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مة  المقد ِّ
ا و االاّلا ل  ناي ه ّناي اممان، محّماد   ّّ ( خالمل امه نالو االمرالانن،  الحمد هلل رّب العاللمن،  اال

 ا ني آلي الطن ن، الطلهرن، ا عد.
المحرنااااا  فقاااااد ُماااااّ، لى معاااااللي  ناااااي هاااااتا امّمااااا   فت معنّاااااد  ح ااااا   مل اااااي الع ااااانل  فح  اااااي مااااا، 

االمّحن   ام، الزنلدو االهقّل، فلاي ناال الاّدن،   اّل   ال،   الُدا الّاللحن،  ناي ح  اي اه ارا 
امعرفاا  دئاالفظ ل  ااي  ف لااننل  نااي الهاالص  ومعاان،  فاّاا حاا  نماالو  االمنن، ا نااي  ناارهل ماا، 
الوناا و ممقاادمن،  ف ناارا معل االا  دناادو امّااه لا ر ااندو ماادّا  نااي معرفاا   ّااحل نل االااع  

ن ناال فاا  خدماا  لعاا  القاارآ، الع اانل. ا ماالب ل  حااّظ ماال ّاارفا فلااي  نمااي اط   ناال  ماال فنناال  اوى
 العهلن  ا نعا ف  معرفمي العلن   اها  حّظ مل ا معا  ي الم معنا،.

امل  ىّل  ف  مخلرج الحرا  ّا لمنل نىعّد ااحدًا م، المعل لا الم  االما را  لل حث االادرص  فت 
منل م، الاون  النعان  االداللن  ا ّنهاا مال نمرماب  حنلهال  ناي تلاأ ما،  ح الل مّّدى العنملو لدراال

 اار ن  ااالاامه لطلا فقنناا . ا اال، لحر  اللاالد( ا ال االو( هّاانب ماا، هااتا ال حاااث الماا  الاانأ 
  -المعل ا، فننل مالن ن، ف  المالن :

الاات ر الح ااانل   حاادهمل: امواالا معوماا  لعاااع  نقاااال  نااي االاامقراو امل اال  اللااالدن  اال لفناا  فاا 
هاا( 444ام النر معلهننل   مل والو فا   ملب ال الواا فا  القارآ، ال ارنل( م ا   مارا الاداه   ا

 ا نرا. 
ااآلخر: امولا ّام   ن حث ف  هطظ الحرفن، ا نل، مخروننمل ّا لمنمل   مل ولو ف  

  ملب ال رظ  ن، الللد اال لو( م    مرا الداه   نلًل. 
نهل فماى فااا  مالاااال  اللااالد( م اا  الّااا    نااا   اا، محالااا،  دراالااا  مااا، اال ماالب الاااتع  ااان،  نااد

االمواالا ال االه   ن حاااث فاا   ن ناا  هطاااظ اللاالد اال اارظ  نهاااي ا اان، ّاااا ال ااالو ّاا   امخرواااًل  
ف،  –اوااز الهطظ  نل م،  نر مخرونل ف  الّ و. االنام   نل، تلأ ام ّنني ف  هتا ال حث 

نملااام، مقدماا  اممننااادًا افّاانن،   المقدمااا :  نااي مااال  .ا منااا  فاا  هاااتا ال حااث- االو ل معااللي
ت رماااي آه اااًل  االممنناااد: محاااد ا فناااي  ، اللااالد  ااان، العواااز اا  وااالز( املااام، ال ّاااا اماا: 
م ح اااان،:اماا  المعلاااا  حنلمااااي امعل لمااااي اال له   المخطاااااط. اال ّااااا ال ااااله : ملااااّم، محقنااااظ 

 ال ملب.
 ما فّهي هعل المالي اهعل الّهّنر.اُل  الااى الّمافنظ االاّلداد ف   ّا  

ااااح ي  ااااّني ل  نااااي الااااّندهل محّمد( ا نااااي آلااااي ّا اآخاااار د ااهاااال  ، الحمااااد هلل رّب العااااللمن،  ّا
  ومعن، .
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 الت مهيد
ـاد بين العجز واإلعجاز(  )الض 

ا الّنع  العر ن   ّّ   قالو ّااا  اللالد( فننال  فقاد  - الالالمنلا(ما، دا،  خاامنال الوزرنلا-اخم
ا  نحمالج مّهال  اهقرض ف   نرهل  ا  نرًا مل هالمع ف  ّا  لعمهال  اهنال لع  اللالد(  اهاتا الّا
فلااي ائ اا  مماهناا  فاا  هّاااا القاادامي الااتن، معرلاااا فاا  دراالاالمنل لنااتا الحاار   لنّاادظ القاااا 

 فني. 
( ئاا امّمع  ف  هتا الحر  فت ئلا:  ائالا ها( ف   مل ي ال نل، االم نن،522ت ر الولح   ا

. ائااالا  حماااد  ااا، الحالااا، (1 امّااامع : لااانص لنااارال لااالد اال لن ااارص  ااالو اال لنالااارنل،  تاا ...(
ها( ف   مل ي  ر  ال لفن (:    ّا حارا  المعوال مالاع  ا  ارا،   ناي مال 647الولر ردع ا

فا   ا ل العوال فاّل فا  اال ماداو  اال  ها الم نار  الل ن ما  ددهل فاّل ف  لعا  العارب  اال همازو
ها( ف   مل ي  الّممنناد( فت نقااا:  ا اتا الام  388. ا نام  ا ، الوزرع ا(5 للد فاّل ف  العر ن (

 حر  اه ردا    رو االمعمللنل العرب  اها  ئنننا  فا  لعا  العوال  اال ماواد فا  لعالا   نارو ماهنل 
 . (8  لو(اه : العن، االّلد االللد االقل  اال لو اال

 فمّمل مقدل ت را؛ حّظ لنتا الّنع   ، مّا   نع  الللد.
 االللد حر  امملز هطقي امخروي  ّ لا   نعالر  ني  نر الممق، المن    ي. 

ائ ااا  ،  محاادث  اا، الّاا لا ماا، حنااث الهطااظ االمخاارج   رنااد  ،   اان،:  ، ههاالأ هااا ن، مااا، 
  -الللد:

  حدهمل: الللد اللعن  . 
 اامخرى: الللد ال ّنح . 

ها( فا   مل اي  فت ئالا: ... فاّل  ّ، اللالد اللاعن   131 مل الللد اللعن    فقد ت رهل الن اني ا
،  اافا م ن مناال ماا، الولهااب امنالاار  اهااا  خاا ؛ مهناال ماا، حلفاا   مم ناا  ماا، الولهااب امنماا، ااك

هماال واالز هااتا النالاال، مط قاا   مهااأ ومعااا فاا  اللاالد م ناا  ا ط االظ مااع فزالمااي  اا، مالاا عي  ااك
فننل؛ مهأ محالنل م، النالالر فلاي المالاع الاتع فا  النمان،  اها   خا  مهنال ما، حلفا  النالال، 
ا هنل مخللط مخرج  نرهل  عد خراونل؛ فمالمطنا  حنث مخنط حرا  النالل،؛ فالنا محانننل فلي 

مهالاا ما، امنالار امنالر مهنل مّنر ف  حلف  النالل، امنالر فلي م ا مال  لهاا فا  امنما،  اّل  
 . (4 حمي ممّا  حرا  النالل،  مل  لها  تلأ ف  امنم،(

                                                 

 .1/76ال نل، االم نن، (1 
 .514 ر  ال لفن :(5 
 .115الممنند:(8 
 .4/485ال ملب (4 
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ااا مي فااا   مل ي ارم ااال  642انااام    اااا حنااال، امهدلالااا  ا هاااا( لن ااان، لهااال مخااارج هاااتا الحااار  ّا
اللاارب( فاا    هاالو حدن ااي  اا، االاام داا مخاالرج الحاارا   علاانل م اال،  عااض  فت ئاالا:  الاالد 

الااال م ااا ع مخرونااال  اال ا ممااادا  نناااي ال ااا، مخ ااا   لاااعن    ئااالا ال لرالاااّ : فتا ئناااا: لااارب 
 (1 امخمنص؛ فنلع   ط لئنل(.

ام، العنملو م، نرى   ، الللد اللعن   ه  ف  امّا لنالا ف  لعا  العارب  اا فا  لعا  ئاال 
ال نهطقاااااااا، ال ّااااااانح  مطنقااااااال فااااااااتا  راداا هطقنااااااال  خرواهااااااال لااااااالدا لاااااااعن   ئااااااالا   اااااااا الاااااااعند 

 ماالب الاان اني(:  فهنااال لعاا  ئااال لااانص فاا  لعمنل لاالد( فااااتا هااا( فاا   مل ي  ااار  873الالاانراف  ا
احماالواا فلااي الاام نل  ناال فاا  العر ناا  ا ملاانا  نااننل فر ماال  خرواهل  االو(؛  خااراونل فّنلهاال ماا، 
طااار  النالااال، ا طااارا  ال هلنااال العننااال  ارّ مااال م ّن ااااا فخراونااال مااا، مخرج اللااالد( فنااال نمااااّا لنااال؛ 

 . (5 فخروا  ن، الللد اال لو(
هاا( فا   مل اي المممع فا  المّارن ( فت ئالا:  ا ال، تلاأ فا  776ا مال نعنادا ا ا،ى  ىّا ار ااهت

 . (8 لع  ئال لنص ف   ّا حرافنل الللد  فاتا م ن اهل لع  هطقنل  نل لتلأ(
 مل مخرج الللد ال ّنح  ّا منل  فقد ت ر الن اني ف   مل ي  هي م،  ّااا حلفا  النالال، ا هاي 

ت نقاااا:  اماا،  ااان،  اا حلفاا  النالاال، اماال ننناااي ماا، املااراص مخااارج ن اامرأ مااع ّاااا الااا ل ف
الللد ام، حلف  النالال، ما،  دهالا فلاي مهمناي طار  النالال، مال  نهنمال ا ان، مال ننننال ما، الحهاأ 

 . (4 ام ني فانظ الللحأ االهلب االر ل ن  اال هن  مخرج ال ل(
  الناالو االحاالو االعاان، االخاالو ماا، الحاارا  الرخاااو فلااي ولهااب حاار  - ماال ناارى الاان اني -فلللاالد

 .(2 اال ن، االّلد االزاع اال لو االتاا اال لو
 ، الللد ّاا نماّلد م، حلفم  الّنالل، مع مل نحلتننمل م،  لاراص الهااوات  (7 انرى المحد ا،

االطااح، االلااحأ   ّا تلأ حداد مخرج الللد( نّلحب تلأ ورنل، النالل، اورنل، الّاا 
رنااال، النالاال، نالاااّمي  لالالااامطلل   اورناال،  الّااااا اامماادادا نالاااّمي  للرخااالاو فاا  ائاااا ااحااد  او

اممّاا   عااّدو ّاا لا  خاارى اهاا  ّاااا لالااله  نمت ااتب معااي الااامرا، الّااامنل، فاا  الحهواارو  
ااا لالاله  رخاا  اا لالله  مونار نح ص معي هااو الزفنر ف  نورع معي هااو الاه ص  ّا ّا

اا  لالله  مط ظ نهلعط الّاا  ان، النالال، ا الر الحهاأ نورع معي الّاا ورنلهل  ننًل  ّا
ااا لالاله   اا لالله  م خال  نممناا ال ال  هاد الهطاظ  نال  ّاداا  ّا ام ني  هد المن    ي  ّا

                                                 

 .12ا1/18ارم ل  اللرب (1 
 .5/531 ر   ملب الن اني (5 
 .5/777المممع ف  المّرن  (8 
 4/485ال ملب ( 4 
 ( نه ر: المّدر ه الي. 2 
 . 114  ا نل النع  العلل:5( نه ر: م  ن  الللد العر ن :7 
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اااا  مالاامطنا نممااد النالاال،  ااي حمااي نّااا انّااطدل مهمناالا  للن اا  العنناال اال نزنااد  نااي تلااأ. ّا
ا العنملو   مال الانام  ت ارا فا  هاتا ال مااى الللد ومنع ّ لمي ئان  مل  دا رخلامي. اهتا مل ت ر 

 . -ف،  لو ل معللي–م ًّ  
 الفصل األول
 الـــدراسـة

 المبحـــث األول
 المؤل ِّف ) حياته، ومؤلفاته(

لي ههل ، (1)لل مت ر لهل  مب المراول  ، حنلمي االنرمي فاّل الهَّزُر النالنر  فنا:  ن   ، محال، ااك
ُب  القلٍب  ّدو  ه : هار الدن،(5   ا الّ  مهمن  النالن  هال ي.  هنمي:  ِِّ   االّعندع  (8   لىظِّّ

  االقناو   هال   فلي ئرن  (2   االملل    هال   فلي متهب ا ملل مللأ(4 هال   فلي ّعند مّر
االافلف   هال   فلي الطرنق  الافلفن   فحدى الطرظ الّافن    (7 مقع  رئ  مّر االمنل  ُئُنل(

اّلالنل ال نخ محّمد  ، محّمد  ، محّمد الال هدرع المنّقب  افلو  االمعرا  اه  مهالا   فلي مع 
  (3   اامزهرع  هال   فلي الولمع امزهر  مّر(6 ها(672 للالّند محّمد افل ال لتلّ  الممافي اله  

  االرمنن   هال   فلي ئرن   مّر مقع ف  (6   اال لتل   هال   فلي الطرنق  ال لتلن (3  مّر
 .(11 الهنا  نهنملوها   ال الطلط نورع 

 ّمل  ناخي  فقد ّّر  المعّل ى  لالل ااحد مهنل فقط الل  ئ   ني  نرا  اها محّمد  ، ئلالل  ، 
 . (11 فالمل نا ال قرّع ال لفعّ  امزهرّع   ا ا  رال  مص الّدن، اللرنر المقرئ

 
                                                 

