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 مهنج السمني احلليب يف تفسريه"الدر المصون" 
 دراسة حتليلية حنوية 

 دكتور حممد ا قبال 
 م عزاقامس  دكتور

 دکتور عارف صديق

Abstract 
 

Due to manner of articulation, Arabs did not use the notation of the vowel, 

but, gradually, there was destruction in their use of dexterity especially 

when they started interaction with the non-Arabs. Hence, they had to form 

the Morphology and Syntax. The growth of syntax and other linguistics 

sciences in Arabic has been raised up under the influence of Qur’anic 

commentaries. Mufassireen used different methods in their exegesis 

regarding Syntactic citations. But Sameen Hâlbi is one of those 

Mufassîreen who are known as Linguistics and he focused on explanation 

of verses of Holy Qur’an in special context of Syntax, Morphology, 

Linguistic, and Semantics. Therefore, the research on the methodology of 

Sameen Halbi in his Tafsir “Al-Dûrr-ul-Masoon” is very significant. 

Keywords: Sameen Hâlbi, Qur’an, Syntax, Al-Dûrr-Al-Masoon.  

نم احلقائق الثابتة أ ن علوم اللغة العربية نم الرصف والنحو واللغة مل تكن معروفة قبل 
سالالالالنم عنالالد العالراك ا ين قوا يناللالقالون اكلسالالالاللاليالقالالةو فلسالالم لغال الن سالالالاللاليالمالالة وأ لسالالالال  ن   ال 
سالالالالنم نم  ري   مسالالالالةقيمالالةو ولكن فسالالالالالالا الفسالالالالالالاد يف اللغالالة العربيالالة  سالالالال الال  د ول النالالا  ال 

عرابالال  وفأن أ سالالالالالالاليبالال  أ و العراكو فقالالام بعا العلمالالا   الالا ا لغريبالال  وبيالالا ي ل  سالال  اللغالالة  لالالي
د العلوم المتعالدددو ومهنالا  

 
ا رباز بن تال  وكسالالالالا أ  ار ا والازه وسقمال و وقالد أ دىل نلال  ا ل لسالالالالالت

 

  اجلامعة الوطنية للغات احلديثة )منل(، إسالم آابد ،العربيةاألستاذ املساعد يف قسم اللغة 
  اجلامعة الوطنية للغات احلديثة )منل(، إسالم آابد ،األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية 
  

 
ابد  ،مساعدالستاذالأ

 
سالم أ سالمية العالمية، اإ  بقسم الرتمجة والرتمجة الفورية، اجلامعة االإ
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ا يف وضال  قواعد النحو العر  وسالن ق قواسهن و كما   علن
ا هام ي النحوو فلع  القرأ ن الكرين دوري

 لقرأ ن الكرين وكسا أ  اره وا ظأار درره ووياقيت .لع  النحو العر  دوره يف تفسري ا
دون  الالالالهو   وات فق علمالالا  العراك نم القالالدمالالا  والمحالالدّني ال أ سالال   ل حلن يف ادالالاهليالالةو و الالد 
سالالالالنم أ و بقليلو وبدأ  اللحن ينةرثالالالالأ كع منل العرصالالالال اا مو   اصالالالالة   اللحن حبدود ظأور ال 

سالالالالني سالالالالهالل الالبرصالالالالد والالكالوفالالةو وت الالالال الن الالمال التالمال  ال 
 
هبالمالالا بالالد الول أ قالوام أ والماليالالة    بالعالالد تالالت

 
ي
 . (1)خمتلفة ا ل أ ن أ صبح يعد اللني ل يلحنون قلين

للل  متث ل علوم اللغة العربية نم الرصالف والنحو  لود كبريد يف العناية اكلقرأ ن الكرين  
الالالالعالالالربالالاليالالالة قلرصالالالالالف  الالالالعالالاللالالالوم  بالالالني  الالالالوّالالاليالالالق  الرتالالالبالالالا   سالالالالالالالنمالالالتالالال و واىل  والالالالمالالالحالالالافالالالقالالالة ال 
فأالا علن التفسالالالالري لفأن   ا نم أ د  اا دواوي اله ويظ  واللغالةوالنحووبني علن التفسالالالالري ا يال 
الالقالرأ ن الالكالريالنو ولالالاول سالالالالالالامالر الالعاللالمالالا  الالمسالالالاللالمالني ال أ  اليالالة هالالله الالعاللالوم والسالالالالةسالالالالأالالاد 
لفان القرأ سيةو فأنا   اعة   بقواعدها يف جمال اسالالة راا المسالالائل الرثالالعية ولضالاليح اا 

 رني الالاللني اسالالالالةالفالالادوا نم جأالود العاللالمالالا  القالالدمالالا  يف اسالالالالةال الالدام  كبالريد نم العاللالمالالا  المالتالال
 
ت

الرصالالالالف والنحو وقواعد ا يف تفسالالالالري اا  وي القرأ سية  اصالالالالة العلما  اللني وقفوا ليا ن  
الالقاليالمالالة يف السالالالالالواهالالد الرصالالالالفاليالالة والالنالحالويالالة يف تالفسالالالالالري الالقالرأ ن الالكالريالنو  الن هال ل  الالعالبالالاقالرد  

 أوداتالال  الرصالالالالفيالالة والنحويالالة واللغويالالة  ه( الالالل  ا الالالال ر م654السالالالالمني النحو  احلليب )وي 
 وأ فاد اا جيال النا ئة يف جمال السةسأاد النحو  يف تفسري القرأ ن الكرين و ح أ   ا. 
فالالدر  كثالري نم المالحالقالقالني كتالبالال  القاليالمالالة وكسالالالالفالوا النالواو المالتالعالالددد لتالفالرداتالال  ولكن مل  

و  يف تالفسالالالالالري  ميالل أ لالالد هالاللا الالمالوضالالالالالو    لسالالالالالةالفاليالالد نم أ فاللره ومتال اتالال  يف مالهنال الال  الالنالحال
 القرأ ن الكرين. 

قفالال  السالالالالالمالني الالنالحالو  احلاللاليب  
ف تالفسالالالالالري "الالالدر الالمصالالالالالون" ومال لال  فالأالاللا الالبالحالالا الالمالتالواضالالالالال  يالعالر ق

ضالالالالافة ا ل نكر   ويناقش اجتاه  النحو  وموقف  نع السالالالالما  والقيا  والسالالالالةصالالالالحااك اكل 
 كت  التفاسري اله لجد فهيا السواهد الرصفية والنحوية يف البداية.

