم پاشا زاده مَُحّمَ

- إِبَْراِهيم حقي عجم. ]826[، 451�
- إِبَْراِهيم حلمي. ]813[، 444�

- إِبَْراِهيم خليل. ]654[، 1/338�
- إِبَْراِهيم درويش عفيف المولوي. ]401[، 207�

- إبراهيم سروت أفندي. ]936[، 1/509� ]976[، 517� ]1033[، 1/541�
- إِبَْراِهيم سليم. ]711[، 380�

- إبراهيم فريد حفيد محيي زاده. ]1033[، 1/541�
- إِبَْراِهيم كتخدا بك زاده غلطلي. ]285[، 148�

- إِبَْراِهيم ناشد. ]712[، 381�
- ابن لطف اهلل. ]446[، 235�

- أبو الخير أحمد، شيخ اإلسام. ]79[، 42�
- أبو الوفاء بن عمر العرضي. ]166[، 1/96� ]167[، 2/96�

- أبو بكر بن موس| بن أحمد الجيزي؛ العالم أبو معين، نائب المنصورة الشرعي. 
�69 ،]123[

- أبو ذر المنصور بن َعِلّي. ]1004[، 529�
- أحمد أَفَنِْدي. ]204[، 115�
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- أحمد أَفَنِْدي أخسخوي. ]216[، 123�
- أحمد الخلوتي األسكداري. ]116[، 64�

- أحمد الفقير. ]706[، 375�
افِِعّي. ]302[، 156� - أحمد المأموني الّشَ
د. ]939[، 511� - أحمد بن حاجي مَُحّمَ

- أحمد بن َعِلّي. ]675[، 2/348�
- أحمد بن َعِلّي السبكي. ]110[، 60�

د الشهير بنشانجي َزاده. ]973[، 514� - أحمد بن مَُحّمَ
د القارصي. ]414[، 2/219/مكرر. - أحمد بن مَُحّمَ

- أحمد بن محمد بن إِبَْراِهيم. ]359[، 173�
- أحمد بن محمد بن َعِلّي. ]674[، 1/348�

- أحـــمـــد بـــن مــحــمــد بــن مُـــْصـــَطـــَف| بـــن أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الـــُحـــَســـيْـــنِـــّي الــحــنــفــي. ]799[، 
�438

د دولت آزوي. ]401[، 207� - أحمد بن مَُحّمَ
- أحمد بن محمد نوري بن حميد بن خليل پَاَشا. ]735[، 401�

- أحمد بن نعمان. ]711[، 380�
- أحمد بوستانجي باشي. ]120[، 67� ]344[، 167�

- أحمد حلمي نيكدير قسطمونيلي. ]81[، 44�
- أحمد ذكي بن عبد الغني بن مُْصَطَف| بن الحاج علي. ]928[، 502�

- أحمد راتب خواجكان ومهمة بولسان قلم بولنان همايون. ]1109[، 1/595�
- أحمد رشدي زاده. ]828[، 453�

- أحمد زاده شلبي أدرنوي. ]414[، 2/219/مكرر.
- أحمد سزائي. ]526[، 267/مكرر.

- أحمد شاكر. ]692[، 1/363�
- أحمد كنقروي. ]1101[، 589�

- أحمد نجيب حفيد إِْسَماِعيل پَاَشا. ]634[، 328�
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- أحمد. ]216[، 123� ]1013[، 535�
- إِْسَماِعيل الواعظ في جامع بكر پاشا. ]396[، 202� ]397[، 203� ]398[، 

�205 ،]399[ �204
- إِْسَماِعيل الواعظ في جامع معمار عجم. ]400[، 206�

- إسماعيل بسيم، ورضا حبشي زاده. ]930[، 504�
- إِْسَماِعيل حقي َسِمّي الذبيح الجلوتي نزيل بُروسا التركية. ]90[، 53�

- إِْسَماِعيل شلوزي كاتب ديوان همايون. ]563[، 284�
- آغــــا عــنــبــر حــســامــي خــــادم الــحــجــرة الــنــبــويــة، والـــحـــرم الــشــريــف الــنــبــوي ســنــة )813 ھ/ 

1410 م(. ]268[، 139
- أمين؛ خفاف زاده. ]39[، 19�

- أمينة خانم أيوبي علي أَفَنِْدي. ]737[، 403�
- األوراقي. ]577[، 295�

- أويس بن َعِلّي. ]1003[، 528�
- بركات بن فت| الكيَّال. ]358[، 172�

- بشمقجي زاده. ]711[، 380�
ــــيــــــر نــــــعــــــمــــــة اهلل بــــــن مـــيـــر  ـــــمــــــشــــــهــــــور ابــــــن ســــــيــــــد مـــــــيـــــــرزا بـــــــن مــ ـــــقــــــي الــــــــديــــــــن الـ ـــــفــــــر بــــــن ســـــعـــــيـــــد تـ - جــــــعـ
فــــخــــر الـــــديـــــن مـــحـــمـــد بـــن مــــيــــر قــــطــــب الـــــديـــــن عــــــلــــــي... ابــــن أبــــي مــــحــــمــــد حــــســــن الـــمـــلـــقـــب 
بِـناصر الحق األكبر األطـــروش، وهــو ملك الديلم وطبرستان، ابن أبي عبد اهلل بن 
أبـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد حـــــــســـــــن عـــــــســـــــكـــــــري بـــــــن َعــــــــــــِلــــــــــــّي األصـــــــــغـــــــــر بـــــــــن عـــــــمـــــــر األشــــــــــــــرف بــــــــــــــن اإلمــــــــــــــــــــام زيـــــــن 
الــــــســــــاجــــــديــــــن بــــــن أبـــــــي عـــــــبـــــــد اهلل عـــــلـــــي بـــــن أبــــــي طــــــالــــــب بــــــن عــــبــــد الــــمــــطــــلــــب بــــن هــــاشــــم بــــن 

عبد مناف. ]460[، 1/246�
- جوالق حسين أَفَنِْدي. ]395[، 201� ]396[، 202� ]397[، 203�

- الحاج إِبَْراِهيم. ]462[، 247�
- الحاج مُْصَطَف|. ]333[، 1/163�

بــــــيــــــكــــــارلــــــي )Akpınarli(، قــــــيــــــز قـــــــــرمـــــــــان اوغـــــــــــــــــل| مـــنـــا  - الــــــــحــــــــاجــــــــي إبــــــــراهــــــــيــــــــم آغـــــــــــــــا، آق 
إسماعيل. ]1097[، 585�
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- حاجي حسن أَفَنِْدي. ]736[، 402�
- الحافظ بن كمال الدين. ]110[، 60�

- حسن آغا. ]285[، 148�
ــــنْـــــِدي الــقــريــمــي الــمــلــقــب بــخــامــوشــي؛ صـــحـــاف. ]406[، 212� ]407[،  - حـــســـن أَفَـ

�214 ،]408[ �213
- حسن اإلمام بجامع چولَْمْكجي. ]686[، 359�

- حسن الحنفي. ]166[، 1/96�
- حسن القنوي القره حصاري. ]629[، 324. مكرر.

