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 المقدمة
، ولىالم باسم هللا، والصالة والسالالم لىالم لمىالم المىلالاس، وسالق  ،ىالل هللا، الألبالّي ايّلالّي سالق ألا ل لال 

 آله، وص به أجلمقن.
لىم الوْضع لن المىوم اللهلة التي قألبغالي للالم لالن ت،صال  فالي الىغالة الم بقالة،  وبم : فإن      

والمىوم الش لقة اإلللام به، أو بأصوله المالالة الالالال لىالم اتالم ت ال ق  الالالال، ولىالم الوْضالع: أصالوم  وتوالال   
با ثالالالة  لالالالن أ الالالوام الى الالالض لالالالن  قالالالم الوْضالالالع. وتالالالأتي أ لقالالالة  الالال ا المىالالالم لالالالن ت  قالالال   أصالالالم       

تي وضم  له، وب لك ق صم التلققال  بالقن ايل الاض، فق مال   لالا اسالت ملم لألهالا لىالم وجاله ايل اض ال
، وقت    المام لألها، وال،ا ، وقتجىم اللّىي، والج ئي، وغقال   لالك. ولالم  ال  ق ة، ولا  و لجا  
    ايلالو  لهالا أ لقالة لبقال ة فالي للالم الىغالوح، والأل الوح، والصال في، والبالغالي، والل ّسال ، وال  قاله، 

تلىم، وايصولي؛ ل لك قهتم به ايصولقون ا تلالًا لبق ًا،  تم أن ألث  لن أّل وا فقه لاألوا لن والل
ايصالالالالالولققن، ولالالالالالن لىلالالالالالاس الم بقالالالالالة للالالالالالن اشالالالالالته وا بلم فالالالالالة ايصالالالالالوم، ألثالالالالالام السالالالالالم  الت تالالالالالا األي، 

 السقوطي، وايلق ، وال سوتي، وغق  م.
فالالي      ايل الالاض الىغوقالالة، والالال     ولىالالم الوْضالالع فالال م لهالالم لالالن لىالالوم الم بقالالة    قب الالم      

الأل وقالالة، والالال     الصالال فقة فالالي أصالالم وضالالمها، وقمتلالال  التلالالا ًا لبقالال ًا لىالالم لىالالم اللألطالالل؛ لالال لك 
ق ّسله ايصولقون  لم: لألطالل، ولغالة، ووضالع. ولالان ال ال الم لالن لىلائألالا قهتلالون باله فق  سالوأله، 

ىلالالًا  لالالن التالال ام األصالال   لألالاله طالالالبو ، واأل سالال  وق ّ  سالالوأله، للألالاله أ  لالالم لالالى، ًا  تالالم لالالا  قصالالب  ل 
لىل و ، ولالن  ال ا اللألطىالل، ا،تال    ال   ال سالالة الل،طوطالة، واللوسالولة بالال : ن ت الا  اإلألال  فالي 
ىالالالم  اللالالالالم لىالالالم المىلالالالقن واسالالالم الجالالالأل ا، لىماللالالالة ل لالالال  ايلقالالال ، التالالالي  الالالاوم فقهالالالا التلققالالال  بالالالقن ل 

ىالم الجالأل ، واسالم الجالأل ، لالن  قالم أصالم وضالمها، ل  اولالًة لألالي إل قالاس شاليس لالن الش، ، ول 
  ا المىم، ووضمه بقن ق ح البا ثقن، وت  لاألق  فالي للىالي  ال ا تىالة اللىل الا  فالي  ال ا المىالم،    
أّن اغىبهالالا لالالان ل،طوطالالًا، أو ل،تىطالالًا بالالقن لوضالالولا  لىالالم اللألطالالل؛ لالال ا التلالال   بقالالان المبالالا ا ، 

ضالع، واللألطالل، وايصالوم، وتوضق ها لىم لتب الأل و التي ل    لن لىل قها لمال فتهم بمىالم الو 
 ألثام: الشقخ ،ال  اي   ح، وايشلوألي، والسقوطي، والصّبان، والشقخ ال،ض ح، وغق  م.

و،تالًا فإأّلألي   أّ لي له ا الملم للاً ، فهو   قألبغي لغق   سب األه، فإن ألن لصقبًا فقلا       
ن جاألبال  ا لصالواب، فلالالن لألال  أل سالالي،  لال   لالن توضالالق ا ، وت، قجالا ، ف ضالم هللا، وألملتالاله، وا 

و سبي أأّلي تو،ق  الصواب، وأستغ   هللا، وأتوب  لقه. وال ل  هلل  بّ  الماللقن، وصىم هللا لىم 
 سق ألا ل ل ، ولىم آله، وص به، وسّىم.
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 الفصل األول
 الدراسة

 .المبحث األول: حياة األمير 
 .المبحث الثاني: دراسة المخطوط 

 المبحث األول: حياة األمير
 :ا1نأواًل: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه

، ا2ن الالالو ل لالالال  بالالالن ل لالالال  بالالالن ا لالالال  بالالالن لبالالال  ال الالالا   بالالالن لبالالال  الم قالالال  بالالالن ل لالالال  السالالالألباوحّ      
 .ا4ن، اي   حّ ا3ناللالليّ 
و ل  الشقخ ل ل  بن ل ل  بن ل،ىو  في نشج ة الألو  ال لقةا أأّله لان ق لأّلم بال نأبي لب       
للالالن تالال جم ل لقالال  الالالالال ب سالالب لالالا وت الال  لىقالاله لالالن اللصالالا   الالالالال قالال ل  لالاله  الال   ، ولالالم أجالال  غقالال   ا5نهللاا

 اللألقة، أو غق  ا لن الل ألم.
ألالالالا ل بالالاله، فإألالالاله اشالالالته  بالالالال نايلقالالال ا، وتالالال   لالالال  الجب تالالالي أصالالالم  الالال ا الى الالالب ب ولالالاله: نناشالالالته       

لهلالالا  لالال ة  بالالايلق ، و الالو ل الالب جالال   اي ألالالم نا لالال ا، وسالالببه أنه نا لالال ا، وأبالالا  نلبالال  ال الالا  ا لاألالال  
 .ا7ن، و ل  تسم لن اللى ،قن أأله لان ق ى ب بال نشل  ال قنا أقضاً ا6نبالصمق اا

 
 
 

                                                 

،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/573تألض  ت جلته في: لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا1ن
، ال،طالالالط الج قالالال ة للصالالال  اللمالالال و  بالالالال ن،طالالالط 6/353،   قالالالة المالالالا فقن: 1/404،  قضالالالال الللألالالالون: 3/1266

 .7/71، ايلالم: 473، لمجم اللطبولا : 11/133، لمجم اللىل قن: 12/54لبا كا: 
أل ب    ا2ن ا ب ت  السقن والألون، وسلون الواو، و ي ت قة بالصمق  غ بي الألقم، بقألها وبقن الألقم وْ ألسبًة  لم ألا قة نس 

أل و سالة، و ي واتمة فول تالم ت قلة في ب   ال وصقة، و ي لن أللالام لأل ىالوط بل ق قالة أسالقوط بلصال ، فقهالا 
 .2/743  ا طالم: ، ل اص3/261ول  ايلق  وألشأ. قألض : لمجم البى ان: 

ألسالالبًة  لالالم اللالال  ب اللالالاللي فالالي ال  الاله،    لالالان ايلقالال  لالالن ف هالالاس اللاللقالالة. قألضالال : شالالج ة الألالالو  ال لقالالة فالالي   ا3ن
 .7/71، ايلالم: 362طب ا  اللاللقة: 

 ألسبًة  لم الجالع اي    بلص  ال ح تى م فقه ايلق  تمىقله، وصا  لن لىلائه البا  قن. قألض : ايلالالم:  ا4ن
7/71. 
 .362قألض : شج ة الألو  ال لقة في طب ا  اللاللقة:   ا5ن
 .3/573لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا6ن
 .11/133، لمجم اللىل قن: 1/404قألض :  قضال الللألون:   ا7ن
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 ثانيًا: مولده ونشأته:
أل بو      ، وات الل ا1ناأل    ايلق  لن أس ة لغ بقة ايصم، ثم أل ل  بلص ، واست    في ألا قة س 

أل بو لن أللام  لأل ىوط بل ق قة أسقوط بلص  في شاله  اللى ،ون لىم أنه ايلق  ول  في ألا قة س 
، وألشالالأ فقهالالا، و،الالتم ال الال آن بهالالا و الالو ابالالن تسالالع سالالألقن، ثالالم الت الالل ا2ن الالالا1154 ح ال جالالة لالالن سالالألة ن

بالالالاي   ، واتصالالالم بمىلالالالاس لصالالال  ، واجتهالالال  فالالالي ت صالالالقم المىالالالوم، وأوم لالالالا   الالالض لالالالتن  اآلج ولقالالالة، 
ّ اط، و ضالال    و  وسالاللع سالالائ  نالصالال ق  والشالال اسا لى اضالالي لقالالا  لىالالم لىالالي بالالن الم بالالي السالال

ألقالالان لصالال  ، فالالأت ن الم بقالالة، وف ْ الاله  الشالالافمي وال أل الالي، وال الال اسا ، والهقئالالة، والهأل سالالة، وال ىلقالالا ، 
لقه األته  ال ئاسة في المىوم بال قا  اللص قة  .ا3نوال للة، وغق   لك، وا 

 ثالثًا: شيوخه:
ل،تىالال  المىالالوم، ولالالن اتصالالم ايلقالال  بمالال   لالالن المىلالالاس فالالي لصالال ، وتى الالم لالالألهم   وسالالًا فالالي       

 :ا4نأشه   ى س المىلاس
. ل لالالال  بالالالن ل لالالال  بالالالن ل لالالال  ال سالالالالألّي، التوألسالالالّي، اللغ بالالالّي، اللالالالاللّي، الشالالالهق  بالالالال نالبىقالالالال ّحا، 1
 ،     لىقه نش ل سم  ال قن لىم ل ائ  الألس يا، وناي بمقن الألووقةا.ا5ن  الا1176ن 
 له: نآ اب ال هما، ونباأل  سما ا.،  ض  ا6ن  الا1176. قوس  بن سالم بن ا ل  ال  ألّي ن 2
،  ضالالال  لالالاله لجالالالال  لالالالن نالجالالالالع الصالالالغق ا، ونالشالالاللائما، ا7ن  الالالالا1131. ل لالالال  ال  ألالالالّي ن 3

 ونالألجم الغقطي في اللول ا.
 

                                                 

 .3/573قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا1ن
، 3/1266،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/573قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا2ن

 .7/71، ايلالم: 473، لمجم اللطبولا : 11/133، لمجم اللىل قن: 161لأل  الجو   في تا قخ اي   : 
،  ىقالة البشال  فالي تالا قخ ال ال ن 3/573تألض  ألشأته، وتى قه المىوم في: لجائب اآلثا  في التال اجم واي،بالا :   ا3ن

، ال،طالالط الج قالال ة للصالال  اللمالال و  بالالالال 161، لألالال  الجالالو   فالالي تالالا قخ اي  الال : 1267-3/1266الثالالالم لشالال : 
 .12/54ن،طط لبا كا: 

،  ىقة البش  في تالا قخ ال ال ن الثالالم 574-3/573قألض  في شقو،ه: لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا4ن
، 12/54، ال،طالالالط الج قالالال ة للصالالال  اللمالالال و  بالالالال ن،طالالالط لبالالالا كا: 1/404ل الللألالالالون: ،  قضالالالا3/1267لشالالال : 

 .11/133لمجم اللىل قن: 
 .11/275، لمجم اللىل قن: 1/131تألض  ت جلته في:  قضال الللألون:   ا5ن
 .1/263تألض  ت جلته في: لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا6ن
 .1/265، لمجم اللىل قن: 1/311تألض  ت جلته في:  قضال الللألون:   ا7ن
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،  ضالال  لاله: نشالال ل الجالو  ةا لىشالالقخ لبالال  ا1ن  الالا1132. ا لال  الجالالو  ّح، ال،الال ّح، الشالالافمّي ن 4
 الشا لقة.السالم الى األي، وتى م لأله ط قل 

. ل لالالالالال  بالالالالالن  سالالالالاللالقم بالالالالالن ل لالالالالال  بالالالالالن  سالالالالاللالقم بالالالالالن ،ضالالالالال  الأل الالالالال اوّح، اللصالالالالال ّح، اللالالالالالاللّي 5
 ، تى م لأله لىوم ل،تى ة، لالبقئة، والهأل سة، وال ىلقا ، وال للة.ا2ن  الا1135ن 
.  سالالن بالالن  بالال ا قم بالالن  سالالن بالالن لىالالي بالالن ل لالال  بالالن لبالال  الالال  لن ال قىمالالّي، الم قىالالّي، الجب تالالّي 6
، تى الم لألاله ال  اله ال أل الي، ولىالوم أ،ال ب، لالبقئالة، والهأل سالة، وال ىلقالا ، وال للالة ا3ن  الا1133ن 

 لن ط قل تىلق   ل ل  بن  سلالقم الأل  اوّح.
. لىالالي بالالن ا لالال  بالالن ل لالال  م هللا الصالالمق ّح، المالال وّح، اللالالاللّي، اي  الال ّح، الشالالهق  بالالال نالصالالمق ّحا 7
 اللم وم.،  ض  له   وسًا في ال  ه، ولتب ا4ن الا1131ن 
،  ضال  لاله: ا5ن الالا1207. أبو لب  هللا ل ل  بن الطالب بن سو ة الل ّح، ال اسّي، التاو ّح ن 3

نشالال ل اللوطالالأ لىالالالم  الالالم اللغالالال با، ولالالان  لالالالك فالالي اي  الال  فالالالي سالالألة و و  أبالالالي لبالال  هللا ب صالالال  
 ال ج.