نلل  الم ها، 1/672مه ر: مروممي ف  هدن  العلرفن، (1    امعول المعل ن،  4/858  اام  ل  8/472  ااك
6/162. 
نلل  الم ها، 1/672مه ر: مروممي ف : هدن  العلرفن، (5   .6/162  امعول المعل ن، 8/472  ااك
 مه ر المّلدر  ه النل.(8 
 .5/65نه ر: لب الن لب (4 
 .5/585الب الن لب   8/121نه ر: الن لب (2 
 .1/816نه ر: ملج العراص ملدو  ئنا( (7 
 .141ا  2/141نه ر: الخطط المافنقن  (6 
 .1/43نه ر: الن لب (3 
 .5/876نه ر: مخمّر فمح رب  امر لب (6 
 .6/825  املج العراص ملدو  رما( 8/413نه ر: معول ال ندا، (11 
 .6/6  اام  ل  7/816نه ر: هدن  العلرفن، (11 
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 .(5  ها(1116  اماف  اله  (1 ها(1114الد اله  
( ا فمح ال  نر الممعلا( التع ت را   ا الّ   ف  رالللمي  امرأ م، ال مب:  القاا د ال قرن 

 . (8 ا  ر  المقدم  اآلوّرامّن ( ف  الّهحا
  ّمل م منتا  فقد ائ ا  ني      مهنل اهل: 

 حمد  ، مّط ي  ،  حمد الز نرع الملل   االال هدرع المعرا   للّّ لغ ماف   .1
 . (4 ها(1175اله   

 .(2 ها(1164ن  المقرع ال لفع  ماف  اله     د الرحم،  ، ف راهنل ال ر  .5
محّمد  ، حال،  ، محّمد  ،  حمد وملا الدن،  ،  در الدن، ال لفع  امحمدع  ل  .8

 ها(.1166ها( اماف  اله   1166الد اله    (7 امزهرّع الالمهادع المعرا   للمهنر
 عدمل مرأ مّه لٍا  (7)ها(1181اله    -رحمي ل معللي–ماف    ا الّ    ن   ، محال، 
ا فلنهل م،  الملفنل اآلم :   -م ندو ّا

 .(6 االندع     الع لص(3 معطنر امه لص  مهلئب الندع     الحال، ال لتل  -1
 الّدرر الحالل، ف  حا م   ا ئالي معللي  واآل،(.   -5

 فماى ف  مالال  الللد  اها التع  هل  ّدد محقنقي.  -8

 .(11  نل القراواا ال     المرلن المهح ا لنن    ر  الدرو الملن  ف   -4
 .(11 هنا المرال لائ  حمزو اه لل -2

 
                                                 

 .7/816نه ر: هدن  العلرفن، (1 
 .14ا  18نه ر:  هن  الطلل ن، امهن  الرا  ن، /(5 
 .7/816نه ر: هدن  العلرفن، (8 
 .1/16نه ر:  ولفب اآل لر (4 
 .1/848نه ر: النأ الدرر (2 
 .7/65  اام  ل 5/844نه ر: هدن  العلرفن، (7 
 .6/162  امعول المعل ن، 4/858  اام  ل 1/672نه ر: هدن  العلرفن، (6 
  امعول 4/858  اام  ل 1/672هدن  العلرفن، ها(. نه ر: 737(  اها  حمد  ،  مر المرال   ا3 

 .6/162المعل ن، 
  امعول المعل ن، 4/858نه ر: ام  ل ها(  612  ا الع لص العمرع الااالط    حمد  ، الندع محمد ا (6 
6/62. 
 ها. 1456راللل  ملوالمنر مقدم  م، ئ ا الطلل   م ل ا الللل   د ل فلي ولمع   ل القرى اله (11 
 .4/858  اام  ل 1/672نه ر: هدن  العلرفن، (11 
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 المبحث الثاني
 المخطوط 

تا   هااهي ها:   فماى ف  مالال  الللد(  هتا مل   اا فا  الارئا  امالاي ما، هالاخ  المخطااط  ااك
 قالي:  مال مامنهل محماى ال ملب اودهلا نمال  م، محارن،   حدهمل: الالعاا  التع ا مد ا ّلح ي 

فاا  الاامن    حاار   اللاالد(التع ئااّا ماا، نحالااهي  ااا تهااب ومناا  -رحم اال ل-واااا  ل   ماال  هاادهل
  ااآلخاار: فول اا  ّاالحب ال ماالب  ناا   اا، محالاا، الّااعندع الماا  ا مااد هل (1)ااهقطااع ماااامرا(...(

  قالي:  فاو ا  قاال : الحماد هلل ا  اي  االا ل  ناي   الدا الاتن، اّاط ل، ئاد اطنعاا  ناي هاتا
فلااي آخاار ال اا ل.  (2)الالااعاا الااتع ئااد احماااى  نااي هّاااا  دناادو  ا ئااااا  اا، امفماا  م ناادو...(

فللمحماى م ه   ني العاا اواااب فا   ن نا  الهطاظ  لللالد  اال ارظ  نهاي ا ان، ال الو   ما   نال، 
حلا م، هطظ  نل ف  الّا و ما، ّاح  افالالد؛ لناتا فاللعهاا، مطال ظ لملاما، ال مالب   اّل فّ، 

 .     (2)ا، م  ا  ني الارئ  امالي م، هالخ  المخطاطالعها 
اعندع. هاتا مال ائ اا  نناي فا  فنارص  ّّ  ّمل هال مي فقد هىالب فلي     الّ    نا   ا، محالا، ال

  اا مماد (2)المخطاطلا العر ن  ف  م م    لزع خالرا ف   ال االه  االنرالأ(  مدنها    الاران ا(
فاااا   ناااال، مّااااه لا  اللاااالد( فاااا  مقدماااا  محقنقااااي  ننناااال  الااااملتهل ال للااااا الااااد مار طااااي محالاااا، 

ل ملب  لنااا  الماااراد فاااا  معرفااا  فخااااراج اللااالد(   لمعل ااااي  ااامص الاااادن،  ااا، الهواااالر المماااافي فاااا  
الاال  ئاا   نااي  ناارا مّماا،  لّاا   ا ومااع مااراث  اللاالد( الاال ماات را  مااب المااراول  (2)هااا( 361الااه  

 الممقدم  اال المماخرو. 
لاي   ا  الّا    نا   ا، محالا، فا  مقّدمماي فت والو فناي:  ئالا ائد ّرِّ   هال   هتا المخطاط ف

ال نخ ا ملل   اا الّا    نا   ا، محالا، الّاعندع المالل   ال التل  الافالف  المقارئ امزهارع( 
اهتا ها الم نار ف  معل لمي. ولو ف  مقدم   مل ي  الدرر الحالل، ف  حا م   ا ئالي معللي 

فلااااي رحماااا  ر ااااي   ااااا الّاااا    ناااا  هااااار الاااادن،  اااا، محالاااا،  :  فنقاااااا الع ااااد ال قناااار(7  واآل، ((
الّعندع الملل   الافلف  امزهرع( اف  مقدم   مل ي   المهح ا لنن   ر  الدرو الملن  ف   نال 

                                                 

 .18( الّ ح : 1 
 .17( الّ ح : 5 
 .1( مه ر الّ ح :8 
 .1/111 أ   نه ر: فنرص المخطاطلا العر ن  ف  م م   العلزع خالرا5757/14(  رئل/4 
 .525( ّ ح : 2 
 .16الدرر الحالل،/(7 
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ولو فني:  فنقاا الع د ال قنار   اا الّا    نا   ا، محالا، الرمننا   (1 القراواا ال     المرلن (
 (. فمّماال مقاادل نم اان،  ، ال ماااى هاا  م اا  الّاا    ناا   اا، الّااعندع  الماالل   ال االتل  الافاالف

 . -ال   نل–محال، الّعندع 
 مضمون الكتاب:

 هااد االطاا ى  نااي  هااهااي  فماااى فاا  مالااال  اللاالد(  نم االدر فلااي الااته،  ّ، ملااماهي هااا الااعاا 
 .  ّّ   ر   ئد  ولب  هي   ا ال

الااله ّ  ُل ماا، المعاارب حاالمً  رالاالل  فلااي ال اانخ   اا   ائااد  نهااا لهاال المقدماا   ، ال اانخ محّمااد الِّمِّنم  ئُاادِّ
الّ    ن   ، محال، ن نِّ،ى فننل مل  حد ي الهلص ف  مخرج الللد م، القّراو ا نرهل طلل ل مهاي 
ر تلااأ  ااردٍّ ن اانِّ، فنااي الّهطااظ الّااحنح لنااتا الحاار  ماا، حنااث المخاارج االّاا لا  اوااااُز   ، نحاارِّ

 ي لتلأ  عد المرّدد ف  تلأ  ئلفً  ف  مقدممي:  ائد  ح  اا القراوو  عنر مخرونل ف  الّ و  فاول
 ، آم   ومن ؛ لم ا، مقان  لمل   داا الاللفا  لنحّظ الحظ  انلمحاَّ ال لطاى  ولمع  لمل م اّرظ فا  

 .    (2)  ل امفّم  ف  معهي هتا الحر  ال دند ال ا، العالنر ال نل،(
تا  الاارد  لماا  ت رهاال العنماالو  ا ّنهاااا فنناال اآلراو  اهاال  هاااالمعنااال  ّ، هااتا المالااال  ماا، المالاالفا ال

  ئاالنل فننل ممدّروًل ف  الّت ر م، الممقّدمن، فلي المماّخرن،.
ها( ف   مل اي ال رظ  ان، اللالد اال الو( فا  حدن اي  ا، مخروننمال: 445ئلا   ا  مرا الداه  ا

فا  ئراوماي  االاّاى  نهنمال فا  ل  اي   اممي لل نعر  القلرئ ال رظ  نهنمل  اال االمعما تلأ فننمل 
الخاام   ماال  نهنماال. ائااد ئاالا   - ااّز اواااّ -ّاالر الحهاال م اادال لناام او  امعناارا لمعهااي  اا ل ل 

 .(8  عض ال قنلو م،  ّحل هل: ف، الّ و  نر ولفزو خن  م، لل نمنز الللد م، ال لو(
ئالا القطاب الهنالال ارع ال قناي ها( فا   مل اي  ال الو(:   786ائلا المقدال   ناال   ، فالمل نا 

بِ  َلََُِم  و الل َ }... ف  ال ملب النلدع: م، ئار  فا  ّاناامي الاارو ال لمحا  الال نهطاظ  لالد  املَغضُو

 .(2 م، مخروي فّناامي  لطن ((4 {الضَّالِّنيل 

هااا( فاا   مل ااي   لناا  المااراد فاا  معرفاا  فخااراج اللاالد( فاانم، 361ائاالا  اامص الاادن،  اا، الهواالر ا
رج اللاالد   االًو:   اهااتا ال نواااز فاا   اا ل ل معااللي؛ لمخلل اا  المعهااي الااتع  رادا ل   اادا مخاا

                                                 

 .52المهح ا لنن  / (1 
 .15( الّ ح :5 
 .81ا56ال رظ  ن، الللد اال لو / (8 
للِّّنُ، {.6م، ئالي معللي ف  الارو ال لمح /(4  ابِّ ُ ُنننِّل  ُااُل اللَّ نُ، ُ هُعمُا ُ ُنننِّل  ُ نرِّ الُمعلى ُراُط الَّتِّ ِّّ {: 
 .51ا16ال لو /(2 
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الِّنيل :}... معااللي  فنااا ئاالا  لل االو القلفماا   اال، معهاالا: الاادافمن،. اهااتا خاا   مااراد ل { الل َ الضَُُّ
 .(1 (-رحمي ل معللي–ال حلهي امعللي. اها م طا لنّ و  ني الم نار م، متهب ال لفع  

 داو الللد(:   ف، ُوعا اللالد   ها( ف   مل ي   ن ن1121ائلا المر     محمد  ،       ر ا
لحا، ونا  اخطاا محاض. ا اتا وعننال  –  ه  ف  المخرج االّ لا–المعوم  طلو منمن  مطنقل 

طاالو معوماا  مطنقاال. ل اا،  عااض ال قناالو ئاالا  عاادل فالاالد ّاا و ماا، وعنناال طاالو معوماا  مطنقاال؛ 
 .  (5 نز  نهنمل  فنا  ها، الخطان،(لمعالر الممن

فاا  هااتا المالاااال  مملاالر    اامدلاا  مم لاماا   العاااّا المقدالااّ    ناا   اا،  ااالهل ا  افهاارى امئاااا 
اا القااُا فننال فا   مل اي   عنا  المرمالد لمّاحنح اللالد( فت ئالا:   االقااا 1114 ّّ ها( خنر م، ف

 ّح  ّ و م، هطظ  نل لنص  الي م، القاا  ّح  ّ و م، نهطظ  نل م ا    لل الو؛ م، 
لعنمااالو  ّاااح  م ااادلنل   نناااي  لال ااام لا  اال ا ااام لا  نهنااال ا ااان، حااار  مااا،   نااارا مّمااا، ئااالا مااا، ا

الحرا   لل لو المعوما . ا مال ما، نهطاظ  نال ما، مخرونال  ّا لمنل م ام ن   ناي  عاض الهالص 
 لل لو المعوما  فا   اّأ فا  ّاّح  ّا مي  ل ومالى  اهاا الاتع  ئااا  اي ا فعناي  اال نه عا   ، 

 نى ،َّ    خ   تلأ.
وااز ال اا ل فلاي ت اار امح االل  فنهات ر ه ااتو لطن اا  ماا،  ئاااا ال قناالو فاا  ّا و ماا، ن اادا هااتا احناث  ه

 فهقاا:   - ا ا ل   ني المهلزا ال رن  -الحر   ني متهب فملمهل ام  ل     حهن   
بِ }... :  ، ماا، ئاار  (8 تى اار فاا   فماالاى ئللاا  خاال،( ُُ ا املَغضُُو  للطاالو  ا  للااتاا م الااد  ...{غَ

  لل لو  ا  للداا الم الد ّ مي  ا للداا م الد(  اهمني.{ الضَّالِّنيل }...الا ئر   ّ مي 
 فخاَّ ال اللد  م، ن دلنل  للداا؛ ل عد مخرونل  هنل ف  الومن  ا دل الم ل ي  نهنمل ل  ًل. 