 اسري اله لجد فهيا السواهد الرصفية والنحوية  أ د كت  التف 
يعالد  السالالالالةسالالالالأالاد اكلرصالالالالف والنحو والسالالالالعر واللغالة نم أ بكر صالالالالور الالدراسالالالالالاوي اللغويالةو  ن 
كتالال  التفالالاسالالالالري "كتالال  معالالاع القرأ ن"  عالالم المحالالاولوي اا ول يف حتليالالل اا  وي حتليني  

 ونكر مالالا تعلق هبالالا نم  الالالالواهالالد  فيالالة وحنويالالة و الالالالعريالالة ول
ي
غويالالةو و ري دليالالل ال نلالال   لغو 
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"مالعالالاع الالقالرأ ن" لاللالفالرا  الالالل   ال  بالني الالتالحاللاليالالل الاللالغالو  والالتالفسالالالالري اا    لالمالالا  التالويالال  نم 
تالفسالالالالالري وحنالو و ف وبالن الالةو ويالقالأالر فاليالال  أ   الرصالالالالف والالنالحالو  ضالالالالالوحو مالالا  العاللالال  نم كالتالال   
التفسالالالالري اللغو  اله تربز  الالاصالالالالالالة متالالاسالالة العنقالالة بني علوم العربيالالة نم الرصالالالالف و النحو  
 نم"الالمالعالالاع"  

ي
عالرااك الالقالرأ ن الالكالريالن"تالعالتالرب فالرعالالا والاللالغالالة وبالني عاللالن الالتالفسالالالالالريو وكالتالال  "ا 

عالالرااكو عالالي أ  الالاهبالالا اكلسالالالالالالواهالالد الرصالالالالفالاليالالة والالالنالالحالالويالالة  لالالد مالالقالالاصالالالالالالدهالالاو وهالالو ال 
بالالةالالنالالاولالالأالالا أ 

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال(و وهكاللا  338ه( وأ   جعفر النحالا  )وي 310ككتالا "ا عرااك القرأ ن" للزجالاا )وي  
 .(2)"الت يان يف ا عرااك القرأ ن" للعكرب 

فتي   الالالالواهد كثريد نع القرأ ن الكرين   سنا جيده  م  بني ده ناعد  ا ل كتااك سالالالالهبوي و فا  وا 
 .ونم السعر والنع وبعا أ لاديا الرسول 

ا تقليالد ي ميالارسالالالالال  المصالالالالنفون يف ل  مالا لال  عنقالة اكلالدر  الرصالالالاليف   فغالدا سالالالالوو السالالالالواهالد أ مري
 د مالالا لفقوا نم والنحو  ال تفالالاووي واب بني المصالالالالنفالالاوي يف  

 
 عأالالا وعرضالالالالأالالا م  تالالت

 . (3)القرأ ن الكرين ونم السعر وما وعوا نم كت  السابقني
فبع الالأن عي اكلسالالواهد نم القرأ ن الكرين وأ ولها عنايةي ففاقم السالالواهد السالالعريةو كما  

ا 761فعل انب هسام)وي  ن بلس عدد اا  وي سم مائة و سعي هالالالالالالالالالالالالالالالالالال( يف " ح  لون الله " ا 
او وكما فعل انب معٍط يف 339( أ يةو واا بياوي ّنّة مائة و سالالال  وّنّني )659 )ومخسالالالني ( بهتي

ن بالاللالالس عالالدد اا  وي مالالائالالة وّالالن  وعرثالالالالني ) ( أ يالالةو وعالالدد 123كالالتالالابالال  "الالالفصالالالالالالول ا الالمسالالالالالالون" ا 
ا.67اا بياوي س عة وسةني )  ( بهتي

عالالل  وبالع الالالالالأالن عالي  سالالالالالواهالالد السالالالالالعالر فالفالالاقالالم يف الالعالالدد السالالالالالواهالالد نم الالقالرأ ن الالكالريالن كالمالالا فال
ن بلس عدد اا بياوي أ لفا ومخسالة مائة ) ا وعدد اا  وي أ رب   1500سالهبويف  "الكتااك" ا  ( بهتي

 .(4)( أ ية فقط447مائة وس عا وأ ربعني )
اا  ويو   تفسري  يف  والنحوية  الرصفية  السواهد  ورد نم  مما  لةسةفيد  التفسري  كت   يت 

 
وتت

المكنون" ا محد نب   الكتااك  علوم  يف  المصون  "الدر  اكلسمني  فتفسري  المعروف  ويسا 
نا    مل ينلق ا ل نم أ رضية  صبة زرعم فهيا السواهد الرصفية والنحويةو   ا 

ي
احلليبو مثن

 س  م واسةووي أ معل معل  الواس  وفكره الثاق  فاسةفاد وأ فاد. 
 "السمني احلليب" وّقافت  العلمية 

 .(5)احلليبهو  أااك الدني أ   العبا  أ محد نب ويسا نب حممد نب مسعود 
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 ولق ق   أااك الدني أ محد نب ويسا اكلسمني احلليب.
 "هو أ محالالد نب ويسالالالالا نب حممالالد نب مسالالالالعود أ   العبالالا  احلليب  (6)وجالالا  عنالال  يف  الالايالالة الهنالالايالالة"

 المعروف اكلسمني النحو "و  فيلكر أ ن  لقب  "السمني" وكنهت  "أ   العبا ". 
 مالالدينالالة "للالال "و وقالالد اكةسالالالالال  فهيالالا لقبال   

 
م  الم ر ون ال أ ن السالالالالمني احلليب قالالد لسالالالالالت و ه

عالالرف السالالالالالمالالنيو ّالالن يالاللكالالرون أ سالال  جالالا  ا ل الالالقالالاهالالردو وأ قالالام فالالهيالالا بالالقالاليالال سالال  مل يالاله ة لالاليالالاتالال و   ا 
 .(7)اكحلليبووا منا أ صبح "المرص "

وهنا  لل ونا  امس  وصالالاليت  يف الوسالالالط العلمو مرصالالالو واسةرثالالالوي علوم  وروافدوي  و   
 اللناكو ولهل لدينا أ ية ا  ارد تكسا لنا نع فرتد ليات  يف لل  

 .(8)أ واترخي استقال  مهنا
أ ّنا  أ س  ليظ ملسة اكرزد يف  القرا اوي والنحو    ويبدو  اسةقراره يف مرصو فقد َوِلق تدريل 

  ام  انب طولونوكما وِل سقر اا وقاف اكلقاهردو و اك نع بعا 
و وتنقل يف المدن المرصيةو فرلل  (10) وكما اسةلن التدريل يف مس د السافيع(9) الق اد فهيا

سةانه العسااك اكل سكندرية لقيقرأ  علي  احلروف
ا نع السمني احلليب أ س   . وجا  (11)ا ل أ  أ ي ي