- حسن إمام مسجد طولجي من فقراء الشيخ السيواسي. ]326[، 1/162�
- حسن بن حسين العائي من المجاورين في مكة المكرمة. ]500[، 1/259�

- حسن خلوصي. ]458[، 244�
د أمين. ]1094[، 582� - حسن رشدي كاتب زاده - قلم محاسبة أول - ولد مَُحّمَ

- حسن مراد. ]285[، 148�
- حسين الشهير بقرباش الُْجْرَجانِّي. ]608[، 318�

- حسين المأذون بالعشرة الشهير بسراج زاده في سيواس. ]926[، 500�
- حسين المدرس بمدرسة والدة سلطان في جزيرة ساقز. ]696[، 365�

- حسين بن أبي بكر. ]689[، 1/362�
- حسين بن الحاج صالح. ]624[، 1/323� ]625[، 2/323�

- حسين بن عبد الحق. ]142[، 85�
- حسين بن ُعثَْمان. ]868[، 476�

د األخسخوي الساكن في مدرسة الحديثة في الحميدية. ]589[،  - حسين بن مَُحّمَ
�1/485 ،]904[ �306

د الكبوذلي. ]670[، 346� - حسين بن مَُحّمَ
- حسين جاويش بن عبد اهلل السينوبي. ]85[، 48�

- حسين چلبي بن سنان الكلسي. ]814[، 444. مكرر.
د خان عامره. ]754[، 414� - حسين حسيب صالح پاشا زاده، نظر مَُحّمَ
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- حسين كوكلي أوغلو. ]159[، 90�
- حمد اهلل الُحَسيْنِّي الفاروقي شيخ خانقاه حضرة أمير البَُخاِرّي. ]287[، 150�

- خانجي كوچوك ُسلَيَْمان لق. ]828[، 453�
- ُخدابند حسين. ]285[، 148�
- خلوصي پَاَشا. ]458[، 244�

- خليل المدرس. ]459[، 245�
- خليل بن أحمد رشيد. ]859[، 470�

د إمام الجامع األموي. ]109[، 59� - خليل بن مَُحّمَ
- خوخورو اوغل| علي أفندي. ]971[، 1/513�

- خير الدين. ]828[، 453�
د مُــَراد مُــّا. ]403[، 209� ]453[، 1/241� ]710[، 379�  - دامــاد زاده مَُحّمَ

�476 ،]868[
- درويش الشيخ محمد. ]459[، 245�

- درويش ُعثَْمان الشيخ في غلطة في إِْستَانْبُول. ]401[، 207�
ــــــــــد عــــــــــزت بــــــــــن َعــــــــــــِلــــــــــــّي الـــــــــكـــــــــانـــــــــقـــــــــروي، الــــــــســــــــاكــــــــن فــــــــــي دار الــــــــمــــــــثــــــــنــــــــوي؛ قـــــــرب  - درويـــــــــــــــــــــــش مُــــــــــَحــــــــــّمَ
بــــــــــــازاري. ]114[، 63 مــــــــكــــــــرر/1� ]145[، 1/88� ]191[، 108�  جـــهـــارشـــنـــبـــه 
 ،]433[ �199 ،]393[ �186 ،]376[ �122 ،]215[ �1/118 ،]207[
230 مــــــكــــــرر. ]477[، 2/258� ]644[، 334� ]650[، 1/337� ]680[، 
 �452 ،]827[ �1/442 ،]809[ �1/400 ،]731[ �369 ،]700[ �353
 ،]1099[ �553 ،]1050[ �506 ،]932[ �475 ،]867[ �454 ،]829[

�587
د كلده ده كيار. ]285[، 148� - درويش مَُحّمَ

- درويش محمد. ]285[، 148�
- درويش مُْصَطَف|. ]916[، 1/493�

- درويش يحي|. ]1099[، 587�
- درويش يوسف المولوي. ]740[، 1/406�
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- رزالي خليل. ]216[، 123�
- رسمي علي ده ده كيريدي. ]745[، 408�

ــــــد ابـــــــن الـــــــمـــــــول| مـــســـتـــقـــيـــم، مـــســـتـــقـــيـــم زاده.  ـــَمــــــان أمـــــــيـــــــن اهلل ابــــــن مُــــــَحــــــّمَ ــ ــــيْـ ـــــلـَـ - ســـــعـــــد الــــــديــــــن ُسـ
�588 ،]1100[

- سعد الدين. ]852[، 465�
لَْطاني. ]358[، 172� - سعدي بن يُوُسف، اإلمام الّسُ

- سليم بن ُسلَيَْمان )1119 ھ/1707 م(. ]823[، 448�
- ُسلَيَْمان المشتهر دري. ]656[، 339�

- ُسلَيَْمان المقامّي المولوّي. ]449[، 237�
- ُسلَيَْمان بن يُوُسف الُحَسيْنِّي. ]753[، 413�
- ُسلَيَْمان فهيم ]456[، 242� ]823[، 448�

- سنان چلبي بن حاجي زاده مُْصَطَف|. ]920[، 495�
- سيد علي بن قاسم. ]307[، 158�

- سيد علي سلطان. ]745[، 408�
د صالح. ]188[، 106� - شريف مَُحّمَ

- صالح بالهبة. ]922[، 1/497�
- صالح بن السيد إِْسَماِعيل. ]375[، 185�

- طالب زاده. ]664[، 1/345�
- عارف حفيد عبد الباقي. ]162[، 1/93�
- عبد الباقي أرسان زاده. ]929[، 503�

- عــبــد الــحــلــيــم الــقــاضــي فـــي مــديــنــة أوزجـــــة الــتــابــعــة إل| ســمــنــدرة فـــي صــربــيــا. ]375[، 
�185

- عبد الحليم بن يوسف، والد الشيخ محمد مراد؛ شيخ َخانَقاه مَُراد مُّا. ]101[، 
 ،]414[ �291 ،]573[ �102 ،]182[ �83 ،]140[ �69 ،]123[ �10/55

2/219/مكرر. ]938[، 510�
- عبد الحميد كلشني. ]121[، 1/68�
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- عبد انمحرل المدعو بين أترابه بالراتب. ]692[، 1/363�
- عبد انمحرل بالِْهبَِة الصادرة عن يد األستاذ العالم العامل ذي الفضائل الباهرة بين 
الناس، والمعارف الظاهرة كالنبراس: مُْصَطَف| أَفَنِْدي الشهير بعزمي زاده. بدمشق 

الشام. ]710[، 379�
- عبد انمحرل بن َعِلّي الشهير بابن مول| بالشامية الجوانية. ]678[، 351�

- عبد انمحرل بن عمر العلوي الشويكي الحنبلي. ]141[، 84�
- عبد انمحرل فيضي مُْصَطَف| پَاَشا زاده. ]712[، 381�

د القاضي بمدينة إزمير سابقاً؛ مفتي زاده. ]576[، 294�  - عبد الرحيم بن مَُحّمَ
�357 ،]684[