 رابعًا: تالميذه:
بىال  ايلقال  ال قالالا ة بالقن لىلالالاس  لاألاله؛ للالالا جمىاله ل جمالًا لطىبالالة المىالم، قتوافالال ون لىقاله؛ لقألهىالالوا      

 :ا6نلن لىله الغ ق ، وأ م لن   لو  وأ، وا لأله
 الالالا، ولالالن لىل اتالاله:  اشالالقة 1221. الشالالقخ لصالالط م بالالن ا لالال  الم بالالاوّح، اللصالال ّح، اللالالاللّي ن 1

 .ا7ن لىم ش ل اله   ح لىسألوسقة، في الم ائ
 الالا، ولالن 1230. الشقخ ل ل  بن ا ل  بن ل فة اللص ّح، اللاللّي، الشهق  بال نال سالوتّيا ن 2

 .ا3نلىل اته:  اشقة لىم لغألي الىبقب،  بن  شام ايألصا ّح، في الأل و

                                                 

 .1/135تألض  ت جلته في:  لمجم اللىل قن:   ا1ن
 .1/60، لمجم اللىل قن: 2/333،   قة الما فقن: 1/27تألض  ت جلته في:  قضال الللألون:   ا2ن
 .3/113، لمجم اللىل قن: 1/300تألض  ت جلته في:   قة الما فقن:   ا3ن
 .1/761،   قة الما فقن: 1/114تألض  ت جلته في: لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا4ن
 .1/411،  قضال الللألون: 2/142تألض  ت جلته في: لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا5ن
/ 1ن: ،  قضالال الللألالو 363قألض  فالي تالل تاله، ولالن أ،ال وا لألاله: شالج ة الألالو  ال لقالة فالي طب الا  اللاللقالة:   ا6ن

404. 
 .12/231، لمجم اللىل قن: 6/455تألض  ت جلته في:   قة الما فقن:   ا7ن
 .3/212، لمجم اللىل قن: 6/457تألض  ت جلته في:   قة الما فقن:   ا3ن
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 الالالا، ولالالن لىل اتالاله:  اشالالقة لىالالم 1232. الشالالقخ  جالالا ح بالالن لبالال  اللطىالالب المالال وّح، اللالالاللّي ن 3
 .ا1ن وم ال  ه اللالليّ لجلولة ايلق  في ف

 الالالا، ولالالن لىل اتالاله: 1241. الشالالقخ ا لالال  بالالن ل لالال  الصالالاوّح، اللصالال ّح، ال،ىالالوتّي، اللالالاللّي ن 4
 .ا2ن اشقة لىم ت سق  الجاللقن

 الالا، ولالالن 1246. الشالقخ ل لال  بالالن ل لال  السالألباوّح، اللالالاللّي، الشالهق  بالال نايلقالال  الصالغق ا ن 5
 .ا3نلىل اته: لسىسم لاشو اس

ألهالة هللاا ن الشباسالّي، اللالاللّي، اي  ال ّح،  ل  بالن ا لال  . الشقخ ا6  الالا، ولالن 1212الشالهق  بالال نل 
 .ا4نلىل اته:  سالة في البسلىة، والمجالة في ل ض الجاللة

 الالا، لاله 1214. الشقخ لىالي بالن لبال  ال الل ال وصالّي، ال جالاجّي، ف قاله لصال ّح لالن اللاللقالة ن 7
أّلة وال  آنلىم بال ىك، واي ب، ولن لىل اته:  ق اض   .ا5نالوسألان في الملم بالسُّ

 خامسًا: مؤلفاته:
،ّى  ايلق  بم   ل  ًا لن اللىل ا  التي  لى  ألتاج ل ىه لن المىوم، وألث  لىل اته لاأل       

، وش و اً   واشي 
 ، وأ م     اللىل ا :ا6ن

 التي أل وم بت  ق ها.، و ي  سالتألا     ا7ن.  ت ا  اإلأل  في اللالم لىم المىلقن واسم الجأل 1
 .ا1ن، و و ل،طوطا3ن. اإللىقم في ش ل ل،تص  ،ىقم، و و في ال  ه اللالليّ 2
 .ا10ن. األش ال الص   في بقان لقىة ال   ، و و لطبوم3
. بهجالالة ايألالال  وا ئتألالالا  شالال ل  ا ألالالي الل بالالوب فالالي  قالالا  اآل ، و الالو لطبالالوم بلصالال  طبمالالة 4

 .ا11ن ج قة
                                                 

 .3/131، لمجم اللىل قن: 5/263تألض  ت جلته في:   قة الما فقن:   ا1ن
 .2/111، لمجم اللىل قن: 5/134تألض  ت جلته في:   قة الما فقن:   ا2ن
 .11/265تألض  ت جلته في: لمجم اللىل قن:   ا3ن
 .1/156تألض  ت جلته في: لمجم اللىل قن:   ا4ن
 .14/131تألض  ت جلته في: ال،طط الج ق ة للص  اللم و  بال ن،طط لبا كا:   ا5ن
 .7/71، ايلالم: 3/574واي،با : قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم   ا6ن
ىالالالم الجالالالأل ا فالالالي: لجائالالالب اآلثالالالا  فالالالي التالالال اجم   ا7ن و   باسالالالم: ن ت الالالا  اإلألالالال  فالالالي ال الالال ل بالالالقن اسالالالم الجالالالأل  ول 

 .1/573،  قضال الللألون: 3/1261،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش : 3/574واي،با : 
 .1/133 ، لمجم اللىل قن:1/573قألض :  قضال الللألون:   ا3ن
 .7/71قألض : ايلالم:   ا1ن
 .7/71قألض : ايلالم:   ا10ن
 .473قألض : لمجم اللطبولا :   ا11ن
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 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

 .ا1ن. ت سق  سو ة ال   ، و و ل،طوط5
 .ا2ن. ت سق  اللمّو تقن، و و ل،طوط6
 .ا3ن. ثل  التلام في ش ل آ اب ال هم واإلفهام7
.  اشالقة لىالالم  ت الا  الل قالال ، و الالو شال ل الشالالقخ لبالال  السالالم الى الالاألي لىالالم جالو  ة التو قالال ، و الالي 3

 .ا4نلطبولة
 .ا5ن.  اشقة لىم ش ل ابن  شام لل،تص  الش و ، و ي لطبولة1

 .ا6نال  تاألي لىم المّ ّقة، و ي لطبولة.  اشقة لىم ش ل 10
 .ا7ن.  اشقة لىم الشألشو ح لىم الّ  بّقة في ال  ائ 11
 .ا3ن.  اشقة لىم ش ل الشقخ ،ال  لىم ل  لة اي   قة12
 .ا1نالشقخ لب  الباتي لىم الل،تص  اشقة لىم . 13
 .ا10ن اشقة لىم ش ل المشلاوقة  بن ت لي، و ي لطبولة. 14
 .ا11ناللم اج .  واٍش لىم15
 .ا12ن.  اشقة لىم لغألي الىبقب، و ي لطبولة16
 . .  اشقة لىم ش ل اللىوح لىم السل تأل قة في ا ستما ا ، و ي لطبولة17

                                                 

 .21/ 3، فه   ال، األة التقلو قة: 7/71قألض : ايلالم:   ا1ن
 .21/ 3، فه   ال، األة التقلو قة: 7/71قألض : ايلالم:   ا2ن
، 3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا3ن

 .1/573 قضال الللألون: 
 .474قألض : لمجم اللطبولا :   ا4ن
، 3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا5ن

 .7/71ايلالم: 
 .7/71قألض : ايلالم:   ا6ن
 .3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا7ن
 .12/54، ال،طط الج ق ة للص  اللم و  بال ن،طط لبا كا: 474قألض : لمجم اللطبولا :   ا3ن
 .3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با : ا1ن
 .7/71، ايلالم: 474قألض : لمجم اللطبولا :   ا10ن
،  ىقالالالالة البشالالالال  فالالالالي تالالالالا قخ ال الالالال ن الثالالالالالم لشالالالال : 3/574قألضالالالال : لجائالالالالب اآلثالالالالا  فالالالالي التالالالال اجم واي،بالالالالا :   ا11ن
3/1263. 
،  ىقالالالالة البشالالالال  فالالالالي تالالالالا قخ ال الالالال ن الثالالالالالم لشالالالال : 3/574قألضالالالال : لجائالالالالب اآلثالالالالا  فالالالالي التالالالال اجم واي،بالالالالا :   ا12ن
 .7/71، ايلالم: 474، لمجم اللطبولا : 3/1263
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 .ا1ن.  سالة في البسلىة13
 .ا2ن.  فع التىبق  للا ق سأم به ابن ،لق 11
 .ا3ن. ش ل  سالة البسلىة وال ل لة لىصّبان20
 .ا4نفي ال  قم . ش ل غ الي ص ق ، و و21
 .ا5ن. ش ل ل،تص  ،ىقم22
 .ا6ن. ضوس الشلوم لىم ش ل اللجلوم، و و لطبوم23
 .ا7ن. اللولب اللألق ، و و في ال  ه اللاللي، و و لطبوم24
ه25  .ا3ن. اللجلوم، و و في ال  ه اللاللي، أّل ه و و ابن    ب ولش قن سألة، ثم  ّشا  وش    
 .ا1نل   تقن. لطىع الألق قن فقلا قتمىل با26
 .ا10ن. لألاسك ايلق ، و و لطبوم27
 .ا11ن. الوضق ة الشا لقة23
 .ا12ن. له ثب  لطبوم في أسلاس شقو،ه، وأل ب   لن ت اجلهم، وت اجم لن أ، وا لألهم21
 
 
 

                                                 

 .21/ 3قألض :  فه   ال، األة التقلو قة:   ا1ن
 .3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا2ن
 .21/ 3قألض :  فه   ال، األة التقلو قة:   ا3ن
 .21/ 3قألض :  فه   ال، األة التقلو قة:   ا4ن
. 3/1263 ن الثالم لشال : ،  ىقة البش  في تا قخ ال 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا5ن

 و بلا  و أل   ناإللىقم في ش ل ل،تص  ،ىقما آأل  ال ل .
 .7/71، ايلالم: 474قألض : لمجم اللطبولا :   ا6ن
، 3/1263،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا7ن

 .474لمجم اللطبولا : 
،  ىقالالالالة البشالالالال  فالالالالي تالالالالا قخ ال الالالال ن الثالالالالالم لشالالالال : 3/574قألضالالالال : لجائالالالالب اآلثالالالالا  فالالالالي التالالالال اجم واي،بالالالالا :    ا3ن
 .12/55، ال،طط الج ق ة للص  اللم و  بال ن،طط لبا كا: 474، لمجم اللطبولا : 3/1263
 .3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا1ن
 .474قألض : لمجم اللطبولا :   ا10ن
 .475قألض : لمجم اللطبولا :   ا11ن
 .7/71قألض : ايلالم:   ا12ن
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 سادسًا: وفاته:
اجلالالع اللى ،الالون لىالالم أنه ايلقالال  تالالوفي فالالي ال الالا  ة قالالوم ا ثألالالقن، الماشالال  لالالن  ح ال مالال ة لالالن      

سالالألة اثألتالالقن وثالثالالقن ولالالائتقن وألالال  لالالن  جالال ة الألبالالي 
الالّقع فالالي لشالالهٍ  لىالاليٍس با جتلالالام ا1ن ، وتالال  ش 

 .ا2نباحوا    ام، و  فن بجوا  ل فن الشقخ لب  الو اب الم ق ي، بال  ب لن للا ة السىطان تاقت
 المبحث الثاني: دراسة المخطوط