 . (12) ل  اك  طويل يف علن القرا اويو ليا لل تدريسأا
فقد   الفنو  هلا  يف  تعمق  قد  احلليب  السمني  أ ن  ال  صادو  المصون"  اهد  "الدر  وكتاب  
الساند   القرا اوي  نم  كبريد  المصون"طائفة  كتاب   "الدر  يف  احلليب  السمني  عرض 

كتااك(13) والمتوارتد رت   وقد  ادوز   و  انب  وصف   الساطبية"  " ح  اكمس  الفن  هلا  يف   
 .(14)بقول  " ح مل يهس ق ا ل مثل "

ا  . (16)و والثاع يف عرثد جملداوي(15)وأ ما يف التفسري فقد أ ل ا في  كتابني و اا ول يف عرثني جملدي
  يف هلا يكسالالا نع ملست  العلمية وّقافت  الواسالالعة يف هلا العلن. وكما يهسالالريون ا ل تعمق
س  در  اا ول يف مساجد القاهردو وأ  ل الثاع نع رجال  صول واحلدياو ليا ا 

 . (17)علمو اا 
ال   المصون"  ري  اهد  "الدر  ومتثلأاووكتاب   العربية  علوم  فق   قد  الرجل  أ ن  ويبدو 

 .(18)نل 
ولالالقالالد تالاللالال  "السالالالالالالمالالني احلالاللالاليب" عالاللالالومالال  ال أ يالالد  عالاللالالمالالا  أ جالالن و أ فالالادوه كالالثالالرياي نم الالالعالاللالالوم  

يس )725  -636نونو ويلكر الم ر ون نم  هو    الت  الصائس )والف ه  729ه( وويلل الد   
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ه( صالالالالالالالالال  "البحر المحيط"و و"ار سالالالالالالاف ال الالالالاك"و  745ه (و وأ اك ليالالان )736(و والعسالالالالالالااك )
 .(19)و" ح الةسأيل" لنب مال 

مام السالالالمني احلليب رتا  طيبا ينن نع ّقافت  الواسالالالعة   وملست  العلميةو  رت  صالالالالبنا ال 
أ لال فالال  يف لاليالالاد  الالالالالهال الال  أ   لاليالالانو و"تالفسالالالالالري الالقالرأ ن" و  ( 20) ونم كالتالبالال    "الالالدر الالمصالالالالالون"و وقالالد 

"معالالدد احلالفالالان يف و و(23)وو" ح السالالالالالالاطالباليالالة"(22)و و" ح الالةسالالالالالأاليالالل"(21)و"الالقالول الالوجال "
 .(24)تفسري أ  ف اا لفان"

لياو فقالد ليف 
 
يف القالاهرد سالالالال الة سالالالالالم ومخسالالالالني  –رمحال       –وبعالد ليالاد لالافلالة اكلعلالا  والتالت

 .(25)وس   مائة
 تفسري "الدر المصون" وملست  العلمية 

ن تفسالري السالمني النحو  احلليب المسالمـ بالالالالالالالالالالالالالالال  "الدر المصالون يف علوم الكتااك  
 
ل  ال  في  بت

المكنون" سالالالالفر لالالافالالل ب  ق علوم العربيالالةو ويف نلالال  يقول بنفسالالالالالال   "وهالاللا التصالالالالنيا يف 
 .(26)ون ريد دهر "احلقيقة سةي ة معر  

أ      –نع هلا الكتااك  "فأو م  ا ةمال  ال  ريه أ جل  ما صن ا في    وقال"لايج  ليفة"
القرأ ن   ا عرااك  والمعاعو    –علن  واللغةو  والترصياو  عرااكو  ال  ا مسة   العلوم  س     
ا 

 .(27)والبيان"
"وكتااك القرأ ن   ا عرااك  معرفة  يف  احلديا  عند  السهويط"  الدني  السمني    وقال"جنل 

 .(28) أ جل أا..."
  زاد علي و  

 أ س َ
ي ل  ف  يف لياد  ه   ا 

وقال"مشل الدني الداوود " نع الدر المصون.... "أ ل 
 .(29)و قس  يف مواض  مناقسة لس ة"

أ ن يدر  ما قن لألا الكتااك ملسة علمية عالية   ونم هله اا قوال لكأا يسةلي  القارئ 
ن مرقوو. 

 
 و ت

 مادد تفسري "الدر المصون" 
ر المصون" العلمية واىل  

الية نع ملسة تفسري "الد ه قا  الت َ نا سكسا النقااك يف الن ق
ولعل َ

 في  اا مور اا تية  
 الم تلفة يف ا عرااك اا  وي القرأ سية.الطن  ال أ را  العلما   -1
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نع   -2 أ  ي َة   
ه يقل  ل  س    ا  الكتااكو  هلا  ل  يف  مبععد  كثريد  غة 

الل  مفرداوي  وجود 
ا   اا صفأاع.    كتااك "مفرداوي القرأ ن" للر َ

حوية العربية.  كعد المسائل -3  الرصفية والن 
 كعد  واهد العربي َة. -4
اا  ري  -5 المرللة  ال  واٌب  الكتااك  اهٌد  ليا 

 
يف  تت ليا 

 
التت مرالل  نم  د 

حو العر  .  عرااك القرأ ع  والن َ  ال 
درسأا   -6 وكيا  فهياو  قيل  وما  اا  وي  تفسري  ال  عرااك  ال  نم  نل  ف 

التعر ه
 العلما  وبه َنوا مدلول ا. 

ة وأ وج  ختر أا وأ  ااك هله القرا اويو وكيا قرأ وا   -7 الهامتم اكلقرا اوي القرأ سي 
  اعتمدوها يف نل ؟. كتااك  و وما الس ه  ل ال ه 

 وجود الكثري نم ال  اراوي البن ي َة يف "الدر المصون".  -8
 وجود سصوص عديدد  درد قد ل جيدها ىف  ريه ل يا  أ صولأا َعرَب رللة التارخي.  -9

ف ال أ صالالالول احلوار والمناقسالالالة عند  -10 المعرفة ال طرائق البحا ومناه  و والتعر 
 .(30)العلما  المسلمني
ل  
 
يدل ا 
من َ وحممك    ا  ليا 

 
التت متقن  وهو  العاليةو  العلمية  الكتااك  ملسة  ال  هلا 

 التصنيا.
ليا تفسري "الدر المصون"

 
 الأدف نم تت

ليا مصالالالالن َا  م    أ  الالالالالار
 
السالالالالمني احلليب يف مقالدمالة تفسالالالالريه "الالدر المصالالالالون" ا ل  ورد تالت
غالة  
عرااك والت َرصالالالاليا والل ه ا مخسالالالالالة علوم  ال 