  ر  القدارع: فتا  خطا القلرئ فادخاا حرفاًل م ال، حار  ه ارُا  ف، (4 ائلا ف   الاّلراج الاّهلج(
 اال،  نهنماال ئاارب فاا  المخاارج  ا  لهاال ماا، مخاارج ااحااد ال م الااد ّاا مي   ماال فتا ئاار   فاا  م ناار(  

 ا مل فتا ئر  م ل، الللد  ا  ني الع ص م الد ّ مي  ا نني    ر العنملو. 
 : ال م الد؛ م، العول النمنزا،  ن، تلأ. (2 ا ، محمد  ، النم 

                                                 

 .575 لن  المراد ف  معرف  فخراج الللد/(1 
 .85 ن ن   داو الللد/(5 
 . 8/566ها( نه ر:معول المعل ن،265ئلل  خل، ها الحال،  ، مهّار  ، محماد  الممافي اله  (8 
ها(اها 311 هاا، ال ملب  الالراج الاهلج المالح ل ا طللب محملج   م     ر  ،  ن  الممافي اله  (4 

 .5/1781ها(نه ر:    ال ها،453القدارع : حمد  ، محمد ال عدادع الممافي اله   ر  لمخمّر 
 . 8/158ها( نه ر:الااف   للافنلا521لعني محمد  ، النم  المرادع المّرع الممافي اله  (2 
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:  امّااا  هاااي ف،  م اا، ال ّااا  اان، الحااارفن،  اا   ن اا    للّاالد ماااع (1 افاا   ال ماالاى ال زازناا  (
الاتلا ا}...الطااالو المنمنااا    اااا، ئااار :  الطللحااالا( م ااال،  ، لااال  (5 ...{الصُُُِ فالاااد  هاااد ال اااا  ااك

نم اا، فاّلُ  م اااق    لل ااالو المعوماا  ماااع اللااالد  االّاالد ماااع الالااان،  االطاالو ماااع المااالو  اخمن ااااا  
 . (2)لعمال ال ناى(فلم  ر  ني  هنل ال م الد 
   ا  نم  فننل  ن،  ا خلو  ا ئال   ا طالو  ا مالو  افننال الان،  ا (4 ا ،     مهّار العرائ 

، لاال ن ا، ااحااد ما، هااتا الحارا  مااع الالاان،  ّالد  فقاار  الالان، م اال، الّالد  ا  االلع ص والز. ااك
بِ  }... للالاااااان،  ا(2 {الصُُُُُُِ ل ُ}... االّاااااالد امعّنااااااُر المعهااااااي  هحااااااا  لل اااااالو   {...املَغضُُُُُُو

الِّنيل }... ا  للااتاا  ا ال االو  ئنااا: ال م الااد لعمااال ال ناااى  فاااّ، العاااال ال نعرفااا، مخاالرج  {الضَُُّ
 فماااا  ااي. ا طنااظ الاا عض  (6 امحمااد  اا، الاانم (7 الحاارا . ا  ناار ماا، الم االنخ   ل ماالل الّااّ لر

 القاا  لل اللد ف، معّنر المعهي.
، واارى  نااي لالاالهي  ا (6  لّاال  االقللاا    ااا (3 ائاالا القللاا    ااا الحالاا، :  ف، معّمااد فالااد  ااك

 . (12) ل، النعر  الممننز ال م الد  اها   دا امئااا اها المخملر(
الِّنيل}... : لاا ئالا: (11 اف  فماى الحّوا ( بِ }...  لل الو ا {الل َ الضَُّ  للاداا  ا ...{ غَُ ا املَغضُو

، الم لنخ؛ م، ال لو  نار اللالد ف اهاي : م الد ّ مي. امل عي   نر م(15  للتاا  ئلا   ا مطنع

                                                 

 ها(356ال ملاى ال زازن   ا الولمع الاونز لمحمد  ،  نلب  ، ناال  ال ردع ال ننر  لل زاز الممافي اله  (1 
مُِّنل 52م، ئالي معللي ف  الارو ال قرو/(5  رِّع مِّ، ُمح  للُِّحلاِّ ُ ،َّ ُلنىل  ُوهَّلٍا ُمو  َّّ نىاا  ال ن، آُمهىاا  ُاُ مِّ رِّ الَّتِّ :}ُاُ  ِّّ

 .}...  اُمه ُنلرى
 ( لل  ئ   نني.8 
 لل  ئ   ني مروممي.(4 
ُمدى {.5م، ئالي معللي ف  الارو ا خ ا/(2  َّّ  :}اَّللَّى ال
 . 3/514ها(. نه ر: معول المعل ن، 671لعني محمد  ، محمد  ، ف راهنل ال ننر  للّّ لر الممافي اله  (7 
 مقدما مروممي.(6 
 لل  ئ   ني مروممي.(3 
 لل  ئ   ني مروممي.(6 
 لل  ئ   نني.(11 
 دا، ت ر معل ي. 5/1555ت را حلو  خنن   ف      ال ها،(11 
 لل  ئ   ني مروممي.(15 
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ن ماا  فاا  حااظ ال قناالو اماا، نعاار  ال اارظ  قاااا  (1 ئار  حرفاال آخاار. ائاالا:  اال، ّاالحب الملاامراا
  اا  مطنااع  ا االدو الّاا و  ان ماا  فاا  حااظ العاااال  قاااا محمااد  اا، الاانم ؛ اخمناالرًا ل حمناالط فاا  

 مالعي االرخّ  ف  مالعنل( اهمني.  
 ئااا: فللحلّا  ، فني       

ئاااا  للّااح  مطنقااًل  ائاااا  لل الاالد مطنقااًل  ائاااا  للم ّاانا  اهااا الااتع  ننااي المعانااا  اهااا  ، 
ن ماي  للّاح  فاا  حاظ العاااال اما، هاا  مخاالرج الحارا  ولهااا  ا عادل الّاح  فاا  حاظ ال قناالو 

 اتاع ال للفا. 
نرفاع ه الاي  ا، مهازا فهقاا  عد فرخلو العهل،  ، مرا الو ئااا    ار العنمالو اممل اا  ما،  راد  ، 

العاال الاللفا  ان ا، م، تاع ال لا ال لما  فعنني  الناأ مل  الحهلا م، المهنج  االعما  مال 
 فّحهلا  مل لنتا الحار  ما، الّا   االمخارج  االماماا فناي فللواد ن امح  اا  الب مارمج  االماماا 

 .(5 الّلدظ مع ا هّل  لن نر الخللا م، ال نرج(
 لتحقيق :وصف المخطوط وطريقة ا

 خروااا ال ماالب فماى فاا  مالااال  اللاالد(  اا، المخطاااط الاحنااد فاا  خزاهاا  م م اا    االزع خالاارا 
اهاا ن امما  ناي  5757 أ( ف  مدنه   الران ا( ف  ال االاه  االنرالاأ  فا  المومااى تع الارئل /

(  فااا   اااا 116( انهمنااا   اواااي الارئااا   111ّااا ح ( ن اااد   اواااي الارئااا    16ارئااالا    11 
(  نماا  مقرن ااًل   مااب  خااط الهالااخ الاالااح 15 -11طرًا مقرن ااًل  فاا   ااّا الااطر  ( الاا18ّاا ح   

ااّوا  نااي الارئاا  امالااي  فماااى فاا  مالااال  اللاالد(   اخاا  ماا، االاال الهلالااخ اماا، ماالرنخ الهالااخ  الى
 مالن      الّ    ن   ، محال، الّعندع امزهرع. 

  -ا اآلمن : ّمل ف  لا مم، ال ملب  االمعننظ  نني فقد ام عا فني الخطاا
الاعا  رئلمااًل لّاا حلا المخطاااط ارماازاى لاوااي الارئاا   االلحر  ا(  عااد رئمناال  ال نرهاال  -1

  للحر   (  عد رئمنل.
 ل طا امل ل   للحر لا  عد مقل نمنل  ننل  ني  م للنل ف  الللد( ا مب القراواا. -5

  زاا اآلنلا القرآهن  فلي الارهل  ال طمنل افظ الرالل الع مله . -8

 اهد المه ام   افاّلرا العرنب م، امل ل . خّروا ال ا  -4

                                                 

ها( نه ر: معوال 385ولمع الملمراا االم   ا ف   ر  القدارع لناال   ،  مر ال لدارع الممافي اله  (1 
 .18/851المعل ن،

 . 181 عن  المرملد لمّحنح الللد/ (5 
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  منااااا الالااااقط الحلّااااا فاااا  امل اااال  مالاااامعنهًل  للمّاااالدر تاا الّاااان  مااااع الرواااااى فلااااي  -2
 المّلدر الم ل ن  لمم، المخطاط  االعا مل  ل مي  ن، معقافمن، ]   [  .

  م ا الها  ني افظ الرالل المعرا  حدن ًل مع ام لى ه لل المرئنل ف  ال مل  . -7

را فلااي  اادو  ااّا ّاا ح  ماا، المخطاااط امّاان  ارماازا لاوااي الارئاا   االلرمز ا(  مااع   اا -6
 رئمنل]رئمنل/ا[  ال نرهل  للرمز  ( مع رئمنل  نلل]رئمنل/ [.

  لحقا ف  خملل الدراال  ّارو الارئ  امالي اامخنرو م، المخطاط. -3
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 الورقة األخيرة من المخطوط

 الفصل الثاني
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 تحقيــق الكتـاب
  الل ل الّرحم، الّرحنل

  ومعن،  ا عد. ي ني الّندهل محّمد  اآل لالحمدى هلل رّب العللمن،  االاّل 
ااا    نااا   ااا، محالااا، الّاااعندّع المااالل ّ  ال ااالتلّ  الافااالفّ  المقااارئ ئااالا ال ااانخ  ّّ ا مااالل   اااا ال

الاااله ّ  حااان، ئراوماااي  ناااّ  فااا   -(1 امزهااارّع: ئاااد  ااارض  ناااّ  ال ااانخ الّاااللح محّماااد المعر اااّ  المِّنِّم 
الال،( -الاعااًل  ماي  اي- (5 طرنق   طن   اله ار فا  القاراواا الع ار( احِّ  مىي فا  مدنها   مِّنِّم  ما،  -ُّ

/ ا[  هاااي 111امفللاااا الم ااامعنن،  اااللقراواا  اطناااُب مّهااا   ،   ماااُب  نناااي  فا رلاااا ] عاااض 
المااّرو  عااد المااّرو   ااّل  و مىااي  لِّماال ئااد طنااُب  مااع  نماا  فاا  ه الاا   ّهاا  لالااا  هااً   لااتلأ  الى الاا   

ارو الاّلعاا   عد ال المن .   المافنظ. ّا
هنج الحظِّّ  ااالمِّّ لى اح   ل   لني ا رمي م، المحرن   داُل لى   ل االهم لُى ا  َّا  ئداُمهل  ني  

ااال ماااداى الااالدمهل  الااا  ال ِّااارِّ اا حالااال، االمواناااد االرنللااا  اا مقااال،  فرلااا  ل  اااه ل ا رلااال ل 
 اوعا الوه  مهزل ل امااا ل ام ني درولا مهلزا  ها القرآ، الع نل رّئل ل.

من    حر   الللد( الّاتع ئاا ما، نحالاهي  اا تهاب ف  ال -رحم ل ل-(8 مل واا  ل   مل  هدهل 
ماا،  هااا  لومناا  ااهقطااع ماااامرا( فاااّ،  ااّا ماا، مّااّدر للئااراو ماا،  هااا العّاار  معر هاال ا ااتا  نااره

ئد  ط ظ ال  نار ماهنل  ناي  -حال مل المعهل م،  علنل  ا هقا لهل  هنل- (4 الم رظ ا  د المرأ
فماااا  الااااتن، معرلاااااا لمخاااالرج الحاااارا  الهطااااظ  ااااا الللد( ني خاااا   ماااال ن ناااال ماااا، هّاااااا ام

اا لمنل /   [ ماا، الحهااأ ام نااي اال  111فاااهنل نهطقااا،  ااي ماا،  ناار النالاال، مااع ماال نننااي ] (2 ّا
  اال هااا  لاالد(   ااا هااا حاار   اادند (7  ه اا  رخلامااي  ّاا   فاا  هااا الل( م خماا  اال هااا  داا(

                                                 

 .6/566ها(. نه ر: ام  ل 1178لعني محمد  ، محمد  ،   د الرحم، المنمالله  الممافي اله   (1 
 .5/44لمنل االن، منمن  مدنه  ف  المعرب. نه ر معول ال ندا، ا منمالل،(   الرمن، اال ا، ا

 ماالب  طن اا  اله اار فاا  القااراواا الع اار( لمعل ااي  اامص الاادن، محمااد  اا، محمااد  اا، محمااد  اا،  ناا  المعاارا  (5 
 . 6/522  االلاو ال مع لنالخلاع  521ا 5/546ها(. نه ر:  لن  الهنلن  388 ل ، الوزرع الممافي اله   

  ّحلب الالعاا التع ولو  ي ال نخ محمد المعر  .  ف لرو فلي(8 
 .31  االوااهر الملن  :141نه ر: الممنند:(4 
هاا( فا   مل اي  اللالد االلالو(  اا ا، الوازرع 711 م لا: محمد  ا، ه ااا،  ا، الاعد الحمنارع المماافي الاه   (2 

هااا( فاا  361الهواالر الممااافي الااه   هااا(  فاا   مل نااي  المقدماا ( ا الممننااد(  ا اامص الاادن، ا اا، 388الممااافي الااه   
  مل ي   لن  المراد ف  معرف  اخراج الللد(.