 أواًل: وصف نسخ المخطوط:
التلالال   فالالي الت  قالالل لىالالم ثالالالم ألسالالخ ،طّقالالة ل  وضالالة فالالي الللتبالالة اي   قالالة بلصالال ، وفقلالالا      

 قأتي وص   له   الألسخ:
 . النسخة األولى:1

و الالي الألسالال،ة التالالي التلالال تها أصالالاًل، وأسالاللقتها: نايصالالما، و الالي ألسالال،ة ل  وضالالة فالالي الللتبالالة      
وضعا، ول   أو اتها ،ل  و تا ، أح: لش  ص  ا ، لالن  160/41601اي   قة ب تم لام ن

ال جالالم اللتوسالالط، تت الال لها صالال  ة لىقهالالا ،الالتم باسالالم اللتب،األالالة اي   قالالة، ول تالالب لىقهالالا: نوتالال  هلل 
ن قألت ع به لن طىبة المىما، ولم م السطو  في لم ص  ة  و سالبمة لشال  سالط ًا، تمالم لىم ل

ا لىلالا ، ول تبال  ب،الط ألسالخ لمتالاٍ ، وواضالٍ  لبقال   1-5وقت اول لال   لىلالا  السالط  الوا ال  بالقن ن
ال الالال و ، وقمالالالو  تالالالا قخ ألسالالال،ها  لالالالم قالالالوم الثالثالالالاس، ال،الالالال  لشالالال  لالالالن  بقالالالع الثالالالاألي، لالالالن سالالالألة 

هالا أل سال،  فالالي  قالاة اللىلالال ، وتبالم وفاتاله ب،لالالٍ  وثالثالقن سالالألة، أح أنه  الالا، و ال ا قمألالالي أأله 1117ن
لل  اللىل  وت  ألس،ها ثالم  وأ بمالون سالألة، وتالام بألسال،ها ألاسالخ  قال لم: ن سالقن   قاللا، و الي 
ألس،ة واض ة ال،الط، ول قال   بمال  لىلاتهالا ب،الٍط ت تهالا بالالىون اي لال ، و  قوجال  فقهالا سال ط  ّ  

لثق ا لا است  لها الألاسخ في ال اشقة،  تم أأله فالي بمال  اي قالان ألا  ًا في بم  اللىلا  التي 
لان قست  ك   وفالًا ألاتصالة لالن اللىلالة، فلالثاًل: لتالب ناست ضالا  اا بهال ا الشاللم: ناست ضالاا، ثالم 
اسالالالت  ك الالالالأل   الالالال ح فقهالالالا فالالالي ال اشالالالقة، فلتالالالب: ن  الالالاا، ولتالالالب نا لتبالالالا ا ا: نا لتبالالالا اا، ثالالالم 

و ال   الألسال،ة تلالا  ت،ىالو لالن الضالبط بالشاللم، باسالتثألاس لىلالا  است  ك في ال اشقة فلتب: ن ا. 
تىقىالالالالة جالالالال ًا ضالالالالبطها الألاسالالالالخ، والتالالالالا    الالالال   الألسالالالال،ة ب،ىو الالالالا لالالالالن اي،طالالالالاس الىغوقالالالالة، والأل وقالالالالة، 
واإللالئقالالة،  ّ  فالالي اللىلالالا  التالالي ت الالوح  لالال ة فإألالاله قىالالقن الهلالال ة، لثالالم: نسالالىام،  أح، قالالأتيا، ف الال  

 ص  اللل و  الالال للولًا الالال، لثم: نال للاس، ابت اسا، ف   ل تب : لتبها: نسوام،  اح، قاتيا، ولان ق

                                                 

، 3/1270،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا1ن
 .12/55، ال،طط الج ق ة للص  اللم و  بال ن،طط لبا كا: 11/133، لمجم اللىل قن: 162لأل  الجو  : 

 .3/1270،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش : 3/574ب اآلثا  في الت اجم واي،با : قألض : لجائ  ا2ن
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نال للالالا، ابتالال اا، وأ قاألالالًا ق،طالالب فالالي لتابالالة الهلالال ة  لالئقالالًا، لثالالم: نالج ئالالي، لالالم قمتبالال  ا ست ضالالا  
جالال سًاا، ف الال  ل تبالال : نالجالال سح، لالالم قمتبالال  ا ست ضالالا  جالال ىا، وأ،طالالأ فالالي جلالالع نث الالةا فىالالم قجلمهالالا 

أللا ل  ىم: نث اةا.لىم: نث ا ا، وا 
 و ،تقا      الألس،ة أصاًل أسباب  سو  أ بّقألها    ًا في لألهج الت  قل الالال  ن شاس هللا الالال.     

 . النسخة الثانية:2
 141/22750وتالالال  أسالالاللقتها: نأا، و الالالي ألسالالال،ة ل  وضالالالة فالالالي الللتبالالالة اي   قالالالة بالالال تم لالالالام ن     

جالالم اللتوسالط، تت الال لها صالال  ة وضالعا، ولالال   أو اتهالا ،لالال  و تالا ، أح: لشالال  صالال  ا ، لالن ال 
لىقها ،تم باسم اللتب،األة اي   قة، ولألوان ال سالة، للأله ب،ط ق،تىال  لالن ال،الط الال ح ل تبال  باله 
ال سالالالة، و الالو لىالالم اي جالال  لالالن لتابالالة أ الال  لاللقهالالا، أو أ الال  لالالوض ي الللتبالالة، وأل الالل  الألاسالالخ فالالي 

ن لىالم ال للالة، لالم ل ّلالب آ،  ا ص  ًة و بالع صال  ة لالن  سالالة أ،ال ب تبتال ه ب ولاله: ننتالال ة لال
 بّ  فقه لن لىٍم أ بمة .....اا، ولم م السطو  في لم ص  ة لن     الألس،ة  و تسمة لشال  

ا لىلا ، ول تب  ب،الط ألسالخ لمتالاٍ ، وواضالٍ  1-6سط ًا، وقت اول ل   لىلا  السط  الوا   بقن ن
 1237: ننتالّم سالألة لتوسط  ال  و ، و ي ألس،ة لن ألس،ة اللىلال ، و ال ا لالا  لال   الألاسالخ ب ولاله

 ل ا ب،ط اللىل اا، وتّم ألس،ها لن ألاسخ ق لم: نل ل  ألقنا، و ل  في ألهاقة الألس،ة  تا قخ 
 الالا، وتلتالا   ال   الألسال،ة بالضالبط بالشاللم للثقال  1237ا ألتهاس لن ألس،ها وال ح لان في المام ن

ّقالال   بمالال  اللىلالالا  بالالالىون اي لالال ، ولىقهالالا تمىق الالا  فالالي ال ا شالالقة لجالمهالالا، ا  لالالن اللىلالالا ، ول 
لالالان ق ألهالالي لالالم تمىقالالل بمبالالا ة: نا. الالال. جالمالالها، وا،تصالال  الألاسالالخ لىلالالة نضالالا  ا، ولثألا الالا، وجلمهالالا 
بى ض نضالها أقأللالا و    فالي الل،طالوط، وتلالا   ال   الألسال،ة ت،ىالو لالن اي،طالاس الىغوقالة، والأل وقالة، 

م: نا بتالال اس، ال للالالاس، واإللالئقالالة  ّ  فقلالالا قتمىالالل بالالالهل ة، فإألهألالالا ألال الالض فقهالالا تصالال  الللالال و ، لثالال
 جالال اسا، ف الال  ل تبالال : نا بتالال ا، ال للالالا،  جالال اا، وغق  الالا، للالالا ألال الالض تىقالالقن الهلالال ة، لثالالم: نلجالاليس، 
 أح، سىام، فقأتيا، ف   ل تب : نلجي،  اح، سوام، فقاتيا، و  قوجال  فالي  ال   الألسال،ة سال ط،  ّ  

لن الألس،تقن اي، ققن، و ي   تىث   ال ىقم،      قتجاو  أ بع لبا ا ، وفقها لىلا  تىقىة  ائ ة
أللا  ي توضق  لها.  في لمألم المبا ة، وا 

 . النسخة الثالثة:3
 143/22741وتالال  أسالاللقتها: نبا، و الالي ألسالال،ة ل  وضالالة فالالي الللتبالالة اي   قالالة بالال تم لالالام ن     

وضالالالعا، ولالالال   أو اتهالالالا سالالالال  و تالالالا ، لالالالن ال جالالالالم اللتوسالالالط، أ بالالالع  لألهالالالا ت تالالالالوح لالالالم لألهالالالا لىالالالالم 
أنه لالالال   صالالال  اتها ثلالالالان صالالال  ا ، والو تتالالالان الباتقتالالالان  الالالو  لالالالم وا الالال ة لألهلالالالا  صالالال  تقن، أح

ص  ة وا  ة،    ا لا في أوم الل،طوط، وت  ، صص  لىمألوان، واي، ب في ألهاقته ل،صصة 
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لى،اتلالالة، وبىالال  لمالال م السالالطو  فالالي لالالم صالال  ة ،لسالالة لشالال  سالالط ًا، وقتالال اول لالال   لىلالالا  السالالط  
ب،ط ألسخ لمتاٍ ، وواضٍ  لتوسط  ال ال و ، و  قوجال  فقهالا لالا ا لىلة، ول تب  11-7الوا   بقن ن

قشالالق   لالالم تالالا قخ ألسالال،ها، للالالا لالالم ق الال ل  اسالالم ألاسالال،ها، وفقهالالا سالال ط لالالبم  المبالالا ا ، وللثقالال  لالالن 
اللىلا ، و ي ت،ىو لن الضبط، واست  ك الألاسخ بمال  لالا سال ط لألاله فالي ال اشالقة التالي  الو  الالالال 

 الالال   الألسالالال،ة بمالالال  التمىق الالالا  التوضالالالق قة فالالالي  أقضالالالًا الالالالالال لىالالالم تصالالال ق  بمالالال  اي،طالالالاس، ولىالالالم
ال اشالالقة، ولالالم قالال ل  الألاسالالخ للالالن  الال   التمىق الالا ، و الال   الألسالال،ة لالألسالال،تقن السالالاب تقن ت صالال  فقهالالا 
اللل و ، ول ّقأل  الهل ة في جلقالع اللىلالا  التالي ت الوح الهلال ة،  ّ  ال ىقالم لألهالا، وق ضالا   لالم  لالك 

ف الالال  ل تبالالال : ن الالالالك، فالالالاسنا، وغق  لالالالا، ولثالالالم  الالال    لثالالال ة اي،طالالالاس اإللالئقالالالة، لثالالالم: ن لالالالك، فالالالإنا،
اي،طالالاس لثقالال ة جالال ًا، للالالا قلثالال  فقهالالا  قالالا ة  لالال ة  لالالم نأما التم قالال    ا  ،الالم لىقهالالا  الال   لأل الال  ، 
لثالالم: نبالالاإلطالل، فالالايلو ، وبالجلىالالةا، ف الال  ل تبالال : نبالالااإلطالل، فالالاايلو ، وباالجلىالالةا، وغق  الالا، 

ىالب فقهالا تج ئالة اللىلالة فالي ألهاقالة السالط ، فقلتالب تساللًا و ال   ساللة غالبالة فالي  ال   الألسال،ة، للالا قغ
لألهالالالا، وقللالالالم البالالالاتي فالالالي ب اقالالالة السالالالط  التالالالالي، فلالالالثاًل: ناللا ّقالالالةا، ف الالال  لتبهالالالا فالالالي ألهاقالالالة السالالالط : 
ناللالالالاا، وفالالالي ب قالالالة السالالالط  التالالالالي أللىهالالالا فلتالالالب: ن قالالالةا، وناللغالالالاق ةا، لتبهالالالا فالالالي ألهاقالالالة السالالالط : 

ىها فلتب: نق ةا، ونالوضعا، لتبها في ألهاقة السط : نالوا، ناللغاا، وفي ب قة السط  التالي ألل
وفالالالالي ب قالالالالة السالالالالط  التالالالالالي أللىهالالالالا فلتالالالالب: نضالالالالعا، ونلىلش،صالالالالا ا، لتبهالالالالا فالالالالي ألهاقالالالالة السالالالالط : 
نلىلش،صاا، وفي ب قة السط  التالي أللىها فلتب: ن ا، وناإلطاللا، لتبهالا فالي ألهاقالة السالط : 

فلتب: نلا، للا لث  فقهالا لتابالة ايلال  الل صالو ة قالاًس، ناإلطالا، وفي ب قة السط  التالي أللىها 
لثالالم: نبلسالاللم، ت، الالم، لمألالالم،  لالالم، لىالالما، ف الال  ل تبالال : نبلسالاللي، ت، الالي، لمألالالي،  لالالي، لىالاليا، 