والمعالاع والبيالانووهو علوم القرأ نو وريىل أ يال َ
ه  قل  اهال و ولكنال    ه ا يهسالالالالري بالللال  ا ل ا تصالالالالاصالالالال ق وطبيعالة اجتال ق

منال َ حالديالد ا 
دهالا هباللا  الت َ ق عنالدمالا  الد 

 مالهنالن نَمق اقالترصالالالال ال نكالر 
ن َ الالعاللالمالالا  قوا يالبالحالثالون هالالله الالعاللالوم حبالثالالا مالنالفالرداو مالعالي أ ن َ

 
بالالت

لفالالان فقطوورت عرااك فقطو ومهنن نَمْ اقترصالالالال ال مفرداوي اا     الالالالهثالالا كثريا نم علن ال 
 .(31)الت رصيا المتعلق اك ةقاو اللغةو ومهنن نَمْ اقترص ال دراسة سقم  وبن ت 

 مهنج السمني يف ا رياد قواعد الصناعة 
ا ن  "السالالالالالالمالالني احلالاللالاليب" بالالعالالد ال  الالالالالالارد ا ل أ را  مالالتالالعالالدددويالالكالالتالال  "اكلالالمالال الالتالالار عالالنالالد أ هالالل تالاللالال  

دلئلالال  وتعليلالال و مثلمالالا ااه قالالال يف   الصالالالالنالالاعالالة"و وقالالد يالاللكر اعرتاضالالالالالاتالال  ال هالاللا الم تالالار أ و
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سالالدل الالالال وأ   الالقالالامس  ا نم الالمالالنالالاقسالالالالالالاوي الالواردد ال أ   لاليالالان اا  سالال   نكالر كالثالالريي
 
بالالت مالقالالدمالتالال  

الالالزخمرثالالالال  وأ   حمالالمالالد نب عالاللالاليالالة وحمالال  الالالدني أ   الالالبالالقالالا و وا ن أ مالالكالالن ادالالوااك عالالهنالالن  سالالالالالال   
 .(32)نكرت 

منالالا ااه  الالاورد ويصالالالالول   ح  فك سالال  ل يكت  بَعرض أ قوالأنو وا  معأن و ولو ولكنالال  يرصالالالال 
ز يف معقن اا ليالالان ال  الالاعالالة مهنن قلزخمرثالالالال  وأ   ليالالان وانب عليالالة وأ     سالال  قن ريك 

 
بالالت

 البقا .
ّن قالال  "وكالللال  تعرضالالالالالم ل م كثري نم المفدالالالالنيو قلمأالدو و ومن والنحالا و دون 

ن أ عي النا  ما قصدت  وأ  ناد" ي   .(33) ريدو فا 
 النحو  يف تفسريه "الدر المصون" اجتاه السمني 

يكن   وا ن مل  اهو 
سََقراوي قن برص   الجت  ي ث   نم  وما  أ را   ره نم  يقر  ما  َْمل  جمه مني يف  والسي

السمني   وجيد  "تفعلة"و  أ س   "لراد"  وزن  يف  الكوفيون  ريىل   
ي
مثن دامئياو  ببرصي ت   ح  يهرَص 

  هلا الرأ   وريف  و ويقول  "ل لاجة  
  "وهو  يتعق َ

ي
لي "و ويلالهبن اكلدليل علي  قائن ا 

 . (34) دعوىل ل دليل علهيا"
ويو  سال  َميوق

يالم"و وريىل البرصالالالالوين أ  صالالالاللال  "َموق
م" وسقالامره ريىل الكوفيون أ ن َ أ  ويف وزن "َميال ق

وبعد أ ن يلكر السالمني الت اا الفريقني يسالةحسالن رد  البرصاليني ودليلأنو ويقول  "وهو 
 .(35)رد  لسن"

 ولكن يف بعا ا
ي
مني قد قرا نع قواعد البرصالالاليني ليه ي قَد الكوفينيو مثن لمواضالالال  اىل السالالالَ

مسا  ال  الالالالاراوي يف قول  
ل  ( أ ي َد مله   الكوفيني يف للف لرف الندا  نم أ  ْن َه ه سته

َهاأ َ
ْن  اَجْ ته فقالال "أ ستن" مبتالدأ و و"لالاج تن"  ربهو و"ه ل  منالادىل". ّن بالدأ  يالد   ( 36))لالَ

االمله  الكويف اكلس  .(37)ما  الوارد  عري
 موقا السمني نم السما  والقيا  والسةصحااك 

 السما  
والسعر   النبو   واحلديا  الكرين  القرأ ن  فسمل  بفصالت   ويّق  نَم  يف الكم  ماَّ َم  هو 

  (38)العر  الفصيح  فأله ّنّة أ وا 
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 لقرأ ن الكرين ا 

   
س َ
 
بت كري 
التل َ ال  ودأ اك  ب و  السةسأاد  نم  وأ كع  وقرا ات و  بلغت   الم ل ا  الزتم  قد 

وأ  لل   العراك  لغاوي  نم  الفصيح  ال  دامئيا  حنمل   أ ن  لنا  ي بيغ    
وأ س َ  و 
وأ جل ه السما  

قول    ا عرااك  يف  ضعيفة  وجوهيا  ل  يس ي قن  بع أن  أ ن َ  نل   ونم  ا  ( تعبريهاو  م َ
َ  
نَي  َفت لق

ال َ
هْن  هبه ق
َعل 
 ه
وْا َفت لي و م   ( 39))َكَفره   "وهلا ي بيغ أ ن ل  وز لعدم احلاجة ا 

ي
مني قائن فرد َ علي  الس َ
ا يف أ فصح الكم"

 .(40)ارتلاك وج  ضعيا جد ي
بو     احلديا الن َ

رني أ مالثالالال انب مالالالالال  وأ   هسالالالالالالام وانب عالقاليالالل والسالالالالالمالني   ق  ال 
 
ا لاللالمالتالقالالدمالني اىل الالمالتالالت  النفالالي

ّالالبالالاوي لالالأالال الالة نم لالالأالال الالاوي الالالعالالراكو   احلالاللالاليبويالالكالالعون نم اللالالتالال الالاا بالال  لالالد  قالالواعالالددو أ و ا 
نالالاعالالة   غالالة أ م يف الصالالالال ق

ا نم أ وا  السالالالالمالالا  المواو بالال و سالالالالوا  يف الل ه وسالال  وعالالي
د ه لني قوا يعالاله والالال 

لالالاديالالاو فقالالد   حويالالةو ونم هنالالا وجالالد  مالالادد احلالالديالالا  زريد يف كتالالابالال  تصالالالالالالل ا ل مثالالاوي اا 
الن َ