ا ني هتا الّا  ن ا، مخرج الللد  هد م، نهطظ  ي المًل م خمً   ا دااًل    لرو  ، ّااا  الاهله  ل ااع (7 
نمهاع مارار الناااو  اه ولرع   دند( موناٌر م خل  نهطظ  ا، منمّظ مقدم  النالل،  للن   اامالاهل، العننال المّالئلً 

الخاالرج مااا، الاارفمن،   مااال مرم ااع الننااالو االواازو الخن ااا  ماا، الاااق  الحنااظ  اهاااا المالاامي  اااللط ظ( لنالااد الموانااا  
 امه  . 
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رو ِ ف}...َ  قنا  ني النالل،  الالنمل ماع هحاا: ِ  اُُْ  ناي  ، (2)...{ األَروض ال}...   (1 ...{ ُل
. اهتا الحر  التع  ط قاا  نني لال (7  ن، ،  ا ن(2   ارخاو(4 :  دندو(8 الحرا   ني       ئاللل
الااتع هاا  اان، الرخالاو اال اادو  فلا   اا، الرخالاو المحققاا   الال  ر هااتا  (6 ن نعااا رم ا   لِّاا،   ىمار(

  امااا، فااا  معهااالهل   ر ااار المعااارب (6  للاّلااااص امئّاااي (3 الحااارُ  فاّل فااا  لعااا  امماااراأ  ا الاّلااانح
فاواادا الحاارا   هاادهل معّناارًو  (11 . القااد ئاادما  نااي  فاالص( فاا   اافااا هااتا القاار،(11 االّااحراو

 ا الونل( ا ال لو( ا الللد(    ر مّهل  فاه را  تلاأ  ناي  علانل فنال ن ا، لاي  اتر فاّل  ،  ئالا: 
ااوادا  نال ما، نرواع فلناي فا  الهطاظ  (18  ُماّرا (( (15 الم لفن ى ئد اهقطعا ما،  هادهل. ادخناا

 / ا[ 111ف  ز منل  ام نما معي ف   الللد( فقنا لي: هطقأ ]
 
 

                                                 

نلٌ فُ  : }...168م، ئالي معللي ف  الارو ال قرو /(1  طىرَّ ُ ن ُر ُ لٍغ ُااُل ُ لٍد ُف  فِّ  ُل ُ ُنن يِّ فِّ،َّ اَّلّلُ ُ  ىاٌر رَّحِّ  {ُم،ِّ ال 
نِّحىاُ،{11ف  الارو ال قرو / م، ئالي معللي  (5   ّ ،ى مى دىاا  فِّ  اُمر ضِّ ُئللىاا  فِّهَُّمل ُهح   : }ُااكُِّتا ئِّنُا ُلنىل  اُل مى  الِّ
 .63اها مقالنل م ه   ني حلل  ممر النااو  هد ماالع الهطظ. نه ر:  نل النع  العر ن  / (8 
الحاارا  ال اادندو: اهاا  الحاارا  الماا  ممهااع الّاااا ماا،  ، نواارع فنناال اهاا   ملهناا  حاارا  نومعناال ئالهاال: (4 

 . 1/62 ودا ط قأ. نه ر: الر ّهل   ا  راب 
الحاارا  الرخاااو: اهاا  الحاارا  الماا  نواارع فنناال الّاااا اهاا  : ال االو اال االو االااتاا اال االو االاازاع االالاان، (2 

 .1/62العن، االحلو االنلو. نه ر: الر ّهل   ا  راب اال ن، االّلد االللد االخلو ا 
  ع  ن، ال دو االرخلاو. نه ر: المّدر ه الي.(7 
:  ا ن، رخٍا اال دندِّ  لِّ،   ىُمر(  **** االا ع  ناٍا  خىااَّ 81ئلا محمد ا ، الوزرع ف   مل ي طن   اله ر/(6 

) ر  ُّ  لعطِّ ف ( ُح
لحرا  ال دندو خمال  نومعنل حرا  هلمن، ال نممن، اه : ال ل  ع : الحرا  الم   ن، الحرا  الرخاو ا ن، ا

االهااا، االعاان، االماانل االااراو. نعهاا   هناال  اان، الق نناان، الرخاااو اال اادو  اال االئ  ماا، الحاارا  رخااٌا اهاا  الاام    اار  
تُ  حر  هدافي.   امعهي ئالي:  لِّ،  مر( نل  مر لِّ،   فنا مهلدى حى

ن ح:  م دند الالن، افمحنال (3    امالج العاراص 3/514امالا ن، الا ل االال لاتع الا ط،. نه ار: معوال الماعل ن، الالَّ
 ملدو  الُنح(.   7/513
 ملدو  الاص(. 17/31االالاص امئّي:  ندو م،   د المعرب. نه ر: ملج العراص (6 
 . 16نه ر: ال لو ال ،   د الو لر المقدال /(11 
  ع: ف   اافا القر، ال له    ر.(11 
 ال نخ محمد المعر   حلما الراللل .المم نل ها (15 
مّرا (:  لل مح  ال الم ادند الال ال ال  ا ان، معوما      ال مدنها   اللمعرب ا وننال. نه ار: معوال ال نادا، (18 
2/64 . 
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هتا لنص م، مخروي اال  ّ مي م، الرخلاو ااالالمطلل   فقلا: ها  تلأ  اال ا  ّه  فا رلا 
 نَّنااال  ناااي مناااأ  اللااالد( فقناااا    ئااادما  ني فااالص( فاوااادا  الااالمنتهل(1  هاااي. ّل فااا  الاااه  مالاااع

ااا  ت اااراا  هااااى  ل علااانل  اااا م  ااارهل: مااال  ناااي هاااتا الّا
ال ااا،  فقاااللاا: ه اااتا هاااا اهاااتا هاااا  (5 

 الّحنح. 
 ئاار  اهااا مّماا، ومااع الالاا ُع االع اارن، ال  ناار  (4  واالمع  القاارانن،( (8 االاامعه   عااض  الع لاان،(

: الّااابى  ا مال نقار  بى مهاي معا   فقالا: فّهاأ خرئاا ا ومالى  االّعنر فردَّ  نا َّ  اللالد( فقنااى
فقنا: فوملىى ُم،( فقلا: فوملىى  ها المعرب  االرا  فقنا: ال نعمد   ي ف  هاتا؛ مهَّنال  وال  ازاد 
فقاالا: ه ااتا ئاارن( نهطقااا،  فقنااا: معاالُت لِّ نهطقااا،  نااتا ال  ل اا   اهاال  هااا ال ّاالح . اطاالا 

/ [  اااّل فّ،  هاااا  نااادهل 111خ ااارو لنااال  عنااال الحااارا  ] الّهااازاى الااال نااادفعه   حاااٌد  حّوااا ؛ مّهنااال ال
الل،( ام، ف  معهلهل  تلأ  فاّل  ّ، مهنل ُم،  هّ  فلاي فنال  ا ل امفما   هااِّ ال ا،  ارواع   مِّنِّم 

فلي مل  ل،  نني ئ ا حداث هتا الحر  الم رط ف  الم رنظ فلهللى حالنبى ُما، ا ماد ُ 
فا  المهزناا   (2 

دنا  ائنّاادا فاا  تلااأ الهاالص  اماال  نماااا  ّ، تلااأ  هاالو  نااي  ناار  الاالص. اائامحل هااتا اآللااُ  ماا، الم اا
 رخلاو ااالامطلل  الال ناااِّ  اي  ناي  (7 ااهمنا  نل الع لاو فلي  ّهنل فتا المعاا ُم، منّ   ف  ال لمح 

اا وى  لطنااٌ   امااال  نماااا  ، ال فاارظ  اان،  اللاالد(ا ال لو(فاّل فاا  المخااارج  ّّ ماال هاال  ننااي ئااللاا: ال
 : (6 ف   المقدم  ( (3   اا ملل ا ، الوزرع(6     مل ئلا   ا  مرا الداه ااالالمطلل

 والضاَد باستطالٍة وخمرِج        ميِ ْز ِمن الظاِء وُكلُّها ََتي

                                                 

 ها(.1116 ع: ف  اله   (1 
 ههل ت ر فل نن،  حدهمل:  الااا( اال له :   ها( اهتا  ني لع     ناه  ال را نث(.(5 
 معهلهل. لل  ئ   ني (8 
ف  المخطاط  القزان،(. محرنا . اوالمع  القارانن،( والمع معارا  فا  المعارب نقاع فا  القطالى العر ا  ما، (4 

 .1/266مدنه   فلص(. نه ر: الماالا   العر ن  المنالرو 
 ف  المخطاط  ا مداو(.(2 
ابِّ ُ ُنننِّل  ُاالُ  6 ع: ف  الارو ال لمح  /(7  للِّّنُ،{. ف  ئالي معللي: }... ُ نرِّ الُمعلى  اللَّ
هاا(. نه ار: معرفا  444ها   اا  مارا   مال،  ا، الاعند  ا،   مال،  ا، الاعند  ا،  مار الاداه  المماافي الاه   (6 

 . 1/218  ا لن  الهنلن  ف  ط قلا القراو ال ، الوزرع 5/668القراو ال  لر 
د فهماال هاااا فااا  المخااارج :  فااالل رظ  نهناال ا ااان، اللااال 88ئاالا   اااا  مااارا فاا   مل اااي  ال ااارظ  اان، اللااالد اال ااالو( /

 ااالالمطلل  ال  نر(.
هاا(. نه ار: 388ها  مص الدن، محمد  ، محمد  ،  نا   ا، ناالا  المعارا   ال ، الوازرع المماافي الاه   (3 

 .5/546 لن  الهنلن  ال ، الوزرع
 .7المقدم  فنمل نوب  ني ئلرئ القرآ،  ، نعنمي:(6 
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:  فحلف   ني ال رظ  ن، ل  نل ال    ال لو(  الزامنل المخرُج ااك رازِّ (1 ائلا ف   الومل، الّهلند(
ااااا  ااااي ماااا، االالاااامطلل   ّّ فناااااال اخاااام   المخاااارون، ااممنلز اللاااالد(  لالالاااامطلل  ال اااام ي ماااال اخم

ااا   لالالاامطلل   االااّم   ااتلأ الالاامطللمي  رخاالاو (8 . ائاالا ا اا، آوااّرال(5 ل  ناال( ّهماال المّا :   ااك
فا   الر لنا (:  فا   اّد لنقالرئ المواّاد  ،  (2 . ائلا   ا محمد مّ  (4 حّمي امّا  مخرج  ال ل((

مالاامطننً   فنى  نِّاُر ّااُا خااراج الاّرنح  هاد لااعط  (6 مالامعننً  مط قا ً  (7  نن ا   اا الللد( المعوماا
م، املراص  هد الن    نال  امماي فاّرط فا  تلاأ  ماي  ن ا   اللالد(  ا  (3 حلّف  الّنالل، لمل ننننل

. فاها مارى هاتا الّهّااا  نَّنال  ناي خا   مال  ط اظ (11 معنًرا( (6  ن    التاا( فن ا، م داًل]ا[
العّر. الى نندع م، ن لو فلي ّاراط مالامقنل. ا هال ال  ئااا فّها   فّاح  اي فّالح    نني  هاى 
ّهماال   حااث  نااي الحااّظ  ف ناار لاا   ّ، ماال  ننااي الّهاالص  لطااٌا  ا رنااد  ، نىقااّراا  -معاالت ل- هنااي  ااك

   فا  مّ، هتا  ت-ّني ل  نني االنل- للعوز  اال نقالاا: هتا ها القرن ّ  المماامر  ، الّه ّ  
/ 115الاادن،  فاااا،  ااال، مااال حررمىاااي هاااا الّااااب  اال خ ااالو اال ارمنااالب  فااال م اا خّط ااال الم ااالرأ ]

نقاّر  للّاااب   اف فََُِلُْ ُو و }فَ [ للوااب؛ لنلامحّا ال لطااى اى َُل  ِ اف فََُُُِِو ِا الل ُل ِ َُل -  الى (11 { ُل
 للل  للهنلا  امل اهطاا  نني الالرافر م، الخ نلا  فللمقّاد  الهّنح  لدن،  -ال حلهي امعللي

                                                 

االمواناد( لمحماد  ا، محماد  ا، ف اراهنل  ا، محماد  ا،   ا    ار اها  ملب  الومال، الهلاند فا  معرفا  ا مقال، (1 
 .3/514ها(. نه ر: معول المعل ن، 671ال ننر  للّّ لر الممافي اله  

 لل  ئ   نني  مل مافرا لدع م، المّلدر. (5 
(. هاا658ها محمد  ، محمد  ، دااد الّهنلو    ا   د ل ال لال  الم انار  اا ا ، آواّرال( المماافي الاه   (8 

 . 1/62اه ح الطنب  1/51نه ر: الااف   للافنلا 
ال فاا   مل ااي  فرافااد المعااله  (/ (4  : ا ماال اللاالد فمهااع ماا، فد لمناال فاا  مقلر ناال ماال فنناال ماا،  426ئاالا ا اا، آواارى

 االالمطلل  حمي امّنا  مخرج ال ل (.  
هااا (  نه ار: ال نعا  فاا   486هاا   اا محماد م اا   ا،   ا  طللااب  ا، حماا( القنالا  المعر اا  المماافي الاه   (2 

 .2/41 االهوال الزاهرو 578ملرنخ  فم  النع  /
   للللد الم خم  (. 134ف   ملب الر لن  :(7 
  مهط ق  (. 132ف   ملب الر لن  :(6 
   مل ننني (. 132ف   ملب الر لن  :(3 
  امعنرًا(.132ف   ملب الر لن  :(6 
 . 132 ا134الر لن  : (11 
...{ 56ف  الارو ال ن  /م، ئالي معللي (11  مِّ، ُاُم، ُ لو ُفن ُن   ىر   }ُائىاِّ ال ُحظ  مِّ، رَّ ِّ ىل  ُفُم، ُ لو ُفن نىع 
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  ال نخمل لهل ال ل  للاّلعلدو  انهعل  ننهل ا نن ل  للحالهي (1 ال ملب ل النمعمهن، -معللي–ل 
 -محّماد الاّند امالان، ااآلخارن،ازنلدو   والا ح ناب رّب العاللمن،  اخالمل اله نان، االمرالانن، الاندهل 

االا ٌل  ناي المرالانن،   -ّّني ل  نني ا ني آلي ا ّحل ي االمل عن، لنل  احالل، فلي نال الدن،
 االحمد هلل رّب العللمن،.