 وغق  ا.
 ثانيًا: اسم المخطوط، ونسبته إلى األمير:

بالقن أقال قألا   شّك في ألسبة     ال سالة  لم ايلق ، فهو ت  صّ ل ب لك بأل سه في ل  لة لا      
لن أل سخ الل،طوط تائاًل: ننفالأتوم، وأألالا ال  قال  ل لال  ايلقال اا، للالا ات الل ل الن تال جم ل لقال  لىالم 

 .ا1نألسبة     ال سالة  لقه
ألالالا اسالالالم  الالال   ال سالالالالة، ف الالال  و   فالالالي ألسالالال،ة الل،طالالالوط نايصالالالما باسالالالم: ن ت الالالا  اإلألالالال  فالالالي      

اللالالالم لىالالم المىلالالقن واسالالم الجالالأل ا، وو   فالالي الألسالال،ة نأا باسالالم: نات الالا  اإلألالال  فالالي اللالالالم لىالالم 
المىلالالالالقن واسالالالالم الجالالالالأل ا، وأضألالالالاله سالالالالهوًا لالالالالن الألاسالالالالخ، والصالالالال ق  ن ت الالالالا ا للالالالالا و   فالالالالي ألسالالالال،ة  

                                                 

، 3/1261،  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لشال : 3/574قألض : لجائب اآلثا  في الت اجم واي،با :   ا1ن
 .473، لمجم اللطبولا : 1/573 قضال الللألون: 



   

 
 

2222 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات ذخرية اآلباء ووفاء األبناء
 للعلّامة  يف الكالم  على العَلَمَنيِ واسم  اجل نس  إحتافُ اإلنس  

 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

ات الالا ا؛ ين لالالن تال جم ل لقالال   لالال   بهالال ا الى الض، للالالا أألالاله و   فالالي الألسالال،ة نبا نايصالما، ولالالق  ن
بى الالالض ن ت الالالا ا أقضالالالًا، وللالالالن بالالالأل   لىلتالالالي: ناللالالالالم لىالالالما،    و   فالالالي ل  لالالالة ال سالالالالة بى الالالض: 
ن ت ا  اإلأل  في المىلقن واسم الجأل ا، للأله في ص  ة المألوان  ل  بى ض: ن ت ا  اإلأل  في 

تالال  ا،تىالال  اسالالم ال سالالالة فالالي اللتالالب التالالي ت جلالال  ل لقالال ، ف الال   لالال   لبالال  المىلالالي واسالالم الجالالأل ا، و 
سلالقم باشا البغ ا حا2ن، ولب  ال  ال البقطا ا1نال  لن الجب تي بى ض: ن ت ا  اإلأل  في  ا3ن، وا 

ىم الجأل ا.  ال  ل بقن اسم الجأل  ول 
 ا  اإلأل ا، باستثألاس وللا ت  م ألج  أنه     التسلقا  تت   في ج س لن المألوان، و و: ن ت     

ألس،ة الل،طوط نأا، و و سهو الالال ب سب ضأّلي الالال، للا تت ل التسلقا  لن  قم اللضلون في أنه 
ىالالم الجالالأل ا، واسالالم الجالالأل ، باسالالتثألاس لالالا  لالال    ىالالم الشالال، ، ول  لوضالالوم ال سالالالة قتألالالاوم المىلالالقن نل 

ىالالم الجالالأل ا، الجب تالالي، والبقطالالا ، والبغالال ا ح،    اتتصالال   التسالاللقة لألالال  م لىالالم ناسالالم ا لجالالأل  ول 
ىالم الجالأل ، واسالم الجالأل ،  ىم الش، ، ول  وأ ب أأله لستبم ، ين     ال سالة تألاول  ال  ل بقن ل 
   أنه اللىل  ابتال أ بهالا لىالم  ال ا الت تقالب لتألالاوً  تم قال  لالمٍّ لألهالا، وبقالان لا قتاله، والتلالا ًا لىالم 

، و الي: ن ت الا  اإلألال  فالي اللالالم   ا تت ج  ل قألا التسلقة الوا  ة في ألس،ة الل،طالوط نايصالما
لىالالم المىلالالقن واسالالم الجالالأل ا؛    أنه  الال   التسالاللقة تتطالالابل لالالع ل تالالوب ال سالالالة، و  سالالّقلا أنه  الال   
الألس،ة أل س،  في  قاة اللىل ، وتىق  ا الألس،ة نأا، و ي ألس،ة لن ألس،ة اللىل ،    تتطابل 

 فالالالي لىلالالالة ن ت الالالا ا، التالالالي لتبهالالالا التسالالاللقة فقهالالالا لالالالع تسالالاللقة ألسالالال،ة نايصالالالما و  ت،تىالالال  لألهالالالا   ّ 
الألاسالخ نات الا ا، و الو سالهو واضال ؛    أألهاله   قألسالجم لالع بالاتي المألالوان، للالا أألاله   لالتالة لاله بلالالا 

 تتضلأله ال سالة.
 ثالثًا: سبب تأليف الرسالة، وزمن تأليفها:

لسالالبب قمالالو  صالالّ ل ايلقالال  فالالي ل  لالالة  سالالالته بالسالالبب الالال ح  فمالاله  لالالم تألق هالالا،  الالال ًا أنه  الال ا ا     
 لم  ل ال بم  طىبة المىم ال قن قتلتمون بللاألة ل لوتة لأل   بأن قبقن لهم ال ال ل بالقن المىلالقن 

 واسم الجأل .
ألالالا  لالالن تالالألق  ال سالالالة، فالالال ألمىالالم  لالالك ت  قالال ًا الالالالال ب سالالب لالالا اطىمالال  لىقالاله لالالن اللصالالا   الالالالال،      

، وقمالو  تالا قخ ألسال،ها  لالم المالام وللن أت م الأل سالخ التالي وت ال  لىقهالا الألسال،ة التالي التلال تها أصالالً 
ن لالان تال   ال  ألا بالأن تألق هالا 1117ن  الا، ولل  اللىل  وتتها ثالم وأ بمالون سالألة، و ال ا ايلال  وا 

                                                 

 .3/574جم واي،با : قألض : لجائب اآلثا  في الت ا  ا1ن
 .3/1261قألض :  ىقة البش  في تا قخ ال  ن الثالم لش :   ا2ن
 .1/573قألض :  قضال الللألون:   ا3ن
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في الألص  ايوم الالال ت  قبًا الالال لن لل  اللىل ،  ّ  أألهألا   ألم   تا قخ تألق ها بالت  ق ، ف ال  قلالون 
  لك.  في أل   المام ال ح أل س،  فقه، أو أسبل لن
 رابعًا: منهج  المؤلف، وأسلوبه  في الرسالة:

ىالالم ا1ن الال   ال سالالالة لبالالا ة لالالن  سالالالة فالالي لىالالم الوْضالالع      ىالالم الشالال، ، ول  ، تألالالاوم فقهالالا اللىلالال  ل 
الجأل ، واسم الجأل ، ولق قة الت  قل بقألها، وت  استهّىها بالبسلىة تىتها ل  لة تصق ة ج ًا بّقن لن 

ىالالم  ،اللهالالا لألالالوان ال سالالالة، وسالالبب تألق هالالا، وشالال م بمالال  ا بال الال قم الالالالال ألاسالالبًا اللالالالم لأل سالاله الالالالال لالالن ل 
، لمتل ًا في  لك  قن  ىم الجأل ، ثم اسم الجأل ، ل ّ تًا في   قثه لم ألوٍم لن اآل،   الش، ، ثم ل 
لىه لىم ايسىوب الم ىي ال ح ق وم لىم الج م وال  اسة والب الم، و الو اللالألهج الال ح قسالق  لىقاله 

  ا اللالألهج لالألو  فالي لتالب لىالم الوْضالع،    أنه لالا أ لال  لالن  سالائم ولتالب فالي لىلاس اللألطل، و 
لىم الوْضع تأث   لثق ًا بلألهج لىم اللألطل، ولاأل  لتشابهة  لم  ال ٍّ لبقال  فالي  لالك اللالألهج، لالع 

؛ لالال ا ألجالال  ا2نوجالالو  ا،الالتالٍ  ط قالالٍ    قمالال و أن قلالالون ا،تصالالا ًا، أو شالال  ًا، أو تلثالالقاًل، أو ت شالالقة
لم لصالالالطى ا  لىالالالم اللألطالالالل ولبا اتالالاله، والتلالالال  ايلقالالال  الالالالالال أقضالالالًا الالالالالال ط ق الالالة السالالالىام ايلقالالال  قسالالالتم

والجواب ن ن تى   ..... تى   .....ا في لمالجة ايفلا ، فهالو قطال ل سالىاً  لالن سالائم ل ت،قهالم، ثالم 
 قجقب لىقه.

ا تت   به، ولا و،تم ايلق   سالته ب،اتلة تألاوم فقها اللا ّقة، وال  ق ة، والهوقة، لت  ثًا للّ      
أللالا ل ضالها سال  ًا  ق ّ تها بمضها لن بم . ولالم قتّبالع ايلقال  ت سالقلًا، أو تبوقبالًا لمقألالًا ل سالالته، وا 

 ل ًة وا  ة.
 خامسًا: شواهده:

أللالالا لاألالال  شالالوا    تىقىالالة جالال ًا، ف الال        لالالم قمتلالال  ايلقالال  فالالي  سالالالته لىالالم اللثقالال  لالالن الشالالوا  ، وا 
لمىلاس ب سب لا ت تضالقه اللسالألة التالي قت ال م لألهالا، ولمالّم  جالم استشه  بال  آن الل قم، وأتوام ا

ىالالالم الجالالالأل ، واسالالالم  ىالالالم الشالالال، ، ول  ال سالالالالة الل،تصالالال ، وت،صصالالالها فالالالي ج ئقالالالة ل الالال  ة،  الالالي: ل 
 الجأل ، لان و اس تىة شوا   .

بىغال  شالوا    آقتالقن لالالن ال ال آن اللال قم لالالم قستشاله  بغق  لالا، ولالالم قستشاله  بأشالما  المالال ب، و       
 سوب ببقٍ  وا ٍ  لن أل قة ابن لالك في الأل و. بألثالها

                                                 

،  سالالة 10لىم الوْضع: أصوم  وتوال   با ثة  لن أ الوام الى الض لالن  قالم الوْضالع. قألضال : وضالع واسالتما ة:   ا1ن
 .3في فن الوضع نلطبولة ضلن ثالم  سائما: 

 .50قألض  في   ا اللألهج: لىم الوضع،   اسة في فىس ة الىغة بقن لىلاس أصوم ال  ه ولىلاس الىغة:   ا2ن
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ألالالا أتالالوام المىلالالاس ف الال  أفالالا  لألهالالا واستشالاله  بهالالا فالالي بمالال  اللواضالالع، واّتسالالم لألهجالاله فالالي الأل الالم      
بألسبة لا قأل ىه لن آ اس  لم أص ابها لص  ًا باسم صا بها، وباسم اللتاب الالال أ قاألالًا الالالال الال ح قأل الم 

 قته، ولن الب   ال  ألي لن  واشالقه لىالم  سالالة الوْضالع، ولالن لأله، ف   أل م لن ابن لالك لن أل
الت تا األي لالن شال  ه لتى،الق  الل تالال، ولالن المال وح لالن شالق،ه ل لال  الصالغق  لالن  ون اإلشالا ة 

  لم لتبهلا.
 سادسًا: منهج التحقيق:

 اّتسم لألهجي في الت  قل باتّبام ال،طوا ، وايسالقب اآلتقة:     
الل،طوط، واستطم  المثالو  لىالم الأل سالخ الالثالم التالي ت ال م اللالالم لىقهالا .  اول   ص  أل سخ 1

 ل ّصاًل.
. تلالالال  بألسالالالخ ال سالالالالة لمتلالالال ًا لىالالالم الأل سالالالخ الالالالثالم، جالالالالاًل الألسالالال،ة التالالالي  لالالال   لهالالالا بلىلالالالة: 2

 نايصما، والتي ت  م ال  قم لألها أصاًل لمتل ًا، ولان التلا ح لىقها يسباب أ لها:
 الالالالا، أح فالالالي  قالالالاة 1117خ التالالالي  صالالالى  لىقهالالالا، ف الالال  تالالالّم ألسالالال،ها فالالالي المالالالام نأ.  ألههالالالا أتالالال م الأل سالالال

اللىل ،    أألهها أل سال،  تبالم وفالاة اللىلال  ب،لالٍ  وثالثالقن سالألة، ولمىالوم  أنه ألسالخ لتالاب فالي  قالاة 
لىل ه قىل  سالاللة الألسال،ة لالن الت  قال ، أو التغققال   لالم  ال ٍّ لبقال ؛     بالّ  أن قلالون اللىلال  تال  