ن المقصود التوراد وال جييل و ري ا نم كت    تعال  عرض المراد بالالالالالال الالالالالال"ال مة" ادم ذ ا 
ره   اعق
َدوه لَكقَمٍة  َقالَأا السالالال َ المزنلةو فعرب  نع ادم  ببع الالال و ومثل هلا قول  علي  السالالالنم  "أ صالالالْ

ْيٍد"  َلبق
  (42)رييد قول (41)لَكَمةه

ل ل  يش  ما  ن َ  اكطله 
 زائله   – حمالَة  ل    – ول  سعين   أ َ

و كقولال      (43)وقالد أ ورد قول الزخمرثالالالال  ق المنتصالالالالال ق ال المالالدح أ ن يكوَن معرفالةي
سال  نم لق 

 
بالت

َرث"  . (44)"احلمده هلل احلميَد" وقول  علي  السنم "ا   َ معاَ  اا س يا  ل وه
ْن   َسأه ْسفه
َ أ  ْن  تعال ﴿َوَلكق قول   يف  "لكن"  مثل  الناصبة  لروف  أ مسا   للف  ويف 

البعا( 45) مهوَن﴾يَْقلق  قرا د  امسأاو    (46)  ال  "أ سفَسأن"  يكوَن  أ ن  أا  وَوْجأه مسدددو 
أ سفَسأن   ولكن َ  ه   تقدريه حملوٌف  المس  ا ربية ال  ادملة  والعائده نم  و  ا ربه و"يقلمون" 
ن َ َلْلَف امسق هله احلروف ل  وز ا ل  ورد كقول الساعر 

 
د َ هلا بت فو وقد ره    (47) يقلموياو حفهلق

ا   نَمْ يد لق الكنهسَة ويمي
ا وظبا َ  ا ن َ نري

 
 يَْلَق فهيا جت

ن َ نم أ  الد النا    ا بقول  علي  السالنم "ا  ه ال ال الوردو مسالةسالأدي ال أ ن بع الأن ل يَْقرصاله
ا احلالديالا  (48)عاللااكي ويم القيالامالة المصالالالالورون" ه بع الالالالأنو وَ ر َ سال "و  وقالد رد َ و قالال "تقالدريه ا 

 النالا . 
ن َ أ  الالالالالد َ " والتقالدري ا  ْ " يف مثالل هاللا ال ز دد "نمق والبرصالالالالوين ل  ه ون ز دد "نمق

 .(49)الرتكي ق ا ل اا  فش
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عر العر   الفصيح  الس ق

عرو فعنده أ لف اا بياوي ال ه ت يمت  مني نم السةسأاد اكلس ق   – ما عدا قلين مهنا    –أ كع الس َ
بع أن من   فقد  الفصيحةو  غة 

الل ه عصور  يش     (50)ا ل  ا ال  عائدي ا  الفاعل مضريي قن  نا  ا    
أ س َ
اعر
ه علي  بقول الس َ    (51)متصل معمول الفعلو فريد 
ه ول يَْد   المر ق يسةحقا 

َجله
 اا ماع  أ َ

َ
نا ي تيغ لصول  ر  ا 

ا   امسي قن  نا  ا   " بالالالالالالال"لكن َ أ و   " ن َ بالالالالالالال"ا  الم سوخ  المبتدأ   يف  رب  الفا   د ول  بع أن  ومن  
اعر
و ونل  لةس ي  الموصول اكلرث َ و فريد ه علهين بقول الس َ   (52)موصولي

ْ نع َمنلة     ولكن  ما يهْقََض فسوف يكون  فو ق ما َفارْقٌتمكه
 .   (53)ويقول  "والسما  جَحة علي "

قول   و ....( "تعالهوا" يف  َتَعاَلْوا  ْل  النمو  (55)قرأ  احلسن وأ   السم َال وأ   واقد (54))َفقه  ب ن 
لم ا ل النم بعد َسْل    قق صل  تعاَليهواو فاسةثقلم ال مة ال اليا  فنه

أوها ال أ ن اا  ووج َ
ا فب   تعالهوا ب ن النم.   لرك ق

  (56) وقال الزخمرث  يف سورد ال سا  "وال هله القرا د قال احلمداع

 تعاِلق أ قامْس  الأموَم تعاِلق     ........................ 
النا ق  بعاه  عااَك  وقد  النم"و   رو  (57)بكدق 

 
المتت دق 
المول َ هلا  اسةسأاده  سعر  يف  علي  

لَْسَد حلبه 
َ ا وهلا كما أ  س  َنَكَره اسةثناسي   (58) ولهل بعيٍ  فا 

ْجلَيا    
 ََم أ َ
َ
ْظلََما لاَِل َ ث

 .......................   ا أ َ
ْمته  عن  فكيا يهعااكه علي  يشٌ  َعَرَف  وسَب َ  علي  واعَتَلر  

واعتلر هو نع نل  ما َقد َ
 .(59)عن ؟
 القيا  
ال    مقت اها  و ر   لغوي َةو  ا ل  اعة  ي يمت  نَمْ  هبا  يقوم  فكري َة  وهومعلي َة 

ْ نا    ا  يف  حاد 
الن َ اعتمده  وقد  ادماعةو  هله  يف  رد  المل َ وا  ا ق  السةعمال  صناع ن 

ا  
من َ وا  ادرو 
الن َ يهقا  ال  ل    

أ س َ يف  البرصيني  يلزتم مهنج  أ ي  السمني  مبالهثنو وحنن اىل 
"فعيل"   جا  فهيا  ال ه  واهد 

الس َ بعا  القيا  ال  فقد رفا  الكثريو  رد  المل َ يهقا  ال 
النه  نم    

س َ "ا  ويقول   مادو 
وكه و  َكمق حنو   َعلَة" 

"فه ال  جمموعيا  يهقا   الوصا  ل  حبيا  دور 
 . (60)علي "
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 السةصحااك 

  يف اا صل عند عدم دليل الن َقل نع اا صل"و وهو نم  
فظ ال ما يسةحق ه

بقا  لال الل َ هو "ا 
المعتربد فتحة.  (61) اا دلة  الكدد  َلمه  ْبدق

ه  
َفت لَة"  "َتْفعق أ ن َ "لراد" وزيا  ا   الفر َ و  هنا  ز  

ن َ هلا الب 
 
ل  ورد َ علي  البرصوين بت ده أ و َ َ ا  مل ُته لو والت َ ا  أ و َ   يلزم من  ز دد الت َ