- عبد الرحيم بن محمد سليم أَفَنِْدي. ]216[، 123�
د منشئ زاده المدرس النائب بطوبخانة. ]687[، 360� - عبد الرحيم بن مَُحّمَ

- عبد الغني أَفَنِْدي. ]326[، 1/162�
- عبد الغني هط زاده. ]710[، 379�
- عبد القادر الُحَسيْنِّي. ]929[، 503�

- عبد القادر بن أبي بكر لُطف اهلل زاده. ]414[، 2/219/مكرر.
- عبد القادر مُْصَطَف|. ]764[، 420�

د أسعد. ]75[، 38� - عبد الكريم بك زاده بن درويش مَُحّمَ
د شرف األحمدي؛ بمدينة بيشاور. ]86[، 49� - عبد اللطيف بن مَُحّمَ

- عبد اللطيف فياض. ]1093[، 581�
- عبد اهلل الحسني القاضي بمصر. ]426[، 226�

- عبد اهلل الشهير بقيم زاده. ]404[، 210�
- عبد اهلل الكاتب بمحكمة التفتيش الُعثَْمانية الُعليا. ]375[، 185�

- عبد اهلل الكاشغري. ]446[، 2 35�
- عبد اهلل بن أحمد المدعو بعلي ويه زاده. ]189[، 107�

د. ]57[، 1/30� - عبد اهلل بن الشيخ مَُحّمَ
- عبد اهلل بن هّمت أفندي. ]922[، 1/497�
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- عبد اهلل چلبي. ]404[، 210�
- عبد اهلل رشيد بن مير يحي| سر خليفه قلم مقابلة پياده. ]662[، 343� ]736[، 

�402
- عبد الوهاب. ]110[، 60� ]658[، 1/341�

ـــيــــــم وعــــمــــر؛ وعــــل|  ــ ــــَراِهـ ْــ ـــــافِـــــِعـــــّي عــــــل| ولــــديــــه الـــلـــذيـــن هــــمــــا: إِب - عــــبــــد الــــوهــــاب الـــعـــرضـــي الـــــّشَ
ـــــهـــــــد بــــــــك وكـــــتـــــبـــــه ُعـــــــثْـــــــَمـــــــان بـــــــن ُعـــــــثْـــــــَمـــــــان.  نــــســــلــــهــــمــــا. شـــــهـــــد وكـــــتـــــبـــــه عـــــمـــــر الــــــــعــــــــمــــــــادي، وشــ

�1/96 ،]166[
- عبدي أَفَنِْدي، إمام جامع مسيح پَاَشا في إِْستَانْبُول. ]326[، 1/162�

- ُعثَْمان بن رمضان. ]909[، 1/489�
- ُعثَْمان نور الدين كلشني. ]121[، 1/68�

- عزمي زاده مُْصَطَف| أَفَنِْدي بدمشق الشام. ]710[، 379�
- عزيز بن عبدي أبي لطف. ]266[، 137�

- عطا اهلل أَفَنِْدي. ]818[، 446�
- علي أصغر. ]840[، 1/457�

- علي أَفَنِْدي أرض رومي الشهير بالمول|. ]646[، 1/336�
- علي أَفَنِْدي الشهير بمحيي زاده. ]458[، 244�

لَْطان ُسلَيَْمان خان. ]915[، 492� - علي أفندي مؤذن جامع الّسُ
- علي المفتي في مدينة قارص في والية أرضروم التركية. ]922[، 1/497�

- علي المولوي. ]375[، 185�
- علي بن أحمد الريزوي. ]303[، 1/157�

- علي بن حسين بن َعِلّي الباري. ]449[، 237�
- علي بن عبد اهلل النجدّي الحنبلّي. ]922[، 1/497�

- علي بن محمد. ]285[، 148�
- علي پاشا حفيد سيد علي رضا؛ حكيم باشي زاده. ]446[، 235�

- علي چلبي أَفَنِْدي. ]162[، 1/93�
- علي راشد. ]985[، 1/521�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء وألقاب المالك الذين امتلكوا المخطوطات    578

- علي رضا ابن السيد الشيخ الحافظ محمد توفيق أَفَنِْدي النَّْقِشبَنِْدّي )محمد توفيق 
أَفَنِْدي زاده(. ]434[، 231�

- علي شديد المدّرس بدار الخافة. ]178[، 99�
- عمر أَفَنِْدي. ]168[، 1/97�

- عمر أَفَنِْدي زاده محمود الصبري الطربزوني. ]878[، 7/479�
افِِعّي. ]166[، 1/96� - عمر بن عبد الوهاب العرضي الّشَ

- عمر بن مهري. ]676[، 349�
- عياش بن حسن پَاَشا. ]737[، 403�

- عيس| أَفَنِْدي. ]30[، 1/17�
- عيس| أَفَنِْدي النَّْقِشبَنِْدّي. ]446[، 235�

- فاضل بك ظاهر عمر زاده خزينهء ُهمايون. ]764[، 420/مكرر.
- فخر عالم مُْصَطَف| سيد حفظي. ]990[، 522�

- فضل اهلل المدرس. ]233[، 1/129�
- فضل اهلل بن مُْصَطَف|. ]577[، 295�

- الفقير علي بن محمد. ]245[، 1/133�
- فيض اهلل النعتي. ]333[، 1/163�

- قاسم أَفَنِْدي بن الشيخ إِبَْراِهيم بن... أبو بكر ابن األثير القاضي بالديار المصرية. 
�467 ،]856[

- القاضي الحاج مُْصَطَف|. ]920[، 495�
- كاتب زاده. ]922[، 1/497�

- كسكين مُْصَطَف| أَفَنِْدي زاده؛ رسمي ُعثَْمان قتام خاكپاي خواجكانان. ]403[، 
�209

د بن بركات الكيال. ]358[، 172� - كمال الدين مَُحّمَ
- المتوكل عل| اهلل بن السيد. ]1100[، 588�
د أسعد بن بير ُعثَْماني. ]1093[، 581� - مَُحّمَ

د أسعد بن ُعثَْمان. ]83[، 46� - مَُحّمَ
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- مـــحـــمـــد أســـعـــد مــحــيــي الــــديــــن أَفَــــــنْــــــِدي زاده. ]453[، 1/241� ]460[، 1/246� 
�517 ،]976[

- محمد األمين الشهير بابن الخراط الشامي الحنفي. ]712[، 381�
- محمد الداوودي المقدسي الشافعي. ]142[، 85�

د الديدي. ]574[، 292� - مَُحّمَ
د الرم. ]86[، 49� - مَُحّمَ

د الشهير بصفائي. ]579[، 297� - مَُحّمَ
د الكوملجنوي. ]577[، 295� - مَُحّمَ

د المدعو بمفتي زاده. ]188[، 106� - مَُحّمَ
لَيَْمانِيَّة. ]915[، 492� د المؤقت بجامع الّسُ - مَُحّمَ

د الواسطي؛ المقرئ بجامع حلب. ]56[، 29� - مَُحّمَ
د الوحي بن حسن النوري. ]425[، 225� - مَُحّمَ