 وصًا في ل ة طوقىة له  ، فهي ل قىة بأن قطىع لىقها في قوٍم لا.اطىع لىقها، و،ص
ب. الألس،ة تىقىة اي،طاس، وتىقىة الس ط تقاسًا بالألس،تقن اي ، ققن، و بلا ت  ئ  لىم اللىلال  أو 
أ   المىلاس؛ لوجو  تصوقبا  لىم  الش بم  الص  ا ، واست  الا  للا س ط لألها في لثق  

 لن اللواضع.
 واض ة ال،ط بال غم لن لوألها ت،ىو لن الضبط بالشلم.ج. الألس،ة 

. تابى  الألس،تقن الىتالقن  لال   ي ال  لا بالال ل : نأا، ول ،ال ب بالال ل : نبا لالع الألسال،ة التالي 3
التل تها أصاًل، لبقألالًا ال ال ول وا ،تالفالا  فالي الهالالش، ولالم التال م باثبالا  لبالا ة ألسال،ة نايصالما 

  ّج    لا في الألس،تقن اي ، ققن  ن لان أت ب لىص ة.في صىب الأل  بشلٍم لطىل، بم  بلا 
. تلالال  بت،الال قج اآلقالالا  ال  آألقالالة، والشالالم  الم بالالي، و صالال   اآلقالالا  ال  آألقالالة بالالقن توسالالقن ل  الال قن 4

 .چ چ
. تلالالال  ب صالالال  جلقالالالع اآل اس، والألصالالالو  التالالالي أل ىهالالالا اللىلالالال  لالالالن المىلالالالاس، ولتالالالب اللت الالال لقن، 5

    لم  لك سبقاًل.فألسبتها  لم لصا   ا ايصىقة لا استطم
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. وّضالال    بمالال  اللصالالطى ا  اللسالالتملىة لألالال  لىلالالاس الوْضالالع، ولىلالالاس اللألطالالل فالالي الهالالالش، 6
و اولالال  ت سالالق  بمالال  المبالالا ا  الغالضالالة فالالي الهالالالش لمتلالال ًا لىالالم بمالال  اللتالالب أ قاألالالًا، وبلالالا 

 أفهله لن لبا ة اللىل  أ قاألًا أ، ب.
 ،طوط لمتل ًا لىم لتب الت اجم اللوثوتة.. ت جل  ل لالم ال قن و    أسلاى م في أل  الل7
. ألّسالال   ال سالالالة بلالالا قت الالل لالالع تألضالالقم الطبالالالة ال  قثالالة الالال ح ،ىالال  لألالاله جلقالالع ألسالالخ الل،طالالوط، 3

 وتب   لضا     ا التألضقم في ايلو  اآلتقة:
 أ. الت ل  لاللا  الت تقم، التي تسال  في فهم لمألم الأل .

  ل، شلى  اآلقا  ال  آألقة، وايشما ، وايلالم.ب. للى  فها   فألّقة في ألهاقة الأل  الل 
ج.  تل  ص  ا  ال سالة ت تقلًا ج ق ًا ب سب صال  ا  الالأل  الل  الل، لالع وضالع أ تالام ألسال،ة 
الل،طوط ايصىقة فالي أثألالاس اللالالم للالا  الي فالي الل،طالوط نألسال،ة: نايصالماا لشالق ًا  لالم ت سالقم 

ولىضهالالال  بالالالال نضا،  اصالالال ًا  تالالالم الو تالالالة و لالالال  الو تالالالة الوا الالال ة  لالالالم صالالال  تقن،  الالالال ًا لىوجالالاله بالالالال نوا، 
 الص  ة بقن توسقن، و،ط لائم: ن  /  ا.

 

 
 ص  ة الغال  لن ألس،ة نايصما                  ص  ة الغال  لن ألس،ة نأا    
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 ص  ة الغال  لن ألس،ة نبا
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 الو تة ايولم لن ألس،ة نايصما

 
 الو تة اي،ق ة لن ألس،ة نايصما
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 ايولم لن ألس،ة نأاالو تة 
 

 
 الو تة اي،ق ة لن ألس،ة نأا
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 الو تة ايولم لن ألس،ة نبا

 
 الص  ة اي،ق ة لن ألس،ة نبا

 الفصل الثاني
 رسالة

 إتحاف اإلنس في الكالم على العلَميِن واسم الجنس
 محققةً 
 

  نه أ ل   لن جمه جأل    ألماله لن وْضع  الألل ة، وأ صّىي وأ سّىم لىم شال،ٍ  لىالم الب ال   ة، ث الّم      
الالن  ت الالا  ، الل بالالوبقن  لالال حه ل  اإلألالال  فالالي اللالالالم لىالالم  ا1ن الال ا لالالا ألالال ه فالالي طىبالاله بمالال  ايلالالّ ة لىالاليه

المىل قن  واسم الجأل 
 ، فأتوم، وأألا ال  ق  ل ل  ايلق :ا2ن

ىم        ع للمقهنٍ ل  : لا و ض   . ا4ن،ا جًا، غق   لتألاوٍم غ ق    ا3نالش،  
                                                 

 في نأا:  ت ا .  ا1ن
 في نبا:  ت ا  اإلأل  في الم ىلّقة واسم الجأل .  ا2ن
ع لشيٍس له وجو   ثاب   لتمّقن  في ال  ا3ن  ،ا ج.في نأا: للمأًلم. والص ق  لا أثبته. وق  ا  به: لا و ض 
 في نبا: لن تألاوم غق  . والل صو  ب وله: ننغق  لتألاوم غق  اا: أح   قص ل لىم غق  .  ا4ن
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 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

 .ا1نل ن  قم  لك الوضع
م ه  ألسان  للولوٍ  الالال لثاًل الالال أ ،ب   به، ولم ق  ، فإألهه       ىم الش،  لا وض  :   ق ،م في ل   ن تى  

ع للمقهٍن في   أله، وت  ات  وا  ا2نلم قوضع أللا و ض  ىالم الشال، لش،ٍ   آ  ،ا جًا، وا   ا3نلىم أنه ل 
 .ا4نلوضوم  للمقهٍن في ال،ا ج

: التمقالالالقن  الالالال  ألي  ألالالالا ط قالالالل  لى،الالالا ج    لالالاله لالالالن  قالالالم التمقالالالقن  ا6ن؛ ضالالال و ة  أألهالالاله   قوضالالالعا5نتىالالال  
الالال  ألي، بالالم لالالن  قالالم  الالو ل شالالّ،   
/ وا فالالي  لالالك، ولالالو 2فالالي ال،الالا ج، وقل الالي ت،ّقالالم  الالال  ن ن ا7ن

 بوجٍه لا.
ىالالم الشالال،  لوضالالولًا لىشالال،  اللمالالقهن      :  قالالم  لالالان ل  ، لالال م  أنه اسالالتملاله فقالاله بمالال  ا3ن ن تىالال  

 .ا1ن قا ة الى قة، والل ب ، أو أل   ج ٍس الالال لثاًل الالال لجا   
 

                                                 

ل    الوضالع لغالًة: جمالم الشاليس فالي  ّقال ، واصالطال ًا: ت،صالق  شاليس بشاليس، لتالم أ طىالل الشاليس ايوم   ا1ن
 .326ف هم لأله الثاألي. قألض : التم ق ا : 
الالّ   بأأّلالاله: لالالا ق ى الالب بالاله شالاليس   الاللي بالاله شالال،   بمقألالاله. قألضالال : ول  بمقألالاله؛ لق مالال     لالالن سالالائ  ألتالاله، لثالالم: ن قالال ا   ا س 

 .23، الل صم: 2/113ايصوم في الأل و: 
 .113 اس اللمألم أوً . قألض : لمجم ل الق  المىوم: أول فه السقوطي بأأّله: جمم الى ض ب

،  سالالة فالي 10ل  قألالة. قألضال : وضالع واسالتما ة:  اس اللمألم؛ لق مه لىقه بأل سه، أو باأللا ل ّ   بأأّله: تمققن الى ض ب
 .3فن الوضع نلطبولة ضلن ثالم  سائما: 

وتال   الالّ  اللصالالأل   الال ا اللوضالالوم بالالال نلمالالقهنا؛ لق ،الال ج بال لك الأللالال ا ؛ يألهالالا لقسالال  لوضالالولًة للمالالقهٍن، و الالّ   الال ا      
ىالم الجالأل ، و الّ   أق ضالًا بالال نغقال  لتألالاوٍم غقال  ا؛ لق ،ال ج سالائ  اللمقهن بال ن،ا جا؛ لق ، ج ب لك اللمقهن   ألّقًا، و الو ل 

اللما  ، فالضلق  صال   للّم لتلىم، ول،اطٍب، وغائٍب، للأله لق  لوضولًا لالستملام في لمقهٍن ،اٍ  ب قالم 
  ق ستملم في غق  ، ول لك اسم اإلشا ة، وغق  لالا، لىالم أن تلالون  ال   ايلالو  لمت ب ال ًة لألال  الوضالع. قألضال :  لالع 

 .1/231الهوالع: 
 لا أثبته في نبا، وفي نايصما: لم قضع.  ا2ن
 في نبا: لىم ش، .  ا3ن
ىم ش،ٍ ، و   ا لان لمقهألًا في الال  ن لالن  ون ال،الا ج فإأّلاله   ا4ن يّن اللوضوم   ا لان لمقهألًا في ال،ا ج فهو ل 

ىم جألٍ . قألض :  لع الهوالع:   .1/113،  اشقة الصّبان لىم ش ل ايشلوألي: 1/231ل 
 في نبا: ط قل ال،ا ج.  ا5ن
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما، ونبا:   قضع.  ا6ن
 في نبا:  و ش، .  ا7ن
 في نبا: لش،  لمّقن.  ا3ن
 في نبا: لجا  لثاًل.  ا1ن



   

 
 

2233 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
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ض و ة  لغاق ة  لك لىل شّ،صا   ام الوضع 
 ، و  تائم  به.ا1ن

: لثم     اللغاق ة غق  لمت ٍّ به؛ فإنه ا      غ ، والل ب ، ل اًل، ولا ًة، تى   لش،  وا    في الص 
ق الال  ، فالالايلو  اللتالالوا  ة ق  ط الالع الألضالال  لالالن صالالو  ا، وق م الالوهم لىالالم اإلت الالا  ا2نوشالال لًا، و  ق  الالام لالاله غ 

التباٍ  لّىيٍّ لشت ٍك،  ا5نلأل  ال للاس، و  قصم  لك ل تبة ا4ن، ألضق  اله ق ْولما3نالسا ح في الجلقع
ّقالم و  ل مقهٍن في لج     ال  ن  تم ق ألافي تولهم أألهه لوضالوم  لشال،ٍ  ،الا جي؛      قىال م لالن الّت، 

 الوضع، فىق ت أّلم. ا6نبشيس في الوضع لوأله لوضولًا له، للا سبل آأل ًا، وللا تالو  في  الة
: لا فائ ة ال ق  ن       ؟ا3ن، ألألي: نل ن  قم  لك الوضعاا7ن/ ضا اي،ق 2 ن تى  

 
 
 

                                                 

،ّ   وت  الوضع.  ا1ن  أح: ا،تال  الش،  اللمقهن لن  قم الشلم للا لان لىقه  قن ش 
ق الال   ب ألالالة   ا2ن قهالال    الشالاليس  فتغقهالال . قألضالال : ل،تالالا  الصالال ال: أح: لتغّقالال ًا، والغ  أل الالبا ا سالالم لالالن غ  . ولبالالا ة 203نل 

ىالالل لىالالم  الال    ن ا،تى الال  أطالالوا  ؛  ت الالا  الالال ا . وبهالال ا اللمألالالم ل  اللىلالال  تمألالالي أأّلالاله   قلالالون غقالال  اللوضالالوم لالاله وا 
 المبا ة في  اشقة ألس،ة الل،طوط نبا.