نا  قليلو وأ س َ
ل   أ و َ نا وقعم  ا  الواو  أ ن َ     بمو ونل  

س َ ل ال مة فا 
أ و َ  يف مواض  حمصورد خبنف قلهبا يف 

ل َ ا 
 
َ َد أ  أق
مني  "وات قبا  ما عه اهو ّن َ يقول الس َ

جوهو أ و ات  حنو  جته
ْوَل نم ات قبا  ما  قهلقَبمه  زدو حنو  أ ه
 .(62)مل يهْعَأد"
 ستاجئ البحا 

بعالد هالله ادولالة الدالالالاليعالة  نل مهنج السالالالالمني النحو  احلليب يف تفسالالالالريه "الالدر المصالالالالون"و  
أا  لم ا ل النتاجئ التاليةو  ن أ   ق  فقد لص َ

سالالنم نم  ري العراكو فقام بعا   -1 فسالالا الفسالالاد يف اللغة العربية  سالال   د ول النا  ال 
عرابال  وفأن أ سالالالالالاليبال  أ و ا رباز بن تال  وكسالالالالا   ا لغريبال  وبيالا ي ل  العلمالا   الاسال  اللغالة  لالي
د العلوم المتعالدددو ومهنالا علوم اللغالة نم النحو  

 
أ  ار ا والازه وسقمال . وقالد أ دىل نلال  ا ل لسالالالالالت

 والرصف.
 السةسأاد الرصيف والنحو  نم أ بكر صور الدراساوي اللغويةو وهلا ريىل  ضوح    -2

يف يهَعد ه
سالالدل الالالال  كتالال  معالالاع القرأ ن وا عرابالال  للفرا  والزجالالاا والنحالالا  والعكرب  وأ   ليالالان اا 

 والسمني احلليب و ريها.
"الالدر المصالالالالون يف علوم الكتالااك المكنون" ا محالد نب ويسالالالالا المعروف اكلسالالالالمني احلليب  -3

غة والمعاع والبي 
عرااك الت َرصيا والل ه ن اله جتم  م  ال 

 ان.هو نم أ د تفاسري القرأ 
ا. -4 اه يف معقن أ رائ  م  أ س  قد ؤييد الكوفيني أ ي ي  والسمني احلليب َبرص ه  الجتي
والسالالالالمني احلليب ملزتم حمالافظ يف القرا اوي القرأ سيالة والصالالالالنالاعالة النحويالة فقالد الزتم بلغة    -5

 القرأ ن الكرين وأ كع السةسأاد ب . 
ا للمتقدمني اىل السمني يكع نم اللت اا اكحلدي  -6 ّباوي   نفي ا لد  قواعددو أ و ا 

 لأ ة نم لأ اوي العراك.
باليالالاوي الاله تال اليمت ا ل    -7

ا أ كالع نم السالالالالةسالالالالأالالاد اكلسالالالالعالرو واىل عالنالالده أ لف اا  كالمالالا أ سالال   أ ي الالالالالالي
 عصور اللغة الفصيحة.
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 وكلل  أ س   يلزتم مهنج البرصيني يف القيا  يف أ س  ليقا  ا ل ال الملرد الكثري. -8
ا يلزتم اكل  -9 بقا  لال اللفظ ال ما يسةحق  يف اا صل عند والسمني أ ي ي سةصحااك وهو ا 

 عدم دليل النقل نع اا صل وهو نم اا دلة المعتربد.
وا ن تالفسالالالالالري "الالالدر الالمصالالالالالون"  الري منالونا  لاللالغالو وي الالتاللالباليالقاليالالة نم مسالالالالالالائالالل الرصالالالالف    -10

  والنحو للالاليب القواعالد العربيالة لن يتعرف ه ل  الللبالة ال التلبيقني الرصالالالاليف والنحو 
 لل  وي القرأ سية.  
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 الأوامش والمراج  
 

الزبيد و    -1 بكر  واللغوينيوأ    النحويني  القاهردو مرصو    طبقاوي  المعارفو  )دار  ا رباهينو  الف ل  أ    حتقيق حممد 
 .11(و ص2 

Abu Bakr Al-Zubaidi, Tabaqaat al- Nahawiiyn wal- Lughwyin, Tahqiq 

Muhammad Abi al-Fadhl Ibrahim, (Dar al-Maarif, al-Qahira, Misr, Edition 2), 

p. 11. 

 .33و ص1م(و ا1990و 3و  )الدار ادماهريية العربية اللي يةو  النحو وكت  التفسري الدكتور ا رباهين رفيددو   -2
Al-Dûktûr Ibrahîm Rafaida, Al-Nahw wa Kutub al-Tafsîr, (Al-Dâr Al- 

Jamahiria Al-Arabia Al-Libia, Edition 3, 1990), Vol. 1, p. 33. 

 .55و ص1المرج  السابقو ا -3
Ibid, Vol. 1, p. 55. 

و  1)دار الكت  العلميةو بريوويو لبنانو    المع ن المفصل يف  واهد اللغة العربيةو الدكتور ا ميل بدي  يعقواكو    -4
 .726و ص2م(و ا1996

Al-Dûktûr Imil badie Yaqûb, Al=Muejam al-Mûfassal fi Shawahid Al-Lghat 

Al-Arabia, (Dâr al-Kutub al-Ilmia, Beirut, lubnan, Edition 1, 1996), Vol. 2, p. 

726. 

 –  457و ص  6م(وا1995و رت ة  حممود فأموو )الأيثة المرصية العامة للكتااكو  اترخي اا داك العر  قرل ربولكمانو   -5
458. 

Karl brukiliman, Tarikh al'Adab al-Aarabi, Tarjama: Mahmûd Fahmi, (al-

Hayyat al-Misria al-Aama lil Kîtab, 1995), Vol. 6, p. 457 - 458. 
و )دار الكت  العلميةو بريوويو لبنانو  اية الهناية يف طبقاوي القرا  مشل الدني أ   ا ري حممد نب حممد نب ادزر و  -6
 .138و ص1و ام(2006و 1 

Shams al-Dîn Abû al-Khair Muhammad Bin Muhammad Bin al- Jazari, 

Ghayat al-Nihaya fi Tabaqaat al-Qurra, (Dar al-Kutub al-Ilmia, Beirut, 

lubnan, Edition 1, 2006), Vol. 1, p. 138. 
 .18و ص3م(و ا1987و 1وويو لبنانو  )عامل الكت و بري طبقاوي السافعيةو ت  الدني انب قايض  أبة اا سد و   -7

Taqi al- Dîn Ibn Qadhi Shuhba al-Asadi, Tabaqaat al-Shaafieia, (Aalam al-

kutab, beirut, lubnan, Edition 1, 1987), Vol. 3, p. 18. 
احلليبو    -8 المعروف اكلسمني  المكنونوأ محد نب ويسا  الكتااك  المصون يف علوم  أ محد حممد    الدر  الدكتور  حتقيق  