ــــيــــــن. ]663[، 344� ]939[، 511� ]1011[، 533� ]1099[،  أمــ ــــــد  - مُــــــَحــــــّمَ
�587

د أمين الدفتري المشتهر بفيضي بكزاده الساكن ببروسا. ]425[، 225� - مَُحّمَ
د أمين الشهير بِآآلي بك زاده األسكوبي. ]140[، 83� - مَُحّمَ

د أمين حفيد شريف زاده. ]928[، 502� - مَُحّمَ
د أمين خاقان. ]125[، 1/71� - مَُحّمَ

ـــد أمــيــن خـــواجـــه زاده الـــمـــدرس بــمــدرســة بـــورســـا، ومـــدرســـة مــعــمــار قــاســم فـــي دار  - مُـــَحـــّمَ
الخافة العلية الُْعثَْمانيَّة في جوار جامع شاه زاده في إستانبول. ]1101[، 589�

د أمين عرفي. ]589[، 306� - مَُحّمَ
د أمين نجل السيد ولي الدين. ]847[، 460� - مَُحّمَ

د بن أحمد. ]117[، 1/65� - مَُحّمَ
د بن إِْسَماِعيل الواعظ بجامع بيالي پاشا. ]562[، 283� - مَُحّمَ

- محمد بن السيد يحي|. ]383[، 191�
- محمد بن حبيب. ]922[، 1/497�
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د. ]394[، 200� د بن حسن بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
د بن حسين التوقاني. ]670[، 346� - مَُحّمَ

مَْشِقّي. ]859[، 470� د بن خليل البغدادي الدِّ - مَُحّمَ
- محمد بن محمد بن لطف اهلل. ]358[، 172�

- محمد بن محمود. ]362[، 176�
د بن يعقوب. ]990[، 522� - مَُحّمَ

د بن يونس. ]80[، 43� - مَُحّمَ
د بهاء الدين. ]577[، 295� ]1099[، 587� - مَُحّمَ

د بيك المتسلّم )بمعن| الوالي( لوالية )نيش( في صربيا. ]1098[، 586� - مَُحّمَ
د جلب. ]206[، 117� - مَُحّمَ
- محمد چلبي. ]404[، 210�
- محمد حسن. ]932[، 506�

- محمد حمد اهلل، خطيب زاده، القاضي بمحروسة بروسا. ]985[، 1/521�
د راشد القاضي بمدينة دراوسه. ]317[، 160� - مَُحّمَ

د راغب بن ُعثَْمان. ]652[، 3/337� - مَُحّمَ
د رائف بن حسن. ]135[، 78� - مَُحّمَ

د راسم. ]446[، 235� د رشيد بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
- محمد رفيع سري زاده. ]188[، 106� ]692[، 1/363�

- محمد رفيع كاتب زاده أمين سر األطباء الَْخاّص. ]696[، 365�
د ضياء الدين. ]1094[، 582� د سالم بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

- محمد سعد الدين. ]705[، 374�
د سعيد بن پر ُعثَْمان. ]79[، 42� ]110[، 60� ]656[، 339� ]701[،  - مَُحّمَ

�370
د سعيد بن كتخد|. ]656[، 339� - مَُحّمَ
- محمد سعيد بن محمد. ]705[، 374�

د سليم بن إِبَْراِهيم كاتب العرب. ]216[، 123� - مَُحّمَ
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- محمد شرف الدين شرابي زاده. ]63[، 1/32�
د َشْمس الدِّين شيخ المولوية بقاسم پاشا. ]404[، 210� - مَُحّمَ

د َشْمس الدِّين مير َكتُْخداي بّوابين حضرت شهرياري. ]77[، 40� - مَُحّمَ
د شهري زاده. ]375[، 185� - مَُحّمَ

- محمد صادق بن محمود بن محمد الحاجب. ]392[، 198�
- محمد صالح. ]664[، 1/345� ]847[، 460�

د صالح بن َعِلّي المدرس في اآلستانة. ]233[، 1/129� - مَُحّمَ
د صديق حفيد السيد يحي| توفيق. ]188[، 106� - مَُحّمَ
د طاهر بن َعِلّي كاشف األسكداري. ]775[، 425� - مَُحّمَ

د عطاء اهلل. ]75[، 38� - مَُحّمَ
د صالح العمر. ]656[، 339� د علي بن مَُحّمَ - مَُحّمَ

د علي؛ في إستانبول. ]1093[، 581� - مَُحّمَ
د مَُراد. ]57[، 1/30� ]682[، 355� - مَُحّمَ

د مَُراد اإِلْستَانْبُولّي. ]138[، 81� ]139[، 82� - مَُحّمَ
د مَُراد بن عبد الحليم شيخ خانقاه مَُراد مُّا. ]3[، 3� ]18[، 13� ]47[،  - مَُحّمَ
 ،]233[  �106  ،]188[  �99  ،]178[  �40  ،]77[  �1/36  ،]71[  �23
 �284  ،]563[  �235  ،]446[  �176  ،]362[  �158  ،]307[  �1/129
 ،]134[ �310 ،]597[ �304 ،]587[ �1/299 ،]581[ �298 ،]580[
 ،]57[  �29  ،]56[  �1/17  ،]30[  �84  ،]141[  �352  ،]679[  �77
 ،]123[ �10 ،]15[ �1/347 ،]671[ �294 ،]576[ �54 ،]91[ �1/30
الـــكـــثـــيـــر غــيــر  69� ]296[، 154� ]608[، 318� ]678[، 351. وقــــــد تـــمـــلـــك 
هذه الـــمـــخـــطـــوطـــات الــــــــذي ذكـــــرنـــــاهـــــا، فـــقـــد بـــلـــغ عــــــدد مـــــا وقــــفــــه عــــــل| دار الـــمـــثـــنـــوي مــن 

الكتب أكثر نصف ممتلكات المكتبة؛ فاقتض| التنويه.
د مَُراد ساكن تكية مَُراد مُّا. ]1109[، 1/595� - مَُحّمَ

د مَُراد مُّا؛ داماد زاده. ]403[، 209� ]453[، 1/241� ]710[، 379�  - مَُحّمَ
�476 ،]868[
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د مَُراد، شيخ زاده السيد. ]40[، 1/20� - مَُحّمَ
د مَُراد؛ شيخ َخانَقاه ابن أحمد بن ولي. ]686[، 359� - مَُحّمَ

- محمد ممش| بن عمر. ]404[، 210�
- محمد منير. ]687[، 360�

د ِميَرك سعد وقاصي. ]929[، 503� - مَُحّمَ
- محمد ناشد. ]687[، 360�

د مَُراد قراحصاري زاده. ]453[، 1/241� د نجيب بن مَُحّمَ - مَُحّمَ
د نور بن َعِلّي الساكن في دار المثنوي. ]827[، 452� - مَُحّمَ

- محمد هبة اهلل بمدينة قسطنطينية. ]687[، 360�
- محمود أبو الفضل، الشهير بقره چلبي زاده. ]317[، 160� ]664[، 1/345�

- محمود النيكدوي )النيغدوي(. ]158[، 89�
- محمود بن عبد اهلل. ]999[، 525�

- محمود ولي الدين. ]333[، 1/163�
ــــــــد ابـــــــــن الـــــــــمـــــــــول| مــــســــتــــقــــيــــم.  - مـــــســـــتـــــقـــــيـــــم زاده ســــــعــــــد الــــــــديــــــــن ُســـــــلَـــــــيْـــــــَمـــــــان أمـــــــــيـــــــــن اهلل ابــــــــن مُــــــــَحــــــــّمَ

�588 ،]1100[
- مُْصَطَف| أرسان زاده. ]929[، 503�

- مُْصَطَف| آغا بن يونس. ]201[، 112�
- مُْصَطَف| اإِلْسامْبُولي. ]17[، 12�
- مُْصَطَف| الدفتردار. ]754[، 414�

- مُْصَطَف| الكاتب بمحكمة قسطمون. ]1052[، 1/555� ]1053[، 2/555�
- مُْصَطَف| المحصل. ]574[، 292�

- مُْصَطَف| المدعو توحيد. ]737[، 403�
- مُْصَطَف| بن إِبَْراِهيم. ]450[، 238�

- مُــْصــَطــَف| بــن الــحــاج الحسن الملقب بملك حــافــظ، شيخ الــقــراء. ]307[، 158� 
�292 ،]574[

- مُْصَطَف| بن الحاج شريف المنفصل عن قضاء سعيدإيلي. ]819[، 1/447�
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- مُــــْصــــَطــــَف| بــــن الـــحـــاجـــي عـــمـــر بـــن مُــــْصــــَطــــَف| أَفَــــــنْــــــِدي ابـــن الـــحـــاجـــي الـــشـــريـــف. ]822[، 
�4/447

- مُْصَطَف| بن الشيخ حسام الدين العشاقي. ]573[، 291�
- مُْصَطَف| بن حسن القسطموني القاضي. ]188[، 106�
- مُْصَطَف| بن حسن الملقب بملك حافظ. ]386[، 194�

- مُْصَطَف| بن حسن. ]686[، 359�
- مُْصَطَف| بن َعِلّي؛ الشهير بمورالي زاده. ]931[، 505�

د. ]359[، 173� - مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
د بن إِبَْراِهيم األرزنجاني بن ملك صالح بن شاه چلبي بن ملك  - مُْصَطَف| بن مَُحّمَ
صالح بن الحاج أمير علي بن ملك محمود بن أمير شيخ بن ملك أحمد بن ملك 
د البلخي بن  صالح بن أمير حسين بن أمير عالم ابن حضرة موالنا ُخداوندكار مَُحّمَ
ــد بــن حسين خطيبي بن أحمد خطيبي بن أحمد خطيبي بن  سلطان الــُعــلـَـَمــاء مُــَحــّمَ
مــــحــــمــــود بــــن مــــــــودود بــــــــن ثـــــابـــــت بـــــن مــــســــيــــب بــــن مــــطــــهــــر بــــن حـــــمـــــاد بـــــن عــــبــــد انمحرل بــــن 

أبي بكر الصديق. ]116[، 64�
- مُْصَطَف| بن يُوُسف القاضي. ]233[، 1/129�
- مُْصَطَف| جودت بهجت زاده. ]692[، 1/363�

د ُكتخده. ]1070[، 567� - مُْصَطَف| چلبي ابن مَُحّمَ
- مُْصَطَف| رشيد. ]711[، 380�

- مُْصَطَف| صدقي. ]687[، 360� ]712[، 381� ]757[، 417�
- مصل| بن سيد محمود. ]1013[، 535�

- مّا كسول عابدي أفندي. ]1038[، 1/542�
- مّا محمد. ]1038[، 1/542�

- الما مُْصَطَف| إمام قومارداش. ]924[، 498�
- موس| بن رمضان. ]931[، 505�

د نظيف المولويخانه في أرزنجان. ]739[، 405� - موالنا زاده مَُحّمَ
- مويتاب ايبش آغا. ]25[، 1/16�
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- مير أحمد بن جامي چلبي. ]86[، 49�
- مير يحي|. ]736[، 402�

- ناشد؛ إِبَْراِهيم. ]712[، 381�
- ناشد؛ محمد. ]687[، 360�

- الناصر أبو الحلة إبراهيم طاهر. ]1100[، 588�
- نجيب داماد زاده. ]719[، 388�

ـــــد مـــحـــيـــي الــــديــــن.  ـــــد صــــالــــح الــــشــــريــــف بــــن مُـــــَحـــــّمَ ـــــد مـــحـــيـــي الــــديــــن بــــن مُـــــَحـــــّمَ - نـــــزهـــــت مُـــــَحـــــّمَ
�248 ،]463[

لَْطان. ]17[، 12� - نعمان الخطيب بالجامع الشريف العريف والدة الّسُ
- نور اهلل بن عبد العزيز الرومي الُعثَْماني المعروف ببرتو پَاَشا زاده. ]823[، 448�

د. ]86[، 49� - نور مَُحّمَ
ـــلْـــَطـــان ســلــيــم الــثــانــي.  ـــد بـــن إِْســـــَحـــــاق الــــمــــدرس بـــمـــدرســـة أَْســـمـــيـــخـــان بـــنـــت الـــّسُ - نـــــور مُـــَحـــّمَ

�344 ،]663[
- الوزير عل| خان. ]859[، 470�

- ولي كاتب. ]739[، 405�
- يحي|. ]852[، 465�

- يحي| الشهاوي الحنفي. ]414[، 2/219/مكرر.
- يلجي مُْصَطَف| زاده. ]916[، 1/493�

- يوسف أحمد. ]216[، 123�
- يوسف أَفَنِْدي. ]683[، 356�

- يُوُسف بن مُْصَطَف| الشهير بالُْمَسبّع المقرئ بجامع آق سراي. ]56[، 29�
- يُوُسف زهدي خادم المولوية في بشكتاش بِإْستَانْبُول. ]395[، 201� ]396[، 

�202
ݳ
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- إِبَْراِهيم سروت أفندي. ]843[، 1/458�
- حسن بن يُوُسف. ]80[، 43�

- حسين جاويش بن عبد اهلل السينوبي. ]84[، 47�
- حفيظة خاتون. ]6[، 5�

- داوود خليفة بن سوخته خليفة المرزيفوني. ]88[، 51�
الـــــكـــــانـــــقـــــروي. ]114[، 63 مــــــــكــــــــرر/1� ]119[، 66� ]121[، 1/68�  - درويـــــــــــش 
 �20/259  ،]495[  �1/258  ،]476[  �104  ،]186[  �102  ،]182[
 ،]846[  �452  ،]827[  �350  ،]677[  �308  ،]591[  �303  ،]586[
 �545  ،]1042[  �1/521  ،]985[  �495  ،]920[  �471  ،]860[  �459

�582 ،]1094[
- ُسلَيَْمان فهيم. ]456[، 242�

- عبد اهلل الُمَراِدّي؛ حفيد مراد عل| ضريح جّده بعبارة: >في ضريح جدي وسيدي 
مراد قُدَِّس ِسّرُه<. ]468[، 1/253�

- عمر أَفَنِْدي. ]843[، 1/458�
- فريدون أَفَنِْدي؛ )لعله: أحمد بن عبد اهلل الرومي اإِلْستَانْبُولّي التوقيعي، الوزير 
األديب الشاعر، المعروف بفريدون پَاَشا، وأَيْضاً فريدون بيك، المتوف| بِإْستَانْبُول 

سنة )991 ھ/1583 م(. ]159[، 90�
د أَفَنِْدي. ]124[، 70� - قاضي زاده مَُحّمَ

د مَُراد. ]75[، 38� ]77[، 40� ]78[، 41� ]903[، 484� - مَُحّمَ
د مَُراد بن عبد الحليم، النَّْقِشبَنِْدّي، شيخ خانقاه )مَُراد مُّا؛ العريف بداماد  - مَُحّمَ
زاده(. ]1[، 1� ]2[، 2� ]3[، 3� ]12[، 1/9� ]7[، 6� ]8[، 7� ]9[، 
 �1/18 ،]32[ �15 ،]24[ �1/14 ،]19[ �12 ،]17[ �11 ،]16[ �1/8
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 ،]54[ �26 ،]53[ �25 ،]52[ �1/24 ،]48[ �21 ،]45[ �19 ،]39[
 �35 ،]70[ �33 ،]68[ �1/32 ،]63[ �1/31 ،]60[ �28 ،]55[ �27
 ،]83[  �45  ،]82[  �44  ،]81[  �43  ،]80[  �42  ،]79[  �37  ،]74[
 ،]107[ �56 ،]106[ �1/55 ،]92[ �1/197 ،]90[ �51 ،]88[ �46
 �62 ،]112[ �61 ،]111[ �60 ،]110[ �59 ،]109[ �58 ،]108[ �57
 �67 ،]120[ �2/65 ،]118[ �1/65 ،]117[ �64 ،]116[ �63 ،]113[
 �78 ،]135[ �75 ،]132[ �80 ،]137[ �75 ،]132[ �1/72 ،]127[
 �90  ،]159[  �87  ،]144[  �86  ،]143[  �85  ،]142[  �83  ،]140[
 �1/96 ،]166[ �95 ،]165[ �94 ،]164[ �1/93 ،]162[ �91 ،]160[
 ،]181[ �98 ،]177[ �1/100 ،]179[ �1/97 ،]168[ �2/96 ،]167[
 �107  ،]189[  �105  ،]187[  �1/103  ،]183[  �102  ،]182[  �101
 �1/111  ،]194[  �110  ،]193[  �109  ،]192[ مــــــكــــــرر.   .107  ،]190[
 ،]206[ �115 ،]204[ �114 ،]203[ �113 ،]202[ �2/111 ،]195[
 �1/124 ،]217[ �121 ،]214[ �120 ،]213[ �1/119 ،]209[ �117
 ،]235[ �1/128 ،]227[ �127 ،]226[ �126 ،]225[ �125 ،]224[
 �1/134 ،]248[ �1/133 ،]245[ �1/132 ،]237[ �131 ،]236[ �130
 ،]265[ �137 ،]266[ �112 ،]201[ �2/135 ،]251[ �1/135 ،]250[
 ،]281[ 1/144 مـــــــــــــــكـــــــــــــــرر.   ،]280[  �142  ،]277[  �139  ،]268[  �136
 ،]285[  �147  ،]284[  �146  ،]283[  �145  ،]282[ 2/144 مـــــــــــــــكـــــــــــــــرر. 
 �1/153 ،]293[ �1/152 ،]289[ �151 ،]288[ �150 ،]287[ �148
 �1/161  ،]318[  �160  ،]317[  �1/159  ،]308[  �1/155  ،]297[
 ،]345[ �167 ،]344[ �165 ،]342[ �1/164 ،]338[ �1/162 ،]326[
 ،]358[  �1/171  ،]354[  �1/170  ،]351[  �1/169  ،]346[  �168
 �1/177  ،]363[  �175  ،]361[  �174  ،]360[  �173  ،]359[  �172
 ،]377[ �185 ،]375[ �181 ،]371[ �1/179 ،]368[ �178 ،]367[
 �191 ،]383[ �190 ،]382[ �1/189 ،]380[ �1/188 ،]378[ �187



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    587 أسماء الذين أوقفوا بعض المخطوطات   