 اهمنا ّارو الالعاا مع حت    ل طانا مهي فني  عض م رار  ال   نل.

تن، اّاط ي  ئاد اطنعاا  ناي هاتا الالاعاا فاو ا  قاال : الحماد هلل ا  اي  االا ل  ناي   الدا الا
  اماا، (5 الاتع ئاد احماااى  ناي هّااا  دناادو  ا ئاااا  اا، امفما  م نادو  فاااتا هاا حاظ  اا  ماراو

/ ا[ ائاد  ح  اا  ، آما   ومنا   لم اا، مقانا  لمال   اداا 118ئلا  خ في فع، الحظ لا اافمارى ]
ل امفما  فا  معهاي هاتا الحار  الاللفا  لنحاظ الحاظ انلامحا ال لطاا  ولمعا  لمال م ارظ فا   ا 

 ال دند ال ا،  العالنر ال نل،. 

ث   ا الع لص  حماد  ا،   ا    ار الخطناب القالاط ه  فا   لطالف  ا  الراا  (8 ئلا ا ملل المحدِّّ
م، الولهب  (4 ف  فها، القراواا(:  امخرج  الللد( م،  اا حلف  النالل، امل ننني م، املراص

نخاارج ماا، امنماا،  اهااا  ّااعب  ائااّا ماا، نخروااي (2 ر  ائنااا [امنالاار  اهااا مهناال ّااعب ] ا   اا
 : (6  قالي (7 مهنل انعّز خراونل م، الوله ن،   مل   لر فلني ال لط  

، وبالُيمـْىن يكـوُن ُمقلَّال  إىل ما يلي األضراَس َوهَو َلدْيِهَما ***   يَِعزُّ

                                                 

الادن، الهّانح  ((.ئالا الّاحل  : لما،( ئالا :    هلل   ((-ّني ل  نني االنل –ف لرو فلي ئاا اله   محمد (1 
 . 22   رئل / 44حي:الرالالي  امفم  المالنمن،  ا لممنل ((. رااا مالنل ف  ّحن

 ف  المخطاط     مرا (.(5 
 اال اا اب الالالفرو 1/71ها ( مه ر مروممي ف  :ال در الطللع  محلالا، ما،  عاد القار، الملالاع 658ماف  اله   (8 
1/156 . 
 : را عنل:  اا حلفمني امل ننني م، املراص ....(.1/161ف  لطلف  ا  لراا (4 
 .1/161زنلدو م، لطلف  ا  لراا (2 
هاا( نه ر: لن  الهنلنا  261ها القلالل  ، فنرو  ا، خنا   ا،  حماد ال الط   الر نها  امهدلالا  المماافي الاه   (7 
5/122. 
 .61نه ر: مم، ال لط ن  المالمي  حرز اممله  ااوي المنله  ف  القراواا الال ع( /(6 
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فاا   حاارز المعااله  فاا  اخمّاالر حااارز  (1 ا  االرو ال االط    الااح ا  ااما ماا،   االرو ا اا، مللااأ
 :                   (8 حنث ئلا (5 اممله  (

 فأْقَصاها لضاٍد توص الً   ***   إىل َما يلي األضراَس ...

اااا  لل ااالط    ام ناااي فااا   الّمالاااننا(  ّّ :  ا ّاا حلفااا  النالااال، امااال ننناااي مااا، املاااراص (4 فنااال ن 
 /  [ لنللد( اهمني.118]

: (6   ائااالا  علااانل(7  ااال، نخرونااال مهنمااال -رلااا  ل  هاااي-ماااُر  اااُ، الخطااالب  ّ،   (2 ائاااد رااا
ااي  ّّ :    هاال  فّااحى - ننااي الاّلاا ل-ماا،  اان، الحاارا  لقالااي  - ننااي الالاا ل-الّاعا مي ال اادمي خ

 مل ئلا الحلف   فّح م، هطظ  نل  فالّ  - نني الال ل-اهمني. ف  رنب  ّهي (3 ُم، هطظ  للللد((
 .(11 . ات را الحى  رِّع  (11  ّا لي: ال  -(6 ا ،   نر

 
                                                 

هااا( نه ر: ال نعاا  فاا  ماالرنخ  فماا  765هااا وماالا الاادن، محمااد  اا،   ااد ل  اا، مللااأ امهدلالاا  الممااافي الااه   (1 
 .1/181 ا عن  الا لو 511النع  /

 :   حاز المعله  ف  اخمّلر حرز اممله  (.1/161ف  لطلف  ا  لراا (5 
 لل  ئ   نني.(8 
 .1/541 ملب  مالننا ال اافد ام منا المقلّد (ال ، مللأ (4 
 .38 االوااهر الملن   ني المقدم  الوزرن :1/165 الطلف  ا  لراا 1/72االم نن،  نه ر:ال نل،(2 
:  ... ااال، نخرونااال مهنمااال  ئااالا   اااا حنل،:االلااالد مااا،  ّاااعب الحااارا  المااا  1/165فااا  لطااالف  ا  ااالراا(7 

 ا  علنل....(.اه ردا العرب    رو االمعمللنل اه  ئننن  ف  لع  العول  ام قادو ف  لع  ال  نر مهنل. اهمني.ائل
 .38نه ر:الوااهر الملن :(6 
:  معهالا ّاحنح ال ا، ال  ّاا لاي 116ئلا م   ن  القلرع ف  امالارار المرفا ا  فا  امخ الر المالاا   :(3 

 ف  معهلا(.
 1/851ها(. نه ر: ام  ل 664ها فالمل نا  ،  مر  ،   نر الدم ق  الممافي اله  (6 
يـرِّ َمـا  :1/148ئلا ا ،   نر ف  م النرا(11  ْخـاَلُل بَِّتْحرِّ ْن َمَذاهِّبِّ اْلُعَلَماءِّ َأنَُّه ُيْغَتَفـُر اإلِّ يُح مِّ حِّ ))َمْسَأَلٌة( : َوالصَّ

َّـةِّ الل َِّسـانِّ َوَمـ لِّ َحا ـْن َأوَّ ـاَد َمْخَرُجَهـا مِّ َما؛ َوَذلَِّك َأنَّ الضَّ ادِّ َوالظَّاءِّ لُِّقْربِّ َمْخَرَجْيهِّ ـَن اأْلَْضـرَ َبْيَن الضَّ ، ا َيلِّيَهـا مِّ اسِّ
ــَن اْلُحــ ــَن اْلَحــْرَِْينِّ مِّ ــا، َوألَِّنَّ ُكــالن مِّ ــا اْلُعْلَي ــْن َطــَرفِّ الل َِّســانِّ َوَأْطــَرافِّ الثََّناَي ــَن َوَمْخــَرُ  الظَّــاءِّ مِّ ُروفِّ اْلَمْجُهــوَرةِّ َومِّ

َِلَِّهَذا ُكل ِّهِّ اْغُتفَِّر اْسـتِّْعَماُل  َن اْلُحُروفِّ اْلُمْطَبَقةِّ،  َما َمَكـاَن اْخَخـرِّ لَِّمـْن َُ ُيَمي ِّـُز َذلِّـَك َوا َُّ اْلُحُروفِّ الر ِّْخَوةِّ َومِّ هِّ َأَحـدِّ
َِاَل َأْصَل َلُه، َوا َُّ َأْعَلُم(.   )) ادِّ َِْصُح َمْن َنَطَق بِّالضَّ يُث: "))َأَنا َأ  َأْعَلُم. َوَأمَّا َحدِّ

نه ر:الدرر ال لمهااااا  هاااااا( 361هاااااا   اااااا   اااااد ل محماااااد  ااااا، الاااااننمل، المقدالااااا  الحى ااااارّع المماااااافي الاااااه   (11 
 .46ا عن  الا لو :8/421
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ٍا الل ًمل  نني( (1 ف   الّهوال الزاهرو ف  الال ع  المماامرو(   .(8 اهمني(5 م،  نر ُ ز 

فا   -منمنتى ا ملل  ال لط  -(4 ائلا الع م    ا الحال،  ن   ، محّمد  ،   د الّمد الاّلخلاعّ 
 :(2 هاهنمي ف  المواند

 والضاُد عاٍل مستطـيٌل مطـبٌق     ***    َجْهٌر َيِكلُّ َلديه ُكـلُّ لســانِ         

 َحـاَشا لسانٍ بالفَصـاحِة قـَيِ مٍ        ***   َذِربٍ لألحـكاِم احلُـروِف ُمَعاِن           

 ـرفانَكْم راَمُه قوٌم فَما أَبدوا سـوى      ***    المٍ ُمفخَــّمةٍ بـال عـ          

ف   رحي لنل:   مل مخرج  - نخ امملل ا ، الوزرع- (7 ئلا ا ملل   ا   ر ال ننر  ل ، الُوُهدعِّّ 
 / ا[.114]  (6 الللد  فقد مقدل اهي نخرج م، ون  النالل، امل ننننل م، املراص(

 اال نه عاا   ، نعناال  هااي لاانص المااراد  ااااا الحلفاا  ماال نحاالتع  ئّااي النالاال، فاال،  اللاالد( لنالااا  
 محلتناا  لمخاارج  القاال ( ا ال اال (  ااا هاا   دهااي مهنماال فلااي ال اال اال نخاارج ماا، مخاارج  اللاالد( 

  (6   ا مل مل ن  ي ل  ي  ن    الللد( م، الحرا  فحرفل، فنا   ال الو( ا الا ل((3 حر   نرهل
االفي الماات ارو  ناار االالاامطلل   فنااتا ا اامد  اا ني  ااي  اتلااأ م،  ال االو( ن االرأ  اللاالد( فاا   ّا

ا الاار الممننااز  نهنماال  ااحماالج القاالرئ فاا  تلااأ فلااي الرنللاا  الملماا   ال اا، مخاارج  ال االو( ممنااز 
 اا، مخاارج  اللاالد( اال امّاالا  اان، مخروننماال الاااال اخاام   المخاارون، اماال فاا   اللاالد( ماا، 

. ا الا ل( م الرأ  اللالد( فا  المخارج م،  اللالد( ما،  ئّااي (11 حادا فا  الالامعاالالامطلل  الم
                                                 

   الل  ئ   نني.5/1685ت را حلو  خنن   ف   مل ي      ال ها، ((1 
 .1/585نه ر:    الخ لو (5 
 فلي ههل نهمن  مل هقني  ن   ، محال، م،  ملب لطلف  ا  لراا .(8 
هااا( نه ر:النر   اا ل الهاا  و 748هااا   ااا الحالاا،  ناا   اا،   ااد الّاامد  اا،  طاالص النمااداه  الممااافي الااه  (4 

58/158. 
 .82هاهن  الالخلاع المالملو    مدو الم ند ا دو الموند ف  معرف  المواند (/ (2 
دع  ،   د ل  ال ننر  ل ، الُوُهدّع  الممافي اله  (7  ها( نه ر:  لن  الهنلن  676ها   ا   ر   د ل  ، ُ ن دى  
1/13. 
 .181 الممنند(: ت را ا ، الوزرع ف   مل ي(6 
 .15االممنند:132نه ر:الر لن  :(3 
 نه ر:المّدرا، ه اللهمل.(6 
 .13نه ر:  عن  المرملد لمّحنح الللد:(11 
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  فنتلأ  ل ي ل  ي ل    الا ل(  فال،  ردا فّاننل  ا،  الا ل( (1 الحلف  ا ال ل( م،  دهي الحلف 
 /  [ م دُ  مخرونل ا ّن، ّ لمنل  ف تلأ ن مرئل،. 114الم خم  فراىِّ ]

ُو }...:  اّلنل هحاا انوب  نل، الللد(  هد مالع   حر    ئالا مّ ا : فتا الا ها (5 ...{أَفَضُُ
فااا   المااالو(  لالااا اهنل  (8  اللااالد( ا ماااا  عااادهل  مااالو( اواااب الااامح     نااال،  اللااالد( لاااف  ماااد ل

رو ِ}.... ا لهنناال  الطاالو( المنمناا  هحااا(4 ارخلامناال ا اادو  الماالو(( ُُِ  اُُُْ ئاالا مّ اا :  (2 ... {فَ ل
 الظ اوااب الامح    ن اا   اللالد(؛ لااف  نالا ظ النالاال، فلاي ماال هااا  فتا  ماي  عااد  اللالد( حاار  فط
رو ِ }...: خاا   ننااي اهااا ا د االل هحااا ُُِ  اُُُْ رو  رومو و}...ا ... {فَ ل ا اا ي تلااأ (7 ... {اُُُْ

 اااااان، فنااااااي  اللاااااالد( ني حقناااااال اا،   نااااااا  اااااا، تاأ اهااااااد ما فاااااا   الطاااااالو( الوممل نماااااال فاااااا  
ُُ ل}...  ا لل ناال: الواانل هحااا: (3 االقاااو مااع ئاارب المخاالرج( (6 ]الّاا لا[ ُُ و نلالاكل   (6 ...{اللاخو ا

:  ال خااا   فااا  فلااانلر (11 نواااب  نااال، ل ااا   اللااالد( هد  الوااانل( فااا  تلاااأ  ئااالا فااا   ا ئهااالى(

                                                 