 .14و ص1م(و ا1986و 1ا را و )دار القلنو دمسق وبريوويو  
Ahmad bin Yusuf al-Maruf Bi- Al-Sameen al-Halbî, Al-Dûrr-Al-Masoon fi 

Ulum al-Kitaab al-Maknun, Tahqiq: Dr. Ahmad Muhammad al-Kharrat, (Dar 

al-Qalam, Dimashq wa Beirut, Edition 1, 1986), Vol. 1, p. 14. 
 .339و ص1)دار اديلو بريوويو لبنان(وا الدرر اللمنة يف أ عيان المائة الثامنةوانب جحر العسقنعو   -9

Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Dûrâr al- Kamina fi A’ayân al-Miaya al-Thaamina, 
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(Dar al-Jil, Beirut, lubnan), Vol. 1, p. 339. 
 .440و ص1م(و ا1997و 1)دار الكت  العلميةو بريوويو لبنانو   لسن المحا دو السهويطو  جنل الدني -10

Jalal û al-Dîn al-Sayûti, Husn al-Muhadhara, (Dar û al-Kutub al-Ilmia, Beirût, 

lubnan, Edition 1, 1997), Vol. 1, p. 440. 
 .274و ص1و ا  اية الهناية -11

Ghayat û al-Nîhâya, Vol. 1, p. 274. 
 .422م(و ص 1996و 1و )دار الفكرو بريوويو  طبقاوي السافعية ال الدني اا س و و   -12

Jamal û al- Dîn al-Asnawi, Tabaqa’ât al- Sha’âfia, (Dar û al-Fikr, beirût, 

Edition 1, 1996), p. 422. 
 .15و ص1و االدر المصون   -13

Al-Dûrr û-Al-Masoon, Vol. 1, p. 15. 
 .138و ص1و ا اية الهناية  -14

Ghayat û al-Nîhâya, Vol. 1, p. 138. 
 .274و ص1م(و ا2005و 16و )دار العلن للمنينيو بريوويو لبنانو  اا عنم    ري الدني الزرلكوو  -15

Khair al- Dîn al-Zarkali, Al-Aalām, (Dar û al-ilm lilmalayin, Beirût, Lûbnan, 

Vol. 16, 2005), Vol. 1, p. 274. 
 .100و ص1م(و ا1983و 1و )دار الكت  العلميةو بريوويو لبنانو  طبقاوي المفدنيمشل الدني الداوود و    -16

Shams al Dîn al-daawwdi, Tabaqa’ât al-Mûfasirin, (Dar û al- Kûtûb al-ilmia, 

Beirût, Lûbnan, Vol. 1, 1983), Vol. 1, p. 100. 
 .422و صفعية لل س و  طبقاوي السا   -17

Tabaqa’ât Al-shaafieia lil-Asnawi, p. 422. 
 .14و ص1و االدر المصون  -18

Al-dûrr û– al-Masoon, Vol. 1, p. 14. 

قايض  أبةو    -19 واللغوينيانب  النحاد  )الن ا طبقاوي  النعمانو  ملبعة  ويلو  حمسن  ياض  الدكتور  حتقيق   و 
 و وما بعدها.289م(و ص 1973العراقيةو اا  فو بغدادو ادمأورية 

Ibn Qadhi Shuhba, Tabaqa’ât al- Nuhaat wa Lughaween, Tahqiq: Dr.  Mohsin 

Ghias Al-Ajeel, Matbaat al-Nûman, (Al-Najaf al- Ashraf, Baghdad, Al-

Jumhuria al-Iraqia, 1973), p. 289, Wama badaha. 
- عبد احلو نب أ محد نب حممد انب العماد احلنبيلو  لراوي الله  يف أ  بار نم نه و )دار المسريو بريوويو لبنانو  2و  20
 1979م(وا6و ص179. 
Abd-ûl Hayi Bin Ahmad Bin Muhammad ibn al-Imad al-Hanbali, shadharat 

al-dhahab fi 'akhbar min dhahb, (Dar al-Maseer, Beirut, lubnan, Edition 2, 

1979), Vol.6, p.179. 

 
و )دار الفكرو بريوويو لبنانو  كسا القنون نع أ ساىم الكت  والفنون مصل  نب عبد   السأري حبايج  ليفةو     -21

 .1122و ص2م(وا1982
Mustafa bin Abd Allah Al-shahir bi Haji khalîfa, Kashaf Al- Zunûn an Asame 
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Al- Kûtûb Wa lfunun, (Dûr al fikr, Beirût, Lûbnan, 1982), Vol. 2, p. 1122.  
و 1م(و ا1982و )دار الفكرو بريوويو لبنانو هدية العارفني يف أ مسا  الم لفني وأ  ر المصنفني ا مساعيل البغداد و    -22
 .111ص

Isma’îl Al-Baghdadi, Hadiatû Al-Arifin fi Asma Al-Mûallifin wa Athar Al-

Musanafin, (Dar Al-fikr, Beruit, lubnan, 1982), Vol. 1, p. 111. 
 .312و ص1ه(و ا1390و )مقو ا ريانو روضاوي ادناوي يف أ لوال العلما  والساداوي مريزا حممد اكقر ا والسار و    -23

Mirza Muhammad Baqir Al-Khuansari, Rawdhat Al-Jana’ât fi Ahwal al-

Ulama Wa-Alsa’âdat, (Qûm, Iran, 1390), Vol. 1, p. 312.  
 .1166و ص2و اكسا القنون  -24

Kashf û al Zûnûn, Vol. 2, p. 1166. 
 .422ص  طبقاوي السافعيةو   -25

Tabaqa’ât Al- Sha’âfieia, p. 422. 
 .6وص 1و االدر المصونو مقدمة الم لا   -26

Al-Dûrr û- Al-Masoon, Mûqadimat al-Mûallif, Vol. 1, p.6.  
 .122و ص1و اكسا القنون  -27

Kashf al Zunun, Vol. 1, p. 122. 
السهويطو     -28 الدني  القرأ نو جنل  تقان يف علوم  انب كثريو    ال  )دار  غاو  البه دي   الدكتور مصل   وتعليق   تقدين 

 .189و ص1م(و ا1987و 1دمسقو  
Jalal ûl Dîn Al-sayuti, Al-Itqan fi Ulum al- Quran, Taqdim wa Taeliq: Dr. 

Mûstafa dîb al-Bugha, (Dâr Ibn Kathîr, Dimashq, Vol. 1, Vol. 198), Vol. 1, p. 