ن لاألال  تلثالم لّىّقالة لالع الشال، ،  ّ  أح: لا قلثم الش،  لالن  قالم جالو   ؛ ينه  ال   ا  ا3ن يلالو  اللتالوا   ة وا 
أألهها لّىّقة  ل   ضقة، و ي   ت ،م في   ق ة ج ئقاته؛ و لك بأن تلون ج سًا ،ا جًا لالن جالو   . قألضال : التم ق الا : 

231 . 
لمالوا   لالق  وجاس في ن ستو  المىلاسا أنه المالوا   شالتم، للالّن الشال،  وا ال   بالال ا ، ولا ّقتاله وا ال ة، و ال   ا

شالاليس  لألهالالا جالال س اللا ّقالالة و  لقألهالالا، بالالم لىهالالا ،ا جالالة لألهالالا، قّتصالال  بهالالا الشالال،  لألالال  ل وضالالها. قألضالال :  سالالتو  
 .3/137المىلاس: 

والالال لقم لىالالم أّن  الال   المالالوا     ًقمت الال ُّ بهالالا أنه الشالال،  اللوضالالوم لالاله تطالال أ لىقالاله لالالوا    تالالم وتالال  الوضالالع، 
 الال   المالالوا   للالالا ق متالال ُّ بالاله لأل ضالال  لألالال  الوضالالع الالالم  الالام الشالال، ، فالالإن لالالال  ا ة، والبالال و ة، وغق  لالالا، ولالالو لاألالال  

لان با  ًا الالال لثاًل الالال وجب ل الاة     الب و ة لأل  الوضع، و  ا قوجب ل م صال قة اسله لمىٍم له في  ام صالا  
أللا     ايلو  ص ا  لا ضة للا ّقته.   ا ًا الالال لثاًل الالال، وا 

. وتقالم: أصالىه: ن قالأة أ ولالما، والهقالأة 321قمألي: ايصم واللا ة. قألض : التم ق ا : اله ق ْولم: ل ض قوألاألي، و   ا4ن
. وقطى الالاله لىلالالالالاس اللألطالالالالل وال للالالالة لىالالالالم جالالالالو   الشالالالاليس 3/331 ألالالالا بلمألالالالالم الجالالالالو  . قألضالالال :  سالالالالتو  المىلالالالالاس: 

 .155، اللىقا : 251التما ق : التوتق  لىم لهلا  ، 321و  ق ته. قألض : التم ق ا : 
 في نأا:  تبة. وتوله: نن لكاا قمألي به: اللغاق ة.  ا5ن
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما: الة، وفي نبا:  سالة.  ا6ن
 ساتطة لن نأا. :اي،ق   ا7ن
   ا ال ق   و ال ح  ل   في التم ق  السابل لم ىم الش، .  ا3ن
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 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

:   ،ام الم ى م لا   ا شالت اك، لالال ن قالٍ ا لسالًلم باله جلالالة، فإألهاله قتألالاوم لالمه وا الٍ  لالن       تى  
 .ا1ن قم الوضع له،   لن  قم الوضع لغق  

ع  لىلا ّقة      ىم الجأل : لا و ض   الل ست ض  ة في ال  ن. ا2نول 
ع  لىلا ّقة لن  قم  ي       .ا3نواسم الجأل : لا و ض 
:   قتأّتم الوضع لشيٍس  ّ    ا است  ض   ن تى      ؛ فإنه الوضع لىلجهوم   قللن؛ ف قألئٍ  ا4ن  

 .ا6ن، و  قضه  ف ل  بقألهلاا5نا ست ضا   ب ّ  لأله فقهلا
: قجاب لن  لك بأوجٍه:        تى  
، أح جالالال س  لالالالن اللوضالالالوم لالالاله      ىالالالم الجالالالأل  شالالالط   ، وفالالالي اسالالالم ا7نلألهالالالا: أنه ا ست ضالالالا  فالالالي ل 
 ش ط  في الوضع، ،ا ج  لن اللوضوم له. ا3نالجأل 

                                                 

 سالم، للالن  طالالل ل الض ن قال ا   قال مُّ قمألي أّن اسم ن ق ا قطىل لىم لجلولة لن ايش،ا  قم فون به ا ا  ا1ن
ال ة، أح   ا تىألالا: ن قال   تالا م ا، فالال قال مُّ لىالم تال وم لالم لالن ساللي  أللا ق مُّ لىم لمٍّ لألهم لىم    لىقهم لجتلمقن، وا 

أللا لىم لمقهٍن لألهم تص ألا  ب لك.  به ا ا سم، وا 
م لالن اإلألسالان، و الو م، لثم: اللتمّ الل  اللتم ّ لّ   الج جاألي اللا ّقة ب وله: نناللا ّقة ت طىل غالبًا لىم اي  ا2ن

ال قوان الألاطل، لالع تطالع الألضال  لالن الوجالو  ال،الا جي، وايلال  اللتمّ الم لالن  قالم  ألهاله ل الوم  فالي جالواب: لالا  الو؟ 
. و لالال  لىلالال  ن سالالتو  المىلالالاسا تم قالال  ال للالالاس لهالالا ب ولالاله: ننو الالي فالالي 250قسالاللم: لا ّقالالة .....اا. التم ق الالا : 

ا باله ق جالاب لالن السالىام بلالا  الو؟ فمىالم  ال ا ت طىالل اللا ّقالة لىالم ال  ق الة اللّىّقالة .....اا.  سالتو  ل     ال للاس بلال
 .3/136المىلاس: 

ع  لىلا ّقةاا ساتط لن نأا.  ا3ن  توله: ننالل ست ض  ة في ال  ن. واسم الجأل : لا و ض 
قمألي بال ناست  ض  ا: ا ست ضا  في الال  ن. و ال ا اللالالم أو    لىالم لسالان لالن قمتال   لىالم لال م اشالت اط   ا4ن

 است ضا  اللا ّقة في ال  ن لع اسم الجأل .
ىالالم الجالالأل ، واسالالالم   ا5ن فالالي نايصالالما: فقهالالا، و لالالا أثبتالاله فالالي نأا، ونبا، و الالو الصالالواب؛ يّن الل صالالو  بهلالالا: ل 

 الجأل .
ىم الجأل  قلون لىلا ّقة ال اضال ة فالي الال  ن، ألالا اسالم الجالأل  فالال ق شالت ط فقاله است ضالا    ا6ن ال  ل بقألهلا أنه ل 

لم  ال ا أشالا  السالقوطي ب ولاله: نن..... ث الّم التمقالقن  ن لالان ،ا جّقالًا بالأن لالان اللوضالوم لاله لمقهألالًا  ال  ن لىلا ّقة، وا 
ن لالالان   ىالالم الشالال، ، وا  الالض فالالي ال،الالا ج، لالالال ن قالال ا، فهالالو ل   ألّقالالًا بالالأن لالالان اللوضالالوم لالاله لمقهألالالًا فالالي الالال  ن، أح: لال  

ىم الجأل ، وألا اسالم الجالأل ، فهالو لالا  ىم لىسبع، أح: اللا ّقة ال اض ة في ال  ن، فهو ل  الوجو  فقه، لال نأ سالةا ل 
الالالع لىلا ّقالالالة لالالالن  قالالالم  الالالي، أح: لالالالن غقالالال  أن ت مالالالقهن فالالالي ال،الالالا ج، أو الالالال  ن، لالالالال نايسالالال ا اسالالالم السالالالبع، أح:  و ض 

 .131-1/133. وقألض  في لثم   ا: ش ل التص ق : 1/231للا ّقتهاا.  لع الهوالع: 
ىالم الجالأل ، ولالق  جال سًا لألاله. قألضال :  اشالقة الصالّبان لىالم   ا7ن  ّج  الصّبان أن قلون ا ست ضا  شال طًا فالي ل 

 .1/113ش ل ايشلوألي: 
، أح ج س  لن اللوضوم له، وفي اسم الجأل اا ساتط   ا3ن  لن نبا.توله: ننشط  
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، و  ص ة له. ا1ن ن      : قى م أنه لمألم نأ سالةا لا ّقة ، واست ضا    تى  
: لم ق متب ال       / وا 3لسالت اًل تت لالب لألاله لالع اللا ّقالة لجلالوم؛ بالم ن ا3نا ست ضالا   جال ساً  ا2نت ى  

 اللست ض  ة لن  قم است ضا  ا، فىق ت أّلم. ا4نّقةالت ب   ص ًة لىلا ّقة، بلمألم أنه الوضع لىلا 
ىم الجأل   اصم  ل صو ، وفي اسالم الجالأل   اصالم  غقال  ل صالو ،  ولألها: أنه ا ست ضا  في ل 
ىالالم الجالالأل  و  ان  ن قالالٍ ا فالالي تولالالك: ن الال ا  قالال   فأل  لالاله ا، وو  ان  اسالالم الجالالأل  و  ان  ن جالالٍما فالالي  فالالو  ان  ل 

الل شالالا   لقالاله  اصالالم  لمهلالالا، للالالْن ف الال ل  بالالقن ال اصالالم   ا6نفالالإنه تمقالالقن: ن الال ا  جالالم  فأل  لالاله ا، ا5نتولالالك
الل متب  ، وبقن
 ال اصم  غق  الل متب  . ا7ن

: لا ال لقم  لىم التبا      ايلو   ام  الوضع؟        ن تى  
ن تىألالالا:  الالو هللا :  ن تىألالالا: الواضالالع   غقالال   هللا  تمالالالم، فالالال قبم الال  أل الالم  الال   ا لتبالالا ا  لألالاله، وا   ت ىالال  

 و الالالالالالالالالالالالالي، الالالالالالالالالالالالىقالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، فالالالالالالالالالالقالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالن أألهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله اطالالالالالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالالع  لالالالا3نتالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
ىم الجأل  الالال لىم لا سبل الالال لاله لاللالا   ا1نأو  لهام ، لألهالا: ا10ن، لىم أنه التبا  ا ست ضا  في ل 

لألع   ،وم
 ./ ضا لان ب اته ق ق  التمققن3نأما لىقه،  قم ن ا11ن

                                                 

 في نبا: فإن.  ا1ن
 في نأا، ونبا: لم قمتب وا.  ا2ن
 في نايصما: ج ى.  ا3ن
 توله: ننبلمألم أنه الوضع لىلا ّقةاا ساتط لن نأا.  ا4ن
 توله: ننن  ا  ق   فأل له ا، وو  ان  اسم الجأل  و  ان  ن جٍما في تولكاا ساتط لن نأا.  ا5ن
 في نبا: تمّقن.  ا6ن
 نبقنا ساتطة لن نأا، ونبا.  ا7ن
في لسألة واضع الىغة ،ال  لشهو ، فلالن المىلالاس لالن   الب  لالم أأّلهالا لالن وضالع البشال ، ولالألهم لالن تالام:   ا3ن

 أّلها توتق قة   ق مى م واضمها، ولألهم لن   ب  لم أنه هللا تمالم  و واضمها، و  ا اي،ق   و ل  ب أبي ال سالن 
لم 25-24، ا تت ال في لىم أصوم الأل و: 35تى،ق : ال: اللطّوم لىم ايشم ح، وجلالة. قألض  في  لك . وا 

 . 1/33  ا اي،ق  لام ابن جألي في الب س، وأل م  لك لن شق،ه أبي لىي ال ا سي. قألض :ال،صائ : 
وجماللصالالالّبان ال الالالوم بوضالالالع الىغالالالة لالالالن هللا تمالالالالم  الالالو ايصالالال . قألضالالال :  اشالالالقة الصالالالّبان لىالالالم شالالال ل ايشالالاللوألي: 

ل1/116  .1/120قه لام ال،ض ح. قألض :  اشقة ال،ض ح لىم ش ل ابن ل قم: . وا 
لهام. والهاس في توله: ننأأّلهاا، وضلق  ال الم في ناّطىعا قمو ان لىم الواضع.  ا1ن  في نبا: وا 
، شالالال ل ابالالالن ل قالالالم: 133-1/132، أوضالالال  اللسالالالالك: 1/114قألضالالال  فالالالي  الالال   الماللالالالا : شالالال ل التسالالالهقم:  ا10ن
. و ا  الشالالالقخ ،الالالال  اي  الالال ح، وايشالالاللوألي لاللالالالة أ،الالال ب، و الالالي التألالالالام وصالالالال ه 1/231،  لالالالع الهوالالالالع: 1/123

 .1/117، ش ل ايشلوألي نب اشقة الصّبانا: 1/133بالألل ة. قألض : ش ل التص ق : 
 في نأا: ل م  ،وم.  ا11ن



   

 
 

2233 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات ذخرية اآلباء ووفاء األبناء
 للعلّامة  يف الكالم  على العَلَمَنيِ واسم  اجل نس  إحتافُ اإلنس  

 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

 
ىالم الجالأل ا1نفهو غأليٌّ لألها   ا2ن، ب،الال  اسالم الجالأل  فتال ،م لىقاله، فقطال أ لاله لالا  الو أصالم  فالي ل 

، لتأألقالم نأ سالالةا، وجالوا   ا بتال اس باله، ا5نلمىالٍة غقال  الم ى لقالة ا4ن، ولألم ه لن الصال  ا3نلن التمققن
ولجيس  ال ام لأله بال ل سّوٍغ، وبالجلىة تج ح لىقه أ لام اللما  ، ب،ال  اسالم الجالأل  اللجال   