 .18نه ر:الللد اال لو ال ، الننا الهحاع:(1 
هدُ 163م، ئالي معللي ف  الارو ال قرو /(5  اا  اَّلّلُ  ِّ ،  ُ ُرُفلٍا ُفلت  ىرى مىل مِّّ ُعرِّ ال ُحُرالِّ ...{ : }..ُ.فُِّتا ُ ُفل   ال ُم  
  مهد ل (. 136ف   ملب الر لن  /(8 
 .136الر لن :(4 
طىرَّ ُ ن ُر ُ لٍغ ُااُل ُ لٍد ُف  فِّ  ُل ُ ُنن يِّ ...{168م، ئالي معللي ف  الارو ال قرو / (2   : }...ُ فُم،ِّ ال 
ُا ُل ىل مَّ 16م، ئالي معللي ف  الارو امهعلل /(7  َّّ مىل  فُِّلن يِّ ...{:}... ُاُئد  ُف ر  طىرِّ ُل ُ ُنن  ىل  فِّالَّ ُمل ال   ل ُحرَّ
 .132ف  المخطاط  النالل،( محرن . االزنلدو م،  ملب الر لن  :(6 
الامح    ن ا  اللالد؛ لاف  نالا ظ النالال،  :  فتا  مي  عد الللد حر  فط لظ اوب132ئلا م   ف  الر لن  :(3 

...{ا} طىرَّ مىل  فُِّلن يِّ...{ }... فلي مل ها  خ   نني اها ا د لل   هحا: }...ُفُم،ِّ ال  ر  طىرِّ ...  ُ هُقُض ُ ن ُرُأ{ }...ال 
،   ا  ، تلأ اهد ما ف  الطلو ؛الوممل نمل ف   ُطر اى...{ا  ني  ن ن، فني الللد  ني حقنل ااك الّ لا  ىلَّ ُ ل 

 االقاو مع ئرب المخلرج (.
اُز،  ُ نُان نِّل  ُااخ  ِّاض  33م، ئالي معللي ف  الارو الحور/(6  اه نىل  ُااُل ُمح  ُااواًل مِّّ : }اُل ُممىدَّ،َّ ُ ن ُهن ُأ فُِّلي ُمل ُممَّع ُهل  ِّيِّ ُ ز 

هِّنُ، {. مِّ  ُوُهلُحُأ لِّن مىع 
 حماااد  ااا،  نااا   ااا،  حماااد  ااا، خنااا  امهّااالرع ا ااا،  مااالب ا ئهااالى فااا  القاااراواا الالااا ع  ماااالن :    وع ااار (11 

 .     1/38ها(نه ر: لن  الهنلن  ف  ط قلا القراو 241ال لت( الممافي اله  
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. ارا عناال: (1  اللاالد( هد  الماالو( ا الواانل(ا ال ل( ا الطاالو(  اال نواااز ا د االل لمزناا   اللاالد((
 ال نل، فني الزل.(5 ...{ِليلتاضُ}../ا[ هحا: 112 هد  الها،(]

ّ}... اخلمالنل:  الراو(  هحا:    ل ب خو ُ  هِا نوب فناي  نال،  اللالد(  الوممل نال  (8 ... {الللُِلضُ  بِو
ُو الَُه ا} ...مع  الراو( اها حر  م رر. االلدالنل:  ال ل(  هحاا:    نواب  نال، (4 ...{الللَبو َ فَضُُ

لمولارمناال  الاا ل( امالااي  لااف   اللاالد( الماال م خماا ؛   اللاالد( ا  الاا ل( معاال  النحااتر  ، نوعااا
و   }.... االااال عنل:  الااتاا( المعوماا   هحااا: (2 نالاا ظ النالاال، فلااي ماال هاااا  خاا   م خاانل ماال  عاادهل ِل ب ُُُْ

اً}...  (7 ...{ذونوبب م  و ُفُ األروض  ذَهْل ال نال،  (3 ...{األَروضل ذَلوب ً}...ا                  (6 ...{ ُِّ
فل،  نل،  الللد(  هد م ننال آ اد  (6 ... {اغُضو و}...ف  تلأ الزل. ا لمهنل : الللد(  هحا: 

:  فتا م ررا   لهرًو نوب  نلهنل ل قا الم ارار فا  حار  ئااع (11 م،  نلهنل  هد مقلر نل ئلا]مّ  [

                                                 

 ف   لب  ا د لل (:   ام، تلأ اللالد  هاد المالو االوانل االا ل االطالو: ال خا    1/133ولو ف  ا ئهلى (1 
امى ... م اا ئالاي معاللي: }ف  ف نلرهال  هاده،   امىلى... { ا }... ل  ...{ا }ُفُرل  ... {ا}... ُ ئ ُرل  ااى ... { ... ُمرِّل  ااى ُفُقُ ل 

مىل  فُِّلن يِّ{ امل    ي تلأ  اال نواز ا د لل لمزن  الللد(.     ر  طىرِّ  ا }فِّالَّ ُمل ال 
ُملاِّ ُ ُونى 4م، ئالي معللي ف  الارو الط ظ /(5  ُ، ُا ىا الاى اُمح  ُننىا،َّ ُاُما، : } ...ُاال فِّ  ُلل  ُنحِّل  نى،َّ ُ ، ُنُلع ُ، ُحم 

رًا {.  رِّاِّ نىال  ُعا لَّيى مِّ،  ُ م   ُنمَّظِّ اَّللَُّ ُنو 
نُ، زِّنُهاُمنى،َّ فِّال لِّ ىعىااُلمِّنِّ،َّ ُ ا   81م، ئالي معللي ف  الارو الهار / (8  نىا ِّنِّ،َّ ُاال نى  دِّ مىرِّهِّ،َّ ُ ُني وى رِّ  ُ،  ِّخى :}... ُال ُنل 

 آُ لفِّنِّ،َّ ُ ا  آُ لو  ىعىاُلمِّنِّ،َّ ُ ا  ُ   ُهلفِّنِّّ،...{.
ن ُطلُ، فِّالَّ ُئنِّنً  {.:}...ُاُلا اُل فُ 38م، ئالي معللي ف  الارو الهاللو /(4  ُممىيى اُلمَُّ ع مىلى ال َّ اى اَّللِّ ُ ُنن  ىل  ُاُرح   ل 
 . 161نه ر: ملب الر لن  :(2 
انُ نىل  ِّاُ ع ضِّ تىهىاا ِّنِّل  ُااكِّ،َّ ُ  ِّنارًا : }..ُ.46م، ئالي معللي ف  الارو الملفدو /(7  ِّّ ُنل  ُ هَُّمال نىرِّنادى اَّلّلى ُ ، نى فاِّ، ُمُالَّا ا  فُال  

قىاُ،{.  ُ، الهَّلصِّ ُلُ لالِّ  مِّّ
هِّ 61م، ئالي معللي ف  الارو آا  مرا، /(6  اا  ُاُملمىاا  ُاهىل   ى َّلٌر ُفُن، نىق ُ ُا مِّ،  ُ ُحدِّ نُ، ُ ُ رى وى امر ضِّ :} فِّ،َّ الَّتِّ اا  ل مِّّ

رِّنُ، {. ِّّ ، هَّل لُافُِّأ ُلنىل  ُ ُتاٌب ُ لِّنٌل ُاُمل ُلنىل مِّّ  ُتُه ًل ُاُلاِّ اف ُمُدى  ِّيِّ  ىا 
ئِّايِّ ُااكُِّلن ايِّ 12م، ئالي معللي ف  الارو المنأ/(3  ز  ا، رِّ اا فِّ  ُمُهل ِّ ُِّنل ُا ىنىاا مِّ ُض ُتلىااًل ُفلم  ى ع ُوُعُا ُل ىلى اُمر  :}هىُا الَّتِّ
ارى {.ا  له  ى
اى  :16ماا، ئالااي معااللي فاا  الااارو لقماال، /(6  ااا  ُّ ااُاااِّ ُل  ّ ُ مُِّأ فِّ،َّ ُ هُ ااُر ام  ااا  ُّ اا،  ااض  مِّ اانُِّأ ُاا  لى ااد  فِّاا  ُم   ِّّ }ُاائ 

 ال ُحمِّنرِّ {. 
 زنلدو نقملننل الالنلظ. .(11 
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ِ}...مط ااظ مالاامعا مالاامطنا مونااار  هحااا:  ار هِا ُُِو أَبوصُُل ِل  ا ُُِ }...ا (1 ...{يلغُضوضُُُ اغُضُُو و  ا

ائاد مقادل  ،  (8 {أَنقَُ ل ََمُو ل َ}.... املالعنل:  الللد( المعوم   هحا: (5 ا  ني( ... {صلبوما ل
  فل امد ا ام لا ل  نمال  اآ اد تلاأ فتا والارا (4 /  [  اللالد( فا  ّا لمنل112 ال لو( م الرأ ]

ُُُُ ل َ}... اللاااالد( فاااا  هحااااا:  ُُُُ ل ََمو لااااأ  االمحاااارز فنااااي  اااا، ؛ فنوااااب  نل، اللاااالد( فاااا  ت{أَنقَ
 -:(2  مرن،

 فم،  حدهمل: فد لمنل ف   الللد(  فل، النالل، نالرى فلني  لخ مي  نني.  

تا  لهااا  اللاالد(  اال االه :  ،  من اا   االلحر  اماا  ن  ااأ  لل االه  فن اهاال، فاا  الن اا   االون،  ااك
يلِلُُُ   }...            م ااددو  ما ااد فنناال اوااااب ال ناال،؛ لم اارر امط االظ  ااالالااامع و االوناار  هحااا: 

 .(6 اهمني((7 ...{الظَّالا ُ

فاااا   اااارحي لنمقدماااا   -(6  اااانخى ال اااانخِّ الاااانطل، المّزاحاااا - (3 ائاااالا ال اااانخ الاااان  الاااادن، ال ّاااانر 
  نرناد:  ، مخارج  اللالد( ما، ...(15 و)الضاد( من حاِتيه:   (11  هد ئاا المّه  (11 الوزرن 

                                                 

اا81ماا، ئالااي معااللي فاا  الااارو الهااار /(1  ُّ اا،  ُ    ااُ، مِّ ل  ُهاالاِّ ُنع لى مِّ نُ، : }ُائىااا لِّّن مىع  اُونى،َّ ُاال نى  اادِّ ُ   ااُ، فىاارى لرِّهِّ،َّ ُاُنح 
}...  زِّنُهُمنى،َّ

 .137الر لن :(5 
ع ُ هُقُض ُ ن ُرُأ{ 8م، ئالي معللي ف  الارو ال ر / (8   : }الَّتِّ
 16مه رالّ ح :(4 
 .13ا عن  المرملد لمّحنح الللد : 18نه ر: ال لو االللد ال ، الننا:(2 
ااِّ اُل ِّنً  {.56ال رئل،/م، ئالي معللي ف  الارو (7  ُل ُنُعض  ال َّللِّلى ُ ُني ُنُدن يِّ ُنقىااى ُنل ُلن ُمهِّ  امَُّخت اى ُمُع الرَّالى  :}ُاُنا 
 .137الر لن :(6 
 ف  المخطاط  الّنرد( محرن  .(3 

هااااا(  نه ر:خ ّاااا  ام اااار 1151اال ّاااانر:ها الاااان  الاااادن،  اااا،  طاااالو ل   ااااا ال مااااا  ال لاااالل  الممافي الااااه  
 .    2/883ا    ال ها، 5/551
هاا(اها منمنات ال انخ الان  الاادن، 1162هاا الانطل،  ا،  حماد  ا، فالامل نا   اا العاازافل المزاحا  المماافي الاه  (6 

 . 1/864اهدن  العلرفن،5/511ال للل . نه ر:خ ّ  ام ر 
 االل ال ر   الوااهر الملن   ني المقدم  الوزرن  (.(11 
 المّه  ها ا ، الوزرع. (11 
 ف  المخطاط  م، حلفملا(.(15 
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النالاال،   حاالفم  الاااادع  اهماال وله االا  امالع اللاالد( ماا، امالااهل،  املااراص  (1  ئّااي حلفاا 
 اان،  لااراص ا ئّااي  (5 /ا[ مخروناال  ل م االر النالاال، ا]امالااهل،[117العنناال فعنااي هااتا ن ااا، ] 

حلفماي فلااي ئرناب ماا، ر الاي  الماال  لهاا حلفاا  النالال،  ناار مالامقن   خااراج  اللالد(  ااا ال  اّد ماا، 
 .(4 ((8 االال  : القرب  اا م لى إذ وليا األضراس، المّه :اهلملل املراص  ئند 

:  المنا  اتلأ  ط الظ مال -رحمي ل معللي- (2 ا الللد( م، حرا  امط لظ  ئلا ا ، الهل ل 
: الامنا  اتلأ الهط الظ (6 . ائالا  علانل(7 نحلتع النالل، م، الحهاأ  ناي النالال،  هاد خراونال(

،  ني الحهأ  هد خراونل  فنّنر ّامن، محّااًرا  نهنمال. مل نولت ي الحهأ ام ني م، النالل
نا  حرا  ا ط لظ؛ مّ، طلف ً  ما، النالال، مهطاظ ماع الارنح  ّهمل المِّّ ائلا مّ   ف  الّر لن (:   ااك

الارنح  ان، النالال، االحهاأ ام ناي  هاد الهطاظ  (3 فلي الحهأ  هد الهطظ  ناتا الحارا   انهحّار
/ [ ف  ا ط لظ م،  عض  فا الطلو(  ئااهل ف  117لنل  ئاى ]  نل مع االمع فنل ف  ال ل  ا ع

ا ط لظ ا م هنل لونرهل ا دمنل  ا ال لو(  لع نل فا  ا ط الظ؛ لرخلامنال ااهحرافنال فلاي النالال، 
 .(6 مع  ّاا ال هلنل العننل  ا الّلد( ا الللد( مماالطمل، ف  ا ط لظ (

. اامهالاااب  ، نقااالا فااا   نّااا  مالااامنمنل  للمط قااا  (11 اا ط ااالظ فااا  الّنعااا : الّم ّاااظ  االّمالااالاع 
  ط لظ طلف   م، النالل،  هد خراونل  ني مل نحلتننل م، الحهأ ام ني .

 ّمل  ااًل: فأل، ا مقلظ المط ق  م، ا ط لظ ال ما، االهط الظ  فن اا، امط الظ  ل ُناظ  اواي المالامن  
 مهي. 