189.  
 .100و ص1ا  طبقاوي المفدنيو   -29

Tabaqa’ât al-Mufassîrin, Vol. 1, p. 100.  
 .15و ص1و االدر المصون   -30

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 1, p. 15. 
 .5و ص1ا الدر المصونو   -31

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 1, p. 5. 
 .5و ص1المصدر السابقو ا  -32

Ibid, Vol. 1, p. 15. 
 .6-5و ص1المصدر السابقو ا -33

Ibid, Vol. 1, p. 5-6 
 .19و ص3المصدر السابقو ا  -34

Ibid, Vol. 3, p. 19 
 .105و ص3المصدر السابقو ا  -35
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Ibid, Vol. 3, p. 105 
 .66سورد أ ل معرانو اا ية    -36

Surah Aal e Imran, verse: 66. 
 .241و ص3ا الدر المصونو   -37

Al-Dûrr û Al-Masoon, Volume 3, p. 241. 
 .14هالالال(و ص 1312)طبعة دهيلو الأندو  القرتاح يف أ صول علن النحوو جنل الدني السهويطو    -38

Jalal al-Din al-Suyuti, aliaqtirah fi 'usul eilm alnahw, (Dahli Edition, India, 

1312 AH), p. 14. 
 .56سورد أ ل معرانو اا ية    -39

Surah Aal e Imran, Verse: 56. 
 .215و ص3و االدر المصون   -40

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 3, p. 215. 
 المملكة العربية و )دار السنم لل رث والتوزي و الر ضو ادام  الصحيح أ   عبد   حممد نب ا مساعيل الب ار و  -41

 .3841م(و لديا رمق  1991و 2السعوديةو  
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Dar Al 

Salam Li Nashr Wa Tazeee, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 2nd Edition, 

1991 AD), Hadith No.: 3841. 
 .256و ص  دوياس   -42

His Diwan, p. 256. 

 م(و1977و 1و )دار الفكرو بريوويو لبنانو  و الكساف جار   أ   القامس حممود نب معر الزخمرث  -43
 .417وص1ا

Jarullah Abu Al-Qasim Mahmoud bin Omar Al-Zamakhshari, Al-Kashshaf, 

(Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1st Edition, 1977 AD), Vol. 1, p 417. 

ال سایئو    -44 ال  نب  نب  عي   أ محد  الرمحن  عبد  أ    احلافظ  مام  ال سایئال  والتوزي و سنن  لل رث  السنم  )دار  و 
 .4153مو لديا رمق  1999و  1الر ضو المملكة العربية السعويةو  

Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Al-Nisa’i, 

Sunan Al-Nasa’i, (Dar Al-Salam lil Nashr wa Tazee, Riyadh, Saudi Arabia, 1st 

edition, 1999 AD, Hadith No.: 4153. 
 - سورد أ ل معرانو اا ية  45.117
Surah Aal e Imran, Verse: 117. 

 .38وص3م(و ا1983و 2و )دار الفكرو بريوويو  البحر المحيط أ ّري الدني حممد نب ويسا نب ليان اا سدل و   -46
Atheer Al-Din Muhammad bin Yusûf bin Hayyan Al-Andalusi, Al-Bahr Al-

Mohit, (Dar Al-Fikr, Beirut, 2, 1983 AD), vol.3, p. 38.  
 م(و  1891يق اا اك أ سلون صاحلاع الهسويعو )الملبعة اللاليكيةو بريوويوحتق  وهو يف دوياس و البهم لل  للو  -47
 .276ص 

Al-Bait lil-Al-Akhtal, which is in his Diwan, Tehqiq: Al-Abb Anton Salhani 
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Al-Yasui, (Catholic Press, Beirut, 1891 AD). p. 276. 
ا    -48 القسري   مسلن  نب  احل اا  نب  مسلن  احلسن  أ    مام  الصحيحلنهسا ر و  ال  لل رث    ادام   السنم  )دار  و 

 .5538م(و لديا رمق  1998و 1والتوزي و الر ضو المملكة العربية السعوديةو  
Al-Imam Abûû Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-

Nisabûri, Sahîh Mûslim, (Dâr Al-Salâm lilshr Wa-Ttazee, Riyadh, Saudi 

Arabia, Edition 1, 1998 AD), Hadith No.: 5538.  
 .361-362و ص3ا الدر المصونو   -49

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 3, p. 362-361.  
 Ibid., vol. 3, p. 115-.116     .116 – 115و ص3و االمرج  سفس     -50
 .488و ص2واالبحر المحيط   -51

Al-Bahrû-Al-Muhît, Vol. 2, p. 488.  
ملبعة دار الكت  (و لنب الفتح عامثن نب جيو حتقيق  حممد ال الن ارو  البهم لل فوه اا ود و وهو يف ا صائص   -52

 .15و ص1و ا)م1955المرصيةو 
Al-Bait of Al-Afwah Al-Awdi, and It is in “Al_khasais”, by Ibn Al-Fath 

Othman bin Jinni, Tehqiq: Muhammad Ali Al-Najjâr, (Matba’tu Dâr-ul-Kûtûb 

Al-Misria, 1955 AD), vol. 1, p. 15.  
 Vol. 3, p. 93.Masoon-Dûrr û Al-Al ,   .93و ص3و االدر المصون   -53
 .  60اا ية    سورد أ ل معرانو  -54

Sûrah Aâle Imran, verse 60. 
 p.21.qîra'ât-AlShawadh fi -Al ,    .21و صالسوان يف القرا اوي  -55
ْسَصَا الدهره بي نا.325دوياس و م سوراوي دار مكتبة احليادو بريوويو ص  -56

 و وصدره  أ   جاراَت ما أ َ
His Diwan, Al-Hayat Library Publications, Beirut, p. 325 

 .280و ص 3و ارييد أ اك ليان يف البحر المحيط  -57
yurîd 'aba hayaan fi “Al-bahrû- Al-muhît, Vol.3, P.280.  

التربزي و    -58 أ   متام  رثح ا لي   المعارفو مرصو    دويان  )دار  و  157وص1م(و ا1951حتقيق  حممد عبده عزامو 
. ْ َه ق
ْمَرَد أ َ
 ووزه   َظنَمهْيقَما نع وج ق أ َ

Dîwan Abi Tammam with Sharh of Al-Khatîb Al-Tabrîzi, Tehqeeq: 

Muhammad Abdohu Azzam, (Dârû Al-Ma’âref, Mîsr, 1951 AD), vol. 1, p. 

157.  
 . 226-225و ص3و االدر المصون   -59

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 3, p. 225-226.  
  ,p. 111Ibid., vol. 3.     .111و ص3المرج  سفس و ا  -60
 p. 7.Iqtîrâh-Al ,      .7و صو القرتاح   -61
 .19و ص3و االدر المصون   -62

Al-Dûrr û Al-Masoon, Vol. 3, p. 19. 

 