 لن نأما في  لك لّىه.
فالي  ا6نجوبالة: أنه ا ست ضالا  الل شالت  طولن ايجوبالة لالن سالىام ال  ال ل بقألهلالا، و الو ثالالم اي     

قّ الال ًا لالاله لالالن اسالالم  ىالالم الجالالأل  ل ل  الوضالالع است ضالالا   الواضالالع فالالي   ألالاله، وا ست ضالالا   الل متب الال   فالالي ل 
،  ن لان بلمألم ىم لألهلا ا7نالجأل  است ضا   اللتلّىم  في   أله، والسالع   .ا3نالمه  بقألهلا، والم 

: ت  قلون الواضع لتلّىلاً        بم  ، أو سالمًا، فقأتي اإلشلام.  ن ت ى  
: ف  ل  بقن است ضا    لن  قم  و واضع ، واست ضا      لن  قم  و لتلىم ، أو سالع . ت ى  

 
 

                                                 

: ن  ا أبو ال الا ما، فأألال  ت قال : نايسال ا، أح  ال ا الال ح ساللم     ا1ن باسالله، أو تام سقبوقه في  لك: نن  ا تى  
  ا ال ح ت  ل ف   أشبا ه، و  ت ق  أن تشق   لم شيس ت  ل فاله بمقألاله تبالم  لالك للم فتاله  قال ًااا. لتالاب سالقبوقه: 

2/14. 
ىم الجأل اا ساتط لن نأا.  ا2ن  توله: ننفقط أ له لا  و أصم  في ل 
ىم الجأل ، أح قال ّم   ا3ن أح:   ا  ،ى  نأما الجألسقة لىم اسم الجأل ، فإألهه ق ّم لىم التمققن ال ح ق ّم لىقه ل 

لىالالم ال  ق الالة ب قالال   ضالالو  ا فالالي الالال  ن، فقتمالالّقن وقت ّقالال  بمالال   طالتالاله، أح قصالالق  لالاله  ضالالو    ألالالي لالال ب السالالالع 
 .1/133، ش ل التص ق : 1/73واللتلىم. قألض : لغألي الىبقب: 

 في نأا: ولألمه الص  .  ا4ن
 قمألي ب لك: لمّىٍة أ، ب لع لّىة الم ى لّقة، و  قمألي  ، اج الم ى لّقة لن أسباب لألع الص  .  ا5ن
 في نبا: اللش وط.  ا6ن
 في نأا: بلضي.  ا7ن
ىالم الجالأل ، واسالم الجالأل ، ف الام: ننولثقال ًا لالا ق،طال  ببالالي فال ل  آ،ال  بالقن ل    ا3ن ىالم  ل  الصّبان ف تًا آ،  بقن ل 

الجأل  واسله ت قالب  لالن ال ال ل السالابل نال ال ل السالابل  الو أل ال  ال ال ل نثالثالٍاا لالن لالالم ايلقال ا، و الو أنه ال  ق الة 
الع لى  ق الة لالن  قالم  ال  ألّقة لها جهتان: جهة  ت مقُّأل ها   ألالًا، وجهالة  صال ت ها لىالم لثقال قن، فم ىالم الجالأل :  الو لالا و ض 

 ألالًا  الو اللمتب ال  اللى الوض فالي وضالمه  ون الصال ل، فقلالون الصال ل  اصالاًل غقال  ت مقُّأل ها   ألالًا، بلمألالم أنه ت مقُّأل هالا  
الالع لهالالا لالالن  قالالم صالال تها لىالالم لثقالال قن، بلمألالالم أنه  ل صالالو  فالالي وضالالمه؛ ولهالال ا لالالان لم فالالة، واسالالم الجالالأل : لالالا و ض 
 الص ل  و اللمتب   اللى وض في وضمه  ون التمّقن، فقلون التمّقن  اصاًل غقال  ل صالو  فالي وضالمه؛ ولهال ا لالان

 .1/111 و ف ل  أل ق اا.  اشقة الصّبان لىم ش ل ايشلوألي: و ألل ًة لأل  تجّ    لن نأما واإلضافة. 
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الال ا   لالالن ا تلالالا ٍ  سالالبمةٍ  ولالالن  ألالالا تمىالالم  الل 
/ وا الواضالالع، أو اللالالتلىم، أو 4،  الالم اللالال ا    الالن نا1ن

الالالع لقالالال مه ب اتالالاله السالالالالع، أو اثألالالالقن لألهلالالالا أّقالالالًا لاألالالالا، أو الثالثالالالة؟ ىالالالم  الجالالالأل  و ض  فبالجلىالالالة ل 
لىالالالم  ا2ن

ىالم الجالأل ، واسالم الجالأل ، تالام:    ا3نلمقهنٍ  لأل  الألطل به، ولّلا  أب بمضهم صموبة ال  ل بقن ل 
ىالالم الجالالأل  أل  الالم  الث الالا   ا4نفالال ل بقألهلالالا فالالي اللمألالالم، بالالم فالالي لجالالّ   الى الالض  جالال اس  ا5ن، لالالن  قالالم أنه ل 

لالم ا7ن، و ال ا للالا أل الن فقاله أسال ح الساللاما6نب،ال  اسم الجالأل أ لام اللما   الى ضقة لىقه،  ، وا 
 ،  قم ق وم:ا3ن لك جأل    ابن لالك في أل قته ال،الصة

م وا ل ب   ى ْلل م ى م  اي اي ْجأل ا    م   و و ض  ا   ل ْ ض ًا و ْ و  ل مْ ل   ا1نْش، 
ىالالالالالم الجالالالالالأل ، واسالالالالالم الجالالالالالأل  لوضالالالالالوم  لىلا ّقالالالالالة، فقىالالالالال م أنه       : ت ّصالالالالالم أنه ل الالالالالاّلً لالالالالالن ل   ن ت ىالالالالال  

 لجا . ا11نفي ال    ا10ناستملاله

                                                 

. لالالتلىم 6. واضالالع وسالالالع. 5. واضالالع ولالالتلىم. 4. سالالالع. 3. لالالتلىم. 2. واضالالع. 1 الال   ا  تلالالا    الالي:   ا1ن
  ا لان   ن الواضع فهالو اسالم  . واضع ولتلىم وسالع. و    ا  تلا   لألط ّقة؛ يّن ال  ن الل صو 7وسالع. 

جالأل ، وا  ا لالالان أ ال  ا  تلالالا   اي،الال ب فالبالّ  أن قلالالون لالالع ا تلالاٍم آ،الال  أو ا تلالالالقن لألط ّقالًا، فقتالالأّتم بالال لك أن 
قلالالون لىالالم جالالأل ، فالالإ ا لالالان الواضالالع لتلىلالالًا فالبالالّ  لالالن وجالالو  سالالالع، وبالال لك قلالالون ا ست ضالالا  فالالي   الالن اللالالتلىم 

ًا فالبالالّ  لالالن وجالالو  لالالتلىم، فقلالالون ا ست ضالالا  فالالي   ألقهلالالا، وا  ا لالالان الواضالالع والسالالالع، وا  ا لالالان الواضالالع سالالالم
لتلىلًا وسالمًا، فقلون ا ست ضا  في   أله بالتبا  الثالثة، ولم   ا لش وط بأن قلون الى ض اللوضوم لمهالو ًا 

 بقن اللتلىم والسالع.
 توله: ننب اتهاا ساتط لن نأا.  ا2ن
 لا أثبته في نبا، وفي نايصما: تمّقن، وفي نأا: لمألم.  ا3ن
، ولىالم لالمٍّ   ا4ن ىلاله  قألئالٍ  ضالا    تام ال،ض ح بم    قثه لن ال  ل بقألهلا: نن..... فال  ل بقن اسم الجأل  ول 

فال ا  فال  ل بقألهلا ل   التبا    قضه  أث   في اللمألم؛    لالمٌّ لالن نأ سالالةا، ونأسال ا صالال   للالّم وا الٍ  لالن اي
. و  ه المىلالالاس لىالالم 1/133، وقألضال : شالال ل التصالال ق :1/122بالال فالال لاا.  اشالالقة ال،ضالال ح لىالم شالال ل ابالالن ل قالالم:

 لك بأّن ا،تالفهلا فالي الى الض  لقالم  لىالم ا،تالفهلالا فالي اللمألالم، تالام السالقوطي: نن..... ولهال ا   الب بمضالهم  لالم 
طالالالل الل ىالالم الجالالأل  أللالال ة    ق الالًة، وا  م فالالة لىقالاله لجالالا ، و   ه با،تالفهلالالا فالالي اي لالالام الى ضقالالة أأل هلالالا لت ا فالالان، وأنه ل 

، وقألضال : 1/231..... و لك  لقم  لىالم افتال ال لال لولقهلا؛    لالو اّت ال ا لمأًلالم، للالا افت تالا ل ضالًااا.  لالع الهوالالع: 
 .1/121،  اشقة ال،ض ح لىم ش ل ابن ل قم:1/113ش ل ايشلوألي نب اشقة الصّبانا: 

 لا أثبته في نأا، ونبا، وفي نايصما: الث اة. و و ،طأ.  ا5ن
 .1/123قألض : ش ل ابن ل قم:   ا6ن
 .116/ 1: ابن لالك.قألض :  لقم السالك  لم أل قة ابن لالك   تقاسي،وبه تامأقأنه لىم الجأل  سلالي (7)
 في نبا: أل قة ال،الصة.  ا3ن
 .37ا: ابن بوألا، اللسلم: ا ل ا  ابن بوألاتوشق  قألض  ال ج  في: أل قة ابن لالك نب  ا1ن
ىم الجأل .  ا10ن  الهاس في ناستملالها تمو  لىم ل 
 في نبا: في الل   .  ا11ن
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: قج ح فقه لا في استملام اسم       ا3ن، وتال  أل الم شالق،ألا البال   ال  ألاليّ ا2ناللّىي في ج ئالي ا1نت ى  
م  الو   ق الة  لطى الًا؟ أو أن لالو ض لالن  قالم ،  ا5ن/ ضا ،الفًا فقه4ن ا4نفي  واشي  سالة الوضع
 .ا7ن؟ فإن لو ض الج ئي لن  قم ،صوصه، فلجا ا6نت  ل اللّىي في الج ئي

                                                 

 توله: نناسماا ساتط لن نبا.  ا1ن
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما: ج سح، وفي نبا: ج ح.  ا2ن
فالالي نبا: ال أل الالي. والصالال ق  لالالا أثبتالاله. و الالو الشالالقخ الل  الالل ل لالال  بالالن سالالالم بالالن أ لالال  الشالالافمّي، اللصالال ّح،   ا3ن

 الالالا فالالي ت قالالة ن   ألالالةا لالالن تالال ب لصالال  تالال ب نبىبالالق ا، و ،الالم اي  الال ، واشالالتغم 1101الشالالهق  بالالال  ألّي، ولالال  سالالألة ن
 ّقالةا  بالن  جال ، و ن اشالقة لىالم بالمىم لىم قال  لىلالاس  لاألاله. لاله لىل الا  ل قال ة، لألهالا: ن اشالقة لىالم شال ل الهل

شالال ل  سالالالة الوضالالعا لوقجالالي، و ن اشالالقة لىالالم  اشالالقة ال  قالال  لىالالم الل،تصالال ا، و ن اشالالقة لىالالم شالال ل ال  بّقالالةا 
 الالا. تألضال  ت جلتاله فالي: لجائالالب 1131لىشألشالو ح، ولالان ق ضال    ساله ألثال  لالن ،لساللائة طالالب، وتالوفي سالألة ن

، ايلالالالالم: 1/74 ة للصالالال  اللمالالال و  بالالالال ن،طالالالط لبالالالا كا: ، ال،طالالالط الج قالالال1/231اآلثالالالا  فالالالي التالالال اجم واي،بالالالا : 
6/134-135. 
ىالالم الوضالالع، لىقهالالا شالال ول   ا4ن  سالالالة الوضالالع:   الال ب لىل الالا  ال اضالالي لضالال  الالال قن اإلقجالالي، و الالي  سالالالة فالالي ل 

و واشي ل ق ة، لألها:  واٍش لىشقخ ل ل  ال  ألالي، وشال ٍل يبالي الىقالم السالل تأل ح، و اشالقة لىمصالام اإلسال  اققألي، 
و لض  ال قن اإلقجي  و لب  ال  لن بن أ ل  بن لب  الغ ا ، اللى ب بمض  ال قن اإلقجي، ألسالبًة الالم  وغق  ا.