 ،]396[  �201  ،]395[  �200  ،]394[  �194  ،]386[  �192  ،]384[
 �206  ،]400[  �205  ،]399[  �204  ،]398[  �203  ،]397[  �202
 ،]419[  �211  ،]405[  �210  ،]404[  �208  ،]402[  �207  ،]401[
226 مـــــــــــكـــــــــــرر.   ،]427[  �225  ،]425[  �1/223  ،]421[ 3/221/مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرر. 
 ،]435[ �1/230 ،]431[ �229 ،]430[ �228 ،]429[ �227 ،]428[
232� ]437[، 1/234� ]447[، 236� ]448[، 236 مكرر. ]451[، 239� 
 ،]462[ �1/246 ،]460[ �243 ،]457[ �242 ،]456[ �240 ،]452[
 �251  ،]466[  �250  ،]465[  �249  ،]464[  �248  ،]463[  �247
 ،]514[ �1/259 ،]500[ �256 ،]472[ �255 ،]471[ �254 ،]470[
267/مــــــــــــــــكــــــــــــــــرر.   ،]526[  �267  ،]525[ 266 مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرر.   ،]524[  �15/259
]528[، 268/مــــكــــرر. ]529[، 269� ]531[، 271� ]532[، 272 مـــكـــرر. 
 �281  ،]560[ 276 مــــــــــــكــــــــــــرر.   ،]555[  �274  ،]552[  �1/273  ،]533[
 ،]567[ �286 ،]566[ �1/285 ،]564[ �283 ،]562[ �282 ،]561[
 �293  ،]575[  �292  ،]574[  �291  ،]573[  �1/290  ،]570[  �287
 ،]582[ �1/299 ،]581[ �297 ،]579[ �295 ،]577[ �294 ،]576[
 �307  ،]590[  �306  ،]589[  �302  ،]585[  �301  ،]584[  �2/299
 ،]606[ �1/316 ،]603[ �314 ،]601[ �312 ،]599[ �311 ،]598[
1/317� ]609[، 1/319� ]615[، 1/320� ]620[، 320/مكرر. ]621[، 
 �324 ،]629[ �324 ،]628[ �1/323 ،]624[ �322 ،]623[ �1/321
مكرر. ]630[، 325� ]631[، 325. مكرر. ]632[، 326� ]633[، 327� 
 ،]639[  �331  ،]637[  �330  ،]636[  �329  ،]635[  �328  ،]634[
 ،]650[  �1/336  ،]646[  �335  ،]645[  �1/333  ،]640[  �2/332
 �1/341 ،]658[ �340 ،]657[ �339 ،]656[ �1/338 ،]654[ �1/337
 ،]674[ �346 ،]670[ �1/345 ،]664[ �344 ،]663[ �342 ،]661[
 �357 ،]684[ �354 ،]681[ �349 ،]676[ �2/348 ،]675[ �1/348
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 ،]692[ �1/362 ،]689[ �361 ،]688[ �360 ،]687[ �358 ،]685[
 �367 ،]698[ �366 ،]697[ �365 ،]696[ �1/364 ،]694[ �1/363
 ،]705[  �373  ،]704[  �371  ،]702[  �370  ،]701[  �369  ،]700[
 �380  ،]711[  �378  ،]709[  �376  ،]707[  �375  ،]706[  �374
 ،]723[  �391  ،]722[  �387  ،]718[  �382  ،]713[  �381  ،]712[
 �398  ،]729[  �397  ،]728[  �395  ،]726[  �393  ،]724[  �392
 ،]738[ �402 ،]736[ �401 ،]735[ �1/400 ،]731[ �399 ،]730[
 �408 ،]745[ �1/407 ،]742[ �1/406 ،]740[ �405 ،]739[ �404
 ،]754[ �413 ،]753[ �411 ،]751[ �410 ،]750[ �1/409 ،]746[
 �1/419  ،]759[  �417  ،]757[  �416  ،]756[  �415  ،]755[  �414
]761[، 3/419� ]762[، 1/420� ]764[، 420/مكرر. ]766[، 1/422� 
 ،]782[  �431  ،]781[  �430  ،]780[  �427  ،]777[  �425  ،]775[
 �437  ،]798[  �1/436  ،]786[  �434  ،]784[  �433  ،]783[  �432
]799[، 438� ]800[، 1/439� ]802[، 1/440� ]805[، 1/440. مكرر. 
]807[، 1/441� ]812[، 443� ]814[، 444. مــكــرر. ]815[، 1/445� 
 ،]826[ �449 ،]824[ �448 ،]823[ �1/447 ،]819[ �446 ،]818[
 �1/456 ،]836[ �1/455 ،]830[ �453 ،]828[ �452 ،]827[ �451
 ،]852[ �464 ،]851[ �462 ،]849[ �461 ،]848[ �1/457 ،]840[
 �469  ،]858[  �468  ،]857[  �467  ،]856[  �1/466  ،]853[  �465
 ،]864[ �1/473 ،]862[ �472 ،]861[ �471 ،]860[ �470 ،]859[
 ،]889[  �1/479  ،]872[  �1/478  ،]870[  �477  ،]869[  �1/474
 ،]904[  �1/483  ،]898[  �1/482  ،]895[  �481  ،]894[  �1/480
 �1/489 ،]909[ �488 ،]908[ �487 ،]907[ �486 ،]906[ �1/485
 ،]924[ �496 ،]921[ �494 ،]919[ �1/493 ،]916[ �1/490 ،]911[
 ،]931[ �504 ،]930[ �503 ،]929[ �502 ،]928[ �500 ،]926[ �498
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 �1/512 ،]940[ �511 ،]939[ �508 ،]935[ �1/507 ،]933[ �505
 ،]978[ �516 ،]975[ �515 ،]974[ �514 ،]973[ �1/513 ،]971[
 ،]999[  �1/524  ،]993[  �1/521  ،]985[  �3/519  ،]980[  �1/519
 ،]1004[  �528  ،]1003[  �527  ،]1002[  �1/526  ،]1000[  �525
 �534 ،]1012[ �1/532 ،]1007[ �531 ،]1006[ �530 ،]1005[ �529
 �1/538 ،]1021[ �1/537 ،]1015[ �536 ،]1014[ �535 ،]1013[
 ،]1038[  �1/541  ،]1033[  �1/540  ،]1028[  �1/539  ،]1024[
 ،]1050[  �552  ،]1049[  �546  ،]1043[  �543  ،]1040[  �1/542
 ،]1057[ �2/555 ،]1053[ �1/555 ،]1052[ �554 ،]1051[ �553
 ،]1066[  �561  ،]1063[  �559  ،]1061[  �1/558  ،]1059[  �556
 �569 ،]1072[ �567 ،]1070[ �566 ،]1069[ �564 ،]1067[ �563
 �576 ،]1087[ �575 ،]1086[ �1/573 ،]1080[ �1/571 ،]1074[
 �583  ،]1095[  �581  ،]1093[  �1/580  ،]1091[  �577  ،]1088[

�1/594 ،]1106[ �588 ،]1100[ �586 ،]1098[ �585 ،]1097[
ــــــــــّا الــــــنَّــــــْقــــــِشــــــبَــــــنْــــــِدّي شــــيــــخ الـــــخـــــانـــــقـــــاه. ]25[، 1/16� ]40[، 1/20�  ــــــــــــــَراد مُ ـــــــد مُ - مُـــــــَحـــــــّمَ

�260 ،]517[ �34 ،]69[
- مُـــــَراد مــا ودرويـــشـــان خــانــقــاه او. ]210[، 2/119� ]212[، 3/119� ]211[، 

�79 ،]136[ �1/119 ،]209[ �109 ،]192[ �3/119
ݳ
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- أجزاء تفسير. ]89[، 52�
- أسم| معلوم ِرَسالَة. ]578[، 296�

- اصطاحات صوفية. ]1096[، 584�
- بانت سعاد. ]1103[، 591�

- بند عطار شرحي. ]1104[، 592
- بندنامه، پندنامه؛ بند عطار. ]276[، 141�

- تحفة اإلخوان في شرح العوامل المئة. ]925[، 499�
- تحفهء وهبي. ]1041[، 544�

- ترجمة خسرو وشيرين. ]708[، 377�
- تفسير تبيان. ]87[، 50�

- حاشية عصام عل| شرح العقائد النسفية في الكام. ]583[، 300�
- حاشية عل| التلويح. ]161[، 92�

- حديث أربعين ترجمه سي. ]205[، 116�
- حلية الناجي. ]267[، 138�
- ديوان جامي. ]752[، 412�

يَراِزّي. ]720[، 389� ]721[، 390� - ديوان حافظ الشِّ
- ديوان خواجه نشأت أَفَنِْدي. ]725[، 394�

- ديوان روحي البغدادي. ]727[، 396�
- ديوان نحيفي. ]765[، 421�

- ديوان وهبي سنبل زاده. ]773[، 423�
- ِرَسالَة من األخاق. ]530[، 270�

- رساله نقشية. ]343[، 166�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    591 الكتب المفقودة والمعارة   

- سراج الفقه في علم الصفات والتوحيد = شرح الفقه األكبر. ]600[، 313�
- شبستان خيال = شبستان نُكات وُگلستان لغات. ]776[، 426�

- شرح بند عطار للشيخ مراد = ما حضر عل| پندنامه؛ بندنامه. العطار. ]370[، 
�180

- شرح همداني البن حجر. ]1058[، 557�
- شفاء القلوب. ]423[، 223/مكرر.