                                                 

 : حلفم (. 3ف  الوااهر الملن :(1 
 .31ف  المخطاط:  النالل،( محرن   االزنلدو م، الوااهر الملن :(5 
 .ملدو  ال  (.12/414لالل، العرب (8 
 .35الوااهر الملن :(4 
 هااااااا( نه ر:  اااااا 382هاااااا   ااااااا   اااااار  حمااااااد  اااااا، محمااااااد الواااااازرع المعاااااارا   اااااال ، الهاااااال ل الممااااااافي الااااااه  (2 

 . 5/744ال ها،
هماال الاامنا  ااتلأ الهط االظ ماال نحاالتع النالاال، ماا، الحهااأ  نااي 18ئاالا ا اا، الهاال ل فاا  الحاا اا  الم نماا /(7  : ااك

 النالل،  هد خراونل(. 
 .156نه ر: الوااهر الملن :(6 
 : امهحّر(.155ف  :الر لن :(3 
 .158ا155الر لن :(6 
 .ملدو  ط ظ(3/151النالل، (11 
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نالل، فن ا، املنظ ا م لر ا ط لظ  نًلل م، وله ي ا ّمل  لهنًل: فألهي ا م ر االالمع و م، ولهب ال
ال م، ولهب مل نحلتني  امّ، المهط ظ  نني طلف   ال ها. اننزل م، هتا  ، ن ا، المهط ظ  نناي 

ع  ااارعّ  (1 مااال حااالتى الطلف ااا  مااا، الحهاااأ ام ناااي. انعناااد تلاااأ مااال ئللاااي القالاااط ه  :   (5 م عاااًل لنوى
نالل، االحهأ ام ني  هد هطقنل  ام،   َّر  لهط لظ النالل، / ا[ م ئ  طلف م  ال116اا ط لظ ]
. ا ااا، المط ااظ طلف اا  ماا، النالاال، ال نهاالف  مالاامن  الحاار  مط قااًل مواالزًا  ااا، ن ااا، (8 فقااد مواااَّز(

اار  فقنااا: مط ااظ   ماال ئنااا لنم اامرأ فني:م اامرأ   ِّّ امّااا مط قااًل  هاادا   ع:  هااد خراوااي فلخمى
 اه لفرا   نرو.

 لالالمطلل  فلممدَّ مخرونال ما،  ّاا حلفا  النالال، فلاي آخرهال  ااالالامطلل  لعا : اامّ ا  الللد(  
  اال ااارظ  ااان، المالااامطنا االمماااداد   ّ، المالااامطنا  وااارى فااا  مخرواااي  االمماااداد  فااا  (4 االمماااداد

  اه  ف  الم خنل  حرا  ا ط لظ  ئاى م،  قن  حرا  االالامع و   مال ئالا ا مالل ا ا، (2 تامي
 -:(7 قدم (الوزرع ف  الم

 وحرَف االستعالِء َفخِ ْم واْخُصَصا   ***    اإلطباَق َأقَوى حنو: قاَل والَعَصا

 . (6 اهمني(

ائلا ا ملل ا ، الوزرع ف  الممنند ف   نل المواند(:   ا اللالد( موناارو رخااو مط قا  مّامم  
نعالار  ناي  /  [ لنص ما، الحارا  حار 116م خم  مالمعنن  مالمطنن   اا نل  ، هتا الحر ] 

النالل،  نرا  االهلص نم للنا، ف  الهطظ  اي فماهنل ما، نوعناي  لو( مطنقال؛ مهاي ن الرأ ال لو( 
ف  ّ لمنل  ننل انزند  نننل  لالالمطلل   فناال االالمطلل  ااخم   المخرون، ل لها   لو(  اهال 

ماي المعهاي الااتع    ار ال المنن،  ا عاض  هااا الم ارظ  اهاتا ال نواااز فا   ا ل ل معااللي؛ لمخلل 

                                                 

 مقدما مروممي.(1 
 .1/51ها( نه ر: لن  الهنلن  685ها  رهل، الدن، ف راهنل  ،  مر الوع رع المقرئ الممافي اله  (5 
 .1/166لطلف  ا  لراا (8 
 .ملدو طاا(.3/556النالل، (4 
: فاااااااااا، ئنا:مااااااااال ال ااااااااارظ  ااااااااان، المالااااااااامطنا 148ئااااااااالا الااااااااان  الااااااااادن، ال ّااااااااانر فااااااااا  الواااااااااااهر الملااااااااان :(2 

 مداد ورى ف  تامي(.االممداد(ئنا:المالمطنا ورى ف  مخروي االم
 .2المقدم :(7 
 .142اهمني   ل ال نخ الن  الدن، ال للل  نه ر:الوااهر الملن  :(6 
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   ا ال لو(  ل ل، المعهي: الدافمن،  اهتا خ   (1 ...{الضَّالِّنيل}...  رادا ل معللي  فت لا ئنهل:
}... مراد ل معللي  اها م طا لنّ و؛ م، الل ا  ا الللد( ها لد الندى   قالي معاللي:

ُُُُا ُ ُُُُ وَُبال    َّ   يِ ُُُُِ مَ َُّ  ل الِّنيل }...  (5 ...{َُُُُْ   اهحاااااا  ا ااااا ال لو( هااااا الااااداال   قالااااي (8 {الل َ الضَُُُُّ
بل ّاً}... معاااللي: ُُُو ُُُ ُ  ُا َُُُُّ اللنومُ ا ااا ني  فم ااالا الاااتع نوعاااا  اللااالد(    ااالو( فااا  هاااتا  (4 ...{ََ

بل }... ا  ني   للاتع ن ادا الالان، ّالدا فا  هحاا ئالاي معاللي: اللأَصُل  الا }...  (2 {اللأَسُل  الا الاُِْو

َُُْْل اُلا فاا   (6 / ا[ ماا، ا ّاارار  ائااد ح ااي ا اا، وهاا  113  فاالماا ماا، الالاار  اال االه ](7 ...{اللاسُُو
ا نرا:  ، م، العرب م، نوعا الللد   لًو مطنقال فا  ومناع   منال. اهاتا  رناب افناي (3  مل ي المه ني(

ننل فلي مخرونل  ا نخرونل داهاي  مخرواي  اا الطل و( المنمنا  ال نقادرا، ماالع لنعلم   امهنل م، ال نّا
 ناااااي  نااااار تلاااااأ  اهااااال    ااااار المّااااارنن، ا عاااااض  هاااااا العااااارب  اماااااهنل مااااا، نخرونل المااااال م خمااااا   

 . (11   امهنل م، نوعننل  زانل م خم  اهل    ر العول(11 ام، للهلهل(6 اهل الزنللع(

ي   ن   اا نل  ، هتا الحر  خلّ  فتا لل نقدر ال خا  ني فخراوي م، مخروي  ط عي ئا  ، نقدر  نن
 اهمني. (15  ا  معنل (

                                                 

للِّّنُ، {.6م، ئالي معللي ف  الارو ال لمح /(1  ابِّ ُ ُنننِّل  ُااُل اللَّ نُ، ُ هُعمُا ُ ُنننِّل  ُ نرِّ الُمعلى ُراُط الَّتِّ ِّّ {: 
ال ىل  فِّلُاي ال ُ ارِّ : 76م، ئالي معاللي فا  الاارو ا الاراو/(5  ال ُهوَّ ارِّ ُلااَّ ُما، مُاد  ىاُ، فِّالَّ فِّنَّالاى ُفُنمَّ ار  فِّا  ال ُ ح  ا ىلى ال ل  }ُااكُِّتا ُمالَّ

ه اُلل،ى ُ  ىارًا{ مىل  ُاُ لُ، ا ِّ   ُ  ُرل 
 .6الارو ال لمح /(8 
ُر ُ ُحدىهىل   ِّلمىهُ ي ُ اَّ اُ 23م، ئالي معللي ف  الارو الهحا/(4  نٌل {.:}ُااكُِّتا  ى ِّّ ُاّدًا ُاهىُا ُ  ِّ نىيى مىال   و 
ُاى{75م، ئالي معللي ف  الارو طي/(2  اا الهَّو  ُرهىل ُ ن ُهنىل  ُاُ اُلر   : }ُفُمُهلُز ىاا ُ م 
مُ  6م، ئالي معللي ف  الاارو هاا /(7  ال ُِّعنىل  فِّا  آُتاهِّنِّال  ُااال  ُّ مىنىل  لُِّمع  ِّاُر ُلنىال  ُوُعنىااا ُ  ع ُ اا ا  ُِّنالُ نىل  : }ُااكِّهِّا   ىنَُّمال ُدُ اا 

ُ لرًا{ مِّ   اا اال  ُ رى ُم   اا ُااال  ر  ُّ  ُاُ 
ا امعواال  544هااا( نه اار: هزهاا  امل االو :865هااا   ااا ال اامح   ماال،  اا، وهاا  الهحاااع امزدع الممااافي الااه  (6 

 .12امد لو :
 . 43المه ني  ني  ر  م   ا الحملال  :(3 
وناا ما، الالاادا، فا  طار   رض الح  ا  -  امح  الاي االا ا،  لهناي افامح الا ل فا  آخارا  ان، منمنا -الزننع(6 

 .  8/174اهل مالنما،  رلنل معر   ا الزننع(.نه ر:معول ال ندا، 
اا ي  ااي  نماالو 16ت ر  روالاامراص(ف   مل ااي المطار الهحاااع(/(11  : ، هطااظ  اللاالد(المل مط قاا  ئرنااب مماال ّا

 طظ ماواد  هد  ها حلرماا  ا ، امهدلالنن،  لهاا نهطقا،  الللد( م ا تلأ.    العر ن   ا ، هتا اله
 ئالي امهنل م، نوعننل زانل م خم  اهل    ر العول( لل نت ر ف   ملب الممنند.(11 
 .141اهمني   ل ا ، الوزرع ف   مل ي الممنند:(15 
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مخروناال   (8 ماا، ن ااا نل  ااا ال لو(المعوم   ااّد ااي  ّ، هااتا]ها[ (5 :   امااهنل(1 ائاالا ال اانخ الاان  الاادن، 
ا ّهي الّااب  اها خطا مهي ال نواز  ، نعخت  ي  ائد   ا  ، مخرونل ااالالمطلل  الم  فننل ف  معمّر 

 ني.اهم (4  مل ت را  فلّهي مخلل  للوملى(
/ [ لعاالا 113ائاالا ا اا، الواازرع  نًلاال ف  الممننااد(:   االحاارا  المالااع  االع اارا، الم اانارو ا اامرأ] 

ا  اه اردا ّّ العارب  نال. ئالا  (2 العرب العلا العول ف  االمعمللنل فاّل  ال لو( المعوم   فاّهنال لنعارب خل
  ا تا الم   حر  اه ردا (6 الالرنلهن   تاا(:  لنص ف  الرامن  اال ف  ال لرالن    لو( اال ف  (7 امّمع ّ 

   رو االمعمللنل العرب  اها  ئنننا  فا  لعالا العوال  اال ماواد فا  لعالا   نارو ماهنل اها :  العان، (  ا  
:  ال  لالد( فاّل فا  (6 ائالا الوالر ردعاهمناي.  (3 الّلد(  ا الللد(  ا القل (  ا ال لو(  ا ال الو((

 . (11 العر ن  (
 /ا[ .116القدر   لن   ال المافِّّظ لنّااب ] اف  هتا 

 
 
 
 

 

                                                 

 مقدما مروممي.(1 
 .16ن  المرملد لمّحنح الللد(: م، هعالو ا ،  لهل المقدال  ف   مل ي   ع (5 
 .587زنلدو م، الوااهر الملن : (8 
 .586الوااهر الملن :(4 
  اه رد(.111ف  الممنند:(2 
 .5/166ها(نه ر:فه لا الرااو516ها   ا العند   د المنأ  ، ئرنب امّمع   الممافي اله  (7 
:  ائلا امّمع  :لنص لنارال لالد اال لن ارص  الو اال لنالارنله  1/28ئلا الولح  ف   مل ي  ال نل، االم نن،((6 

 تاا(. 
 .115الممنند:(3 
 .1/111ها( نه ر:ام  ل647ها  حمد  ، الحالن،  ، ناال  الولر ردع الممافي اله  (6 
 .517 ر  ال لفن  لنولر ردع:(11 
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 المصادر والمراجع
     .القرآ، ال رنل 

ارم اااال  اللاااارب ماااا، لالاااال، العاااارب    ااااا حناااال، امهدلالاااا : محمااااد  اااا، ناالاااا   اااا،  ناااا   -1
 ل. 1636  1ها(  محقنظ الد مار: مّط ي الهملص  مط ع  المده  ط642 ا

امالااااارار المرفا ااااا  فاااااا  امخ ااااالر المالاااااا    القاااااالرئ: هاااااار الااااادن،  ناااااا   ااااا، محماااااد  اااااا،  -5
 ل. 1632ها(  محقنظ:     هلور محمد العند  ،  الناه  ز ناا   نراا  1114النطل، ا

ل(   نراا  دار 1667ام  ل ئلماص مراول  الزر ن   خنر الدن،  ، محماد  ، محمد   ا -8
 ل.1666  4العنل لنم نن،  ط

هاا(  مط عا  1521الطللع  محلال، م،  عد القر، الملالع  ال ا له : محمد  ،  نا  ا ال در -4
 ها. 1843  1الالعلدو  مّر  ط

ها(  محقنظ: محمد 316ال نع  ف  مراول  فم  الهحا االنع   مود الدن، ال نرازآ لدع  ا -2
 ل.1631  1المّرع  القلهرو  ط

هاا( محقنااظ الاد مار: محمااد 1114 ا عنا  المرماالد لمّاحنح اللاالد  المقدالا :  ناا   ا،  االهل -7
 ل.1636( العدد ال له  13و لر المعن د  مون  المارد الموند 

 عنااا  الا ااالو فااا  ط قااالا النعاااانن، االهحلو الالاااناط :و ا الااادن،   اااد الااارحم،  ااا،   ااا    ااار  -6
 ل.   1666 5ها( محقنظ:محمد   ا ال لا ف راهنل دار ال  ر  نراا ط611الالناط  ا

هاااا( محقنظ:  اااد الالااا ل محماااد 522االم نن، الوااالح :  ا   مااال،  مااارا  ااا،  حااار  اال نااال،  -3
 ل. 1666هلرا،  دار الونا   نراا 

ها(  محقنظ الد مار: 1512ملج العراص م، وااهر القلماص  محمد مرملي الز ندع  ا -6
 ل. 5116  1  د المهعل خننا ف راهنل  ا رنل الند محمد  دار ال مب العنمن    نراا  ط

ها( محقنظ: محمد  لما 765ننا ال اافد ام منا المقلّد  ا ، مللأ: محمد  ،   د ل امال -11
 ل. 1676 ر لا  دار ال ملب العر    مّر 

 ل. 1656المطار الهحاع لنع  العر ن   المالم رظ اململه   روالمراالر(  القلهرو  -11
محقناظ الاد مار:  هاا( 388الممنند ف   نل المواند  ا ، الوزرع: محمد  ، محماد الوازرع ا -15

 ل. 1632 1 ن  حالن، ال ااب  م م   المعلر   الرنلض  ط
هااا(  محقنااظ   ااد 865المه نااي  نااي  اار  م اا  ا الحملالاا   ا اا، وهاا :   ااا ال اامح   ماال، ا -18

 ل. 1666المحال، خنّا   راللل  ملوالمنر  م م   الدرااللا العننل    نن  اآلداب 
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هااا(  1151لل : الاان  الاادن،  اا،  طاالو ل االوااااهر الملاان   نااي المقدماا  الوزرناا   ال لاا -14
 ل. 5112  1محقنظ: زو  ها هل ل معنه   م م   الر د  الرنلض  ط

الحاا اااااا  الم نماااااا  فاااااا   اااااار  المقدماااااا   ا اااااا، الهاااااال ل:   ااااااا   اااااار  حمااااااد  اااااا، محمااااااد  اااااا،  -12
 ها.1816ها(  مط ع  المنمه   مّر 382الوزرع ا

 ها.1817 1   االظ مّر  طالخطط المافنقن   ن  م لرأ المط ع  ال  رى اممنرن -17
 ها(.  1111خ ّ  ام ر ف    نل، القر، الحلدع   ر المحّ  :محمد  ، فلا ل ا -16
هاا( 1181الدرر الحالل، ف  حا م   ا ئالي معللي  واآل،(الّعندع:  نا   ا، محالا، ا -13

 ل.   5111محقنظ الد مار: لنث ئننر   د ل  حث مقدل فلي ولمع  امه لر   نن  اآلداب 
الاادرر ال لمهاا  فاا    ناال، المفاا  ال لمهاا    العالااق ه :  حمااد  اا،  ناا   اا،  حمااد ال ااننر  اال ،  -16

 ها. 1846ها(  حندر آ لد  الد ، 325حور ا
هاا (  محقناظ: محماد  نالث 656الدئلفظ المح م   ار  المقدما  الوزرنا   ز رنال امهّالرع ا -51

 ل. 1665 4الّ لغ  م م   العزال   دم ظ  ط
القاااااااراوو امحقناااااااظ ل ااااااا  الااااااام او  القنالااااااا :   اااااااا محماااااااد م ااااااا   ااااااا،   ااااااا  الر لنااااااا   لمواناااااااد  -51

 ل. 1667  7ها( محقنظ الد مار:  حمد حال، فرحلا  دار  ملر  امرد،  ط486طللب ا
هااا(  محقنااظ: محمااد حالاا، محاارا 865الاار ّااهل   ا  ااراب  ا اا، وهاا :   ااا ال اامح   ماال،  -55

 ل.5116  5فالمل نا   نراا  ط
ها(  م م   الم هي  1517 له    ر  محمد خننا المرادع  االنأ الدرر ف    نل، القر، ال -58

  عداد.
هااااا(  محقنااااظ:  ااااعنب 643الاااانر   اااا ل الهاااا  و  الااااته  : محمااااد  اااا، محمااااد  اااا،   ماااال، ا -54

 ل. 1631 1امرهلعاط  اآخرن،  معالال  الراللل    نراا  ط
 ل. 1322ها(  طنرا، 647 ر  ال لفن   الولر  ردع:  حمد  ، الحال،  -52
هاا(  محقناظ: 873 ر   ملب الن اني  الالنراف :   ا العند الحال،  ،   د ل  ، المرز ل، ا -57

 ل . 5113  1 حمد حال، مندل   ا ن  الند  ن    نراا  ل هل،  ط
هاا(  محقناظ: محماد فاعاد   اد 571ّحنح مالنل  الق نرع:   اا الحالان، مالانل  ا، الحوالج ا -56

 ل. 1622 1ل   الحن    طال لئ   دار فحنلو ال مب العر ن    نالي ال 
هاا( محقناظ الاد مار: 451الللد االطلو  ا ، الننا الهحاع:   اا ال ارج محماد  ا،   ناد ل ا -53

 ل. 5114  1حلمل ّللح الللم،  دار ال لل لنط ل    دم ظ  ط
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ها(  615اللاو ال مع مها القر، الملالع   مص الدن، محمد  ،   د الرحم، الالخلاع ا -56
 ا.م م   الحنلو   نرا 

طن   اله ر ف  القراواا الع ر  محمد  ، محمد  ،  ن   ، ناال  المعرا   ل ، الوزرع  -81
 ل.1664ها(   مراوع : محمد ممنل الز     م م   دار الندى  المدنه  المهارو  388 ا

هاااا(  محقناااظ 786ال ااالو  المقدالااا :   اااا الحوااالج ناالااا   ااا، فالااامل نا  ااا،   اااد الو ااالر ا -81
 ل. 5114  1ال لل لنط ل    دم ظ  ط الد مار: حلمل الللم،  دار

ها(  محقنظ: 1586 ولفب اآل لر ف  المراول اامخ لر    د الرحم،  ، حال، الو رم   ا -85
 ل.1623  1حال، محمد واهر  اآخرن،  لوه  ال نل، العر    ط

 ل.  1662  1 نل النع  العر ن   الد مار:  ملا محمد   ر  دار المعلر   مّر  ط -88
 لنا  المااراد فاا  معرفاا  فخااراج اللاالد   اامص الادن، الهواالر: محمااد  اا،  حمااد  اا، دااد المقاارئ  -84

هاااا(  محقناااظ الاااد مار: طاااي محالااا،  مونااا  الموماااع العنمااا  العرائااا   الوااازو ال اااله   361 ا
 ل. 1633الموند الملالع االع را،  

 –  محقنظ: ج ها(388 لن  الهنلن  ف  ط قلا القراو    ا الخنر محمد  ، محمد الوزرع  ا -82
 ل.1685  1ها(  مط ع  الخلهو   مّر  ط1825 روالمراالر ا

 هن  الطلل ن، امهن  الرا  ن،  المعرا   للمقدم  ال قرن  ف   نل المواند   مص الدن، محمد  -87
 ها. 1455  1ها(  محقنظ: محمد مّط ي الخ،  دار ام  ل  ط1111 ، ئلالل ال قرع  ا

هااا( محقنااظ الااد مار: 666ه :   ااا   اار   ااد ل  اا،  ناا  اال اارظ  اان، اللاالد اال االو  ال اان ل -86
 ل. 5118  1حلمل ّللح الللم،  دار ال  لفر  ط

 ل. 1631  6فقي النع  اخّلفا العر ن   محمد م لرأ  دار ال  ر  دم ظ  ط -83
 –فنااااارص المخطاطااااالا العر نااااا  االمر نااااا  اال لرالااااان    فااااا  م م ااااا   ااااالزع خالااااارا  الااااارانن ا  -86

 ل. 1678ول  الرانن ا  نا ال فنل( ئلالل دا را
ها(  محقنظ:   د الال ل هلرا،  م م   131ال ملب  الن اني:   ا  مرا   مل،  ، ئه ر ا -41

 ل.  1635  5الخلهو    نراا  ط
  ااا  الخ ااالو امزناااا ا ل ااالص  ّمااال ا ااامنر مااا، امحلدناااث  ناااي  لالاااه  الهااالص  العونااااه :  -41

المااراث ا الاا م   حناااب  هااا(  محقنااظ:  حماااد القاا (  م م اا  1175فالاامل نا  اا، محمااد ا
 ل. 1638

  ااا  ال هاااا،  ااا،  الااالم  ال ماااب اال هاااا،  القالاااطهطنه : مّاااط ي  ااا،   اااد ل المعااارا   -45
 ل.  1664ها( دار ال  ر  نراا 1176 حلو  خنن   ا
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ها(  محقنظ 1171ال اا ب الاللفرو  ا نل، المف  العل رو  هول الدن، محمد  ، محمد العزّع ا -48
 ل. 1666  5و ار  دار اآلفلظ   نراا  ط الد مار: و رافنا الننمل،

هااااا(  محقنااااظ الااااد مار: حاااالمل 1121 ن ناااا   داو اللاااالد  المر  اااا : محمااااد  اااا،   اااا    اااار ا -44
 ل.5118  1الللم،  دار ال  لفر  دم ظ  ط

ها(  محقنظ: 611لب الن لب ف  محرنر امهاللب  الالناط : و ا الدن،   د الرحم،  ا -42
  1د   د العزنز  دار ال مب العنمن    نراا  طمحمد  حمد   د العزنز ا   ر   حم

 ل.1661
ها(  م م   الم هي   عداد  781الن لب ف  منتنب امهاللب   ز الدن،  ، ام نر الوزرع  ا -47

 ل.1631
هاااا(  دار ّاااالدر  611المّاااارع الالااال، العااارب  وماااالا الااادن، محمااااد  ااا، م ااارل  اااا، مه اااار  -46

 ل. 1673 نراا  
القالاط ه :  انلب الادن،   اا الع الص  حماد  ا، محماد  ا،  لطلف  ا  الراا ل هاا، القاراواا  -43

هااا(  محقنااظ ال اانخ:  االمر الالااند   ماال،  االااد مار:   ااد الّاا ار  االهن،  658  اا    اار ا
 ل. 1665المونص ام ني لن عا، ا ال من   القلهرو  

 مم، ال لط ن  المالمي  حرز اممله  ااوي المنله  ف  القراواا الال ع(  ال لط  : القلالل -46
 ل.5112  4ها(  ّححي: محمد ممنل الز     دم ظ  ط261ا ، فنِّرو  ، خن   ،  حمد ا

مخمّر فمح رب امر لب  مل  هما ف  لب الن لب م، ااوب امهاللب    لص  ، محمد ا ،  -21
 ل.1661  1 حمد  ، الالند رلاا،  دار ال مب العنمن    نراا  ط

،   اااد الماااااب  مونااا  الموماااع العنمااا  م ااا ن  اللااالد العر نااا  اماااراث اللااالد اال ااالو  رملااال -21
 ل. 1661العرائ   الموند الحلدع االع را،  

المقدم  فنمل نوب  ناي ئالرئ القارآ،  ، نعنماي  ا ا، الوازرع: محماد  ا، محماد  ا، محماد  ا،  -25
  4هااا( محقنااظ الااد مار:  نماا، ر اادع الاااند  دار هااار الم م االا  ط388 ناا   اا، ناالاا  ا

 ل. 5117
 ل.   1687ها(  دار الماما،  757  د ل الحماع ا معول امد لو  نلئاا  ، -28
ها(  757معول ال ندا،  نلئاا الحماع:   ا   د ل نلئاا الحماع المنقب   نلب الدن،  ا -24

  نراا. 
ها(  محقنظ: محمد 643معرف  القراو ال  لر  ني الط قلا اام ّلر   مص الدن، الته   ا -22

 ل.1676  1الند ولد الحظ  مّر  ط
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هااا(  محقنااظ: فخاار 776المممااع فاا  المّاارن   ا اا،  ّاا ار:   ااا الحالاا،  ناا   اا، مااعم، ا -27
 ل.1638  2الدن، ئ لاو  دار اآلفلظ الودندو  ط

المااهح ا لنناا    اار  الاادرو الملاان  فاا   نااال ئااراواا ال   اا  المرلاان   الّااعندع:  ناا   ااا،  -26
ها(  محقنظ: م ل ا الللل   د ل  راللل  ملوالامنر  ولمعا   ل القارى   ننا  1181محال، ا

 ها . 1456الد او ا ّاا الدن،  
الالااخلاع:  ناا  مه اماا  الالااخلاع  المالااّملو  مدو الم نااد ا اادو المونااد فاا  معرفاا  الموانااد(   -23

 .751ها(  مخطاط ف  ولمع   رهالما،  محا رئل /748ا ، محمد  ،   د الّمد ا
 ل. 1636الماالا   العر ن  المنالرو  موما   معل ن،   نراا   -26
الهوال الزاهرو ف  مراول القراو امر ع    ر اراامنل اخ رهل  مالن : ّل ر حال، محمد   ا  -71

 ل.1663  1الننمل،   للل ال مب  ط
  امل ااالو فااا  ط قااالا امد ااالو    اااا ال ر اااالا امه لرع:  اااد الااارحم،  ااا، محماااد  ااا،   ااااد هزهااا -71

 ل. 1637ها(  محقنظ: محمد   ا ال لا ف راهنل  دار هنل  مّر  القلهرو 266ل ا
هااا(   1411ه ااح الطنااب ماا،  ّاا، امهاادلص الرطنب المنمالااله :  حمااد  اا، محمااد المقاارئ ا -75

 ل. 1663د  دار ال ملب العر     نراا محقنظ: محمد محن  الدن،   د الحمن
ها(  1886هدن  العلرفن،  الملو المعل ن، اآ لر المّه ن،  فالمل نا  ل ل ال عدادع ا -78

 ل .1621االمله اا  
هاا(  محقناظ:  حماد امرهاعاط  674الااف   للافنلا  ّ   الدن، الّ دع: خننا  ،  ن أ ا -74

 ل.   5111ل هل،  امر   مّط ي  دار فحنلو المراث العر     نراا  
 
 
 