- طومار معرفت. ]384[، 192�
- عبد الغني النابلسي. ]424[، 224�

- غزليات سزائي. ]734[، 400/مكرر.
- فصوص شرحي ما جامي. ]386[، 194�

- المثنوي. ]467[، 252�
- معين الواعظين. ]527[، 268�

- المفصل في صناعة اإلعراب. ]977[، 518�
ݳ



DARÜ’L-MESNEVİ 
KÜTÜPHÂNESİ
EL YAZMALARI

KATALOĞU

HAZIRLAYAN

DR. MAHMOUD EL-SAIED EL-DOGHIM

GİRİŞ

DR. NEVZAT KAYA
Süleymâniye Yazma Eser Kütüphânesi 

Emekli Müdürü
Istanbul

Cilt: IV

SAQIFAT AL-SAFA MÜESSESESİ

Labuan - Malezya 1440 H/ 2019 M

CATALOGUE OF 
MANUSCRIPTS

IN DARÜ’L-MESNEVİ
LIBRARY

PREPARED BY

DR. MAHMOUD EL-SAIED EL-DOGHIM

INTRODUCTION BY

DR. NEVZAT KAYA
Retired Director of Süleymaniye 

Manuscript Library
Istanbul

VOLUME: IV

SAQIFAT AL-SAFA TRUST

Labuan - Malaysia 1440 H/ 2019 AD


	4.pdf
	س
	س2
	س3
	س4
	س5
	س6
	س7
	س8
	س9
	س10
	س11
	س12
	س13
	س14
	س15
	س16
	س17
	س18
	س19
	س20
	س21
	س22
	س23
	س24
	س25
	س26
	س27
	س28
	س29
	س30
	س31
	س32
	س33
	س34
	س35
	س36
	س37
	س38
	س39
	س40
	س41
	س42
	س43
	س44
	س45
	س46
	س47
	س48
	س49
	س50
	س51
	س52
	س53
	س54
	س55
	س56
	س57
	س58
	س59
	س60
	س61
	س62
	س63
	س64
	س65
	س66
	س67
	س68
	س69
	س70
	س71
	س72
	س73
	س74
	س75
	س76
	س77
	س78
	س79
	س80
	س81
	س82
	س83
	س84
	س85
	س86
	س87
	س88
	س89
	س90
	س91
	س92
	س93
	س94
	س95
	س96
	س97
	س98
	س99
	س100
	س101
	س102
	س103
	س104
	س105
	س106
	س107
	س108
	س109
	س110
	س111
	س112
	س113
	س114
	س115
	س116
	س117
	س118
	س119
	س120
	س121
	س122
	س123
	س124
	س125
	س126
	س127
	س128
	س129
	س130
	س131
	س132
	س133
	س134
	س135
	س136
	س137
	س138
	س139
	س140
	س141
	س142
	س143
	س144
	س145
	س146
	س147
	س148
	س149
	س150
	س151
	س152
	س153
	س154
	س155
	س156
	س157
	س158
	س159
	س160
	س161
	س162
	س163
	س164
	س165
	س166
	س167
	س168
	س169
	س170
	س171
	س172
	س173
	س174
	س175
	س176
	س177
	س178
	س179
	س180
	س181
	س182
	س183
	س184
	س185
	س186
	س187
	س188
	س189
	س190
	س191
	س192
	س193
	س194
	س195
	س196
	س197
	س198
	س199
	س200
	س201
	س202
	س203
	س204
	س205
	س206
	س207
	س208
	س209
	س210
	س211
	س212
	س213
	س214
	س215
	س216
	س217
	س218
	س219
	س220
	س221
	س222
	س223
	س224
	س225
	س226
	س227
	س228
	س229
	س230
	س231
	س232
	س233
	س234
	س235
	س236
	س237
	س238
	س239
	س240
	س241
	س242
	س243
	س244
	س245
	س246
	س247
	س248
	س249
	س250
	س251
	س252
	س253
	س254
	س255
	س256
	س257
	س258
	س259
	س260
	س261
	س262
	س263
	س264
	س265
	س266
	س267
	س268
	س269
	س270
	س271
	س272
	س273
	س274
	س275
	س276
	س277
	س278
	س279
	س280
	س281
	س282
	س283
	س284
	س285
	س286
	س287
	س288
	س289
	س290
	س291
	س292
	س293
	س294
	س295
	س296
	س297
	س298
	س299
	س300
	س301
	س302
	س303
	س304
	س305
	س306
	س307
	س308
	س309
	س310
	س311
	س312
	س313
	س314
	س315
	س316
	س317
	س318
	س319
	س320
	س321
	س322
	س323
	س324
	س325
	س326
	س327
	س328
	س329
	س330
	س331
	س332
	س333
	س334
	س335
	س336
	س337
	س338
	س339
	س340
	س341
	س342
	س343
	س344
	س345
	س346
	س347
	س348
	س349
	س350
	س351
	س352
	س353
	س354
	س355
	س356
	س357
	س358
	س359
	س360
	س361
	س362
	س363
	س364
	س365
	س366
	س367
	س368
	س369
	س370
	س371
	س372
	س373
	س374
	س375
	س376
	س377
	س378
	س379
	س380
	س381
	س382
	س383
	س384
	س385
	س386
	س387
	س388
	س389
	س390
	س391
	س392
	س393
	س394
	س395
	س396
	س397
	س398
	س399
	س400
	س401
	س402
	س403
	س404
	س405
	س406
	س407
	س408
	س409
	س410
	س411
	س412
	س413
	س414
	س415
	س416
	س417
	س418
	س419
	س420
	س421
	س422
	س423
	س424
	س425
	س426
	س427
	س428
	س429
	س430
	س431
	س432
	س433
	س434
	س435
	س436
	س437
	س438
	س439
	س440
	س441
	س442
	س443
	س444
	س445
	س446
	س447
	س448
	س449
	س450
	س451
	س452
	س453
	س454
	س455
	س456
	س457
	س458
	س459
	س460
	س461
	س462
	س463
	س464
	س465
	س466
	س467
	س468
	س469
	س470
	س471
	س472
	س473
	س474
	س475
	س476
	س477
	س478
	س479
	س480
	س481
	س482
	س483
	س484
	س485
	س486
	س487
	س488
	س489
	س490
	س491
	س492
	س493
	س494
	س495
	س496
	س497
	س498
	س499
	س500
	س501
	س502
	س503
	س504
	س505
	س506
	س507
	س508
	س509
	س510
	س511
	س512
	س513
	س514
	س515
	س516
	س517
	س518
	س519
	س520
	س521
	س522
	س523
	س524
	س525
	س526
	س527
	س528
	س529
	س530
	س531
	س532
	س533
	س534
	س535
	س536
	س537
	س538
	س539
	س540
	س541
	س542
	س543
	س544
	س545
	س546
	س547
	س548
	س549
	س550
	س551
	س552
	س553
	س554
	س555
	س556
	س557
	س558
	س559
	س560
	س561
	س562
	س563
	س564
	س565
	س566
	س567
	س568
	س569
	س570
	س571
	س572
	س573
	س574
	س575
	س576
	س577
	س578
	س579
	س580
	س581
	س582
	س583
	س584
	س585
	س586
	س587
	س588
	س589
	س590
	س591
	س592