 الالا، ولاله تصالاألق  ل قال ة، لألهالا: ناللواتال ا فالي لىالم 700بى ة ن قجا لالن ألالوا ي شالق ا ، ولالان تاضالقًا، ولال  سالألة ن
الة الوضالالالعا فالالالي لىالالالم الوضالالالع، ونشالالال ل اللالالالالم، ونالم ائالالال  المضالالال ّقةا، ونال سالالالالة المضالالال ّقةا، والتالالالي تسالالاللم: ن سالالال

ل،تصال  اللألتهالالم ايصالوليا  بالالن ال اجالالب، ونال وائال  الغقاثّقالالةا فالالي اللمالاألي، وناللالال ،م فالالي لىالم اللمالالاألي والبقالالان 
 الا. تألض  ت جلته في: ش ل ل،تص  اللألتهم ايصولي: 756والب قعا، ونأش   التوا قخا، وغق  ا، وتوفي سألة ن

 .3/215ايلالم:  ،1/527،   قة الما فقن: 1/4
 في نأا: للا فقه. ا5ن
 في نبا: الج ح.  ا6ن
ىالم الجالأل  قال مُّ 3/136اللا ّقة لأل  ال للاس تطىل لىم ال  ق ة اللّىّقة. قألض :  ستو  المىلاس:   ا7ن . وبلالا أنه ل 

 لىم اللا ّقة، فه ا قمألي أألهه ق مُّ لىم   ق ة لّىّقة، وا  ا لان ل لك، فلق  قطىل لىم ال    أوالج ئي؟
ىم الجالأل    ق الة لطى الة، أو أألههالا و ألا  ل  اللصأل  أنه ال،ال  ال ح  ل   ال  ألي ق       و   وم لون لا ّقة ل 

ن لالان   ق الة لّىّقالة فالإن اسالتملاله    ق ة لّىّقة، فإ ا لاأل    ق الة لطى الة فمألال  ا قلالون اسالتملاله فالي ال ال     ق الة، وا 
ة تال مُّ لالم لالم في ال    قلون لجا ًا لن جهة ت  ل ال  ق ة اللّىّقة في ج س قأل  ج ت تها، فلثاًل نأ سالةا   ق ة لّىقّ 

أسالال ، فالالإ ا أطى ألا الالا لىالالم أسالالٍ  لمالالّقن، فالالإنه  لالالك قلالالون لجالالا ًا لالالن جهالالة أنه  الال   ال  ق الالة اللّىّقالالة اللتلثىالالة بالالال نأ سالالالةا 
ىم الجأل  في الل    قلون  =    ت     في ج س لألها و و ايس  اللمقهن. و  ب السم  الت تا األي  لم أنه استملام ل 

ىالالم =   ق الالًة،    تالالام فالالي   ق : اللمالال ه  بالالالم ال  ق الالة، ول  ىالالم الجالالأل : ننفالالإن ت ىالال   ثالاله لالالن اللمالال ه  بالالالم ال  ق الالة، ول 
: بالم  الجأل    ا أ طى ا لىم وا   للا في أل و: نا ،م السولا، ون أق   أ سالة  ل باًلا، أ  ق ة  و، أم لجا ؟ تىال  

ع لاله؛ ينه لمألالم اسالتملام اللىلالة فالي اللمألالم أن قلالون الغال   ايصالىي طىالب    ق ة     لم ق ستملم  ّ  فقلا و ض 
  لتها لىم  لك اللمألم، وتص    ا ته فقها، وأأل    ا أطى   اللمّ  ، والم ىم اللال لو  قن  لىالم الوا ال  فإأللالا أ     
الع لالهاا. اللطالّوم  به ال  ق ة، ول م لن  لالك التمال   بالتبالا  الوجالو  واألضاللام ال  قألالة، فهالو لالم ق سالتملم  ّ  فقلالا و ض 

 .31تى،ق : ال لىم
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، لا لالتته؟      : لىم أألهه لجا     ن ت ى  
: الضا          الج ئقة، فإنه اللا ّقة ج س  لن الل شال،ه . وأل الم شالق،ألا الماّللالة ا2نلالتت ه ا1نت ى  

 ا3ن
أألهاله اسالتما ة، تالام: ينه ال ال   لشالابه ل لالا فالي الال  ن،  ا5نلن شق،ه سق ح ل ل  الصغق  ا4نالم وحّ 
 فىق ت أّلم.
، وتقالالم: بقألهلالالا فالال ل  التبالالا ح، فالالال ن جالالما الالالالال ا7ن سالالم الجالالأل  ا6نوألالالا الأللالال ة، ف قالالم:  الالي لسالالاوقة     

الال الل   ا3نلالالثاًل الالالالال  ن الت ب الال  لىلا ّقالالة لالالان اسالالم جالالألٍ ، و  ن الت ب الال  لى الال   ، ولمألالالم ا10نلالالان أللالال ةً  ا1نأْلت ش 
وفقه .ا12ن: ص ته لىم لثق قن    فمًة، و و لمألم الملوم الب لي الل مبه  لأله باإلطاللا11ناألتشا  

                                                 

 لا أثبته في نبا، و ي ساتطة لن نايصما ، وفي نأا استملم ل،تص  ا و و: الضه. ا 1ن
 توله: ننلالتت هاا ساتط لن نأا، ونبا.  ا2ن
 توله: ننالماّللةاا ساتط لن نبا. ا 3ن
 الا، وتوفي بال ا  ة، 1164 الا، جاو  اي    سألة ن1113 و ل ل  بن لبا ة بن ب ح الم وّح، اللاللّي ن   ا4ن

لالم  له لصأل ا  ل ق ة، لألها: ن اشقة ش ل الش و ا في الأل و، ون اشقة ش ل اله   حا في التو قال ، ونشال ل ال  
، 6/341،   قة الما فقن: 2/57واي،با : المطائقةا في التصو . تألض  ت جلته في: لجائب اآلثا  في الت اجم 

 .6/132، ايلالم: 342شج ة الألو  ال لقة في طب ا  اللاللقة: 
فالالي نبا: لالالن شالالق،ه الصالالغق . ولالالم أتالال  لىالالم ت جلتالاله، فىالالم قالال ل   أ الال  ضالاللن شالالقو  المالال وّح  فقلالالا اطّىمالال     ا5ن

 لىقه لن اللصا  .
 في نأا: فهي لساوقة، وفي نبا: ف قم لساوقة. ا 6ن
و الال ا الالال أح  الالو الالال اج  لألالال  الصالالّبان، ف الال  تالالام: ننفالالال ح ق،تالالا   الم الالم، وقلقالالم  لقالاله أنه اسالالم الجالالأل  لالالالألل ة   ا7ن

الال اا.  اشالالقة الصالّبان:  .و لالال  ال،ضالال ح أنه  الال ا  الو لالال  ب اآللالال ح، وابالالن ال اجالالب، 1/113لوضالوم  لى الال   اللألتش 
ال ، ولثق  لن الأل اة،    تام: نن..... ولأل  اآللال ح، وابالن ال اجالب  الع لى ال   اللألتش  أأّلهلالا شاليس  وا ال ، و الو لالا و ض 

 .122-1/121و و ضا   لبا ا  لثق  لن الأل اةاا.  اشقة ال،ض ح لىم ش ل ابن ل قم:
ن الت ب  ال   .  ا3ن  في نبا: وا 
 في نأا: اللشت ، وفي نبا: اللشت ك.  ا1ن
أل  تسالالقلًا لىأللالال ة؛ لمىىالالقن أنه  لالالك قألالالافي  لالال   الصالالّبان لىالالم أألهالاله لىالالبم ، وأألههالالم لألمالالوا أن قلالالون اسالالم الجالال  ا10ن

. ولان ال،ض ح 1/113 ص  الجلهو  ا سم  في اللم فة والألل ة. قألض :  اشقة الصّبان لىم ش ل ايشلوألي: 
 .1/121للن   ب  لم ال  ل بقألهلا. قألض :  اشقة ال،ض ح لىم ش ل ابن ل قم:

 في نبا: األشا  .  ا11ن
تمىقالالل ق سالال   الال   المبالالا ة، و الالو: ننتولالاله: ن فمالالةا، أح أألهالاله   قتألالالاوم جلقالالع فالالي  واشالالي الألسالال،ة نبا  ألالالاك   ا12ن

أف ا   ل ًة وا  ًة في ا ستملام، بم   ق ستملم  ّ  بالب م غالبًا في لم ف   لىالم    تاله ب سالب لالا ق  صال  لألاله لالن 
اا. ، و  ان  جالن، و ى س  جام    ف ا ، وتثألقة، وجلع، له ا  جم 



   

 
 

2233 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات ذخرية اآلباء ووفاء األبناء
 للعلّامة  يف الكالم  على العَلَمَنيِ واسم  اجل نس  إحتافُ اإلنس  

 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

، فالالي أل الالو: ن أقالال   ا3نواإل  اج فالالي اللشالالّبه بالاله ا2ن، قتضالال  بهالالا التشالالبقها1نلّىّقالالة    ت، الالم فالالي ج ئّقتالاله
القن  فالي اي  ال أس ًا في ال ّلاما، وت  سلم   بم  الل  ّ   ا5ن/ وا لتالاٍب، ب ضالو 5فالي ،التم ن ا4نس 

 ن تىألالا:  الو لوضالوم  لىلا ّقالة،    ن  ا6نجلٍع لن أ م المىم قتوت   في  لك، وق الوم: نن الو ضالا    
اا، ولا   ب أنه  اك ا لتألام في الج ئي الل ش،ه  لالم ىم، ا7نتىألا:  ألهه لوضوم  لى   ؛ يألهه ج ئي

ڌ  ڎ  ڎ  چ شالاللولّقًا، أل الالو:  ا3نغالالالب  لىالالم الأللالال ة فالالي اإلثبالالا ، وتالال  ت مالالمُّ فقالاله ث الالّم الملالالوم  البالال لي

 .ا10ن، وفي الأل ي ت ملُّشلولّقاً ا1نچڈ
:  م الألل ة لشت لة  بقن الملول قن         ن ت ى  

 ، أو لجا   في أ   لا،   ق ة  في اآل، ؟ا11ن
 
 

                                                 

 وفي نبا: ج قته. في نأا: ج ئقة،  ا1ن
 لا أثبته في نأا، ونبا، وفي نايصما: به الشبقه.  ا2ن
 توله: ننفي اللشبه بهاا ساتط لن نايصما، و لا أثبته في نأا، ونبا.  ا3ن
 في نأا: باي   .  ا4ن
 توله: ننب ضو اا ساتط لن نبا. ا5ن
 في نأا استملم ل،تص ًا لال نضا  ا، و و: ضه.  ا6ن
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما: ج سح، وفي نبا: ج ح.  ا7ن
 فقه: ساتطة لن نبا.  ا3ن
 .14التلوق :   ا1ن
 توله: ننوفي الأل ي ت ممُّ شلولّقًااا ساتط لن نبا.  ا10ن

وق ا  بالملوم الب لي: اإلطالل الالال للا  ل   اللىل  ساب ًا الالال، أح ص ته لىم لثق قن لن غق  أن قتألاوم جلقع      
أللالالا فالالي لالالم فالال  . و،الصالالة لاللالاله أنه الملالالوم البالال لي فالالي اإلثبالالا  قغىالالب لىالالم  أفالال ا   لالال ًة وا الال ًة فالالي ا سالالتملام، وا 
ا، فالأل ن    الألل ة، فال ن جما الالال لثاًل الالال   ا لان ألل ًة، فإألهه ق ّم لىم ال    اللألتش  ، فإ ا تىألا في اإلثبا : نجاس  جالم 

أللا تص ألا الملوم البال لي، أح فال  ًا ل صالو ًا لالألهم، أل ص  شلوم جلقع ايف ا  ال قن تص ل  لىقهم لىلة ن جما، وا 
وللالالالالالالالن أ قاألالالالالالالالًا قلالالالالالالالون الملالالالالالالالوم فقهالالالالالالالا شالالالالالالاللولقًا، أح اسالالالالالالالتغ ال جلقالالالالالالالع ايفالالالالالالال ا ، لاآلقالالالالالالالة التالالالالالالالي لثالالالالالالالم بهالالالالالالالا، و الالالالالالالي: 

ن لالالالان اللىلالالال  تالالال  التالالال   لىالالالم  لالالالك فقلالالالا سالالالقأتي لالالالن چڌڎڎڈچ ، فإأّلالالاله قشالالاللم جلقالالالع الأل الالالو  الالالالالال وا 
لالله، و ل  أألهه لجا  الالال ألا في الأل ي، فإنه الأل ي قشلم جلقع ايف ا ، ف ولألالا: نلالا جىال    جالم  لألال ألاا قمالمُّ جلقالع 

  ة  في ل م ا ستغ ال، وت  ق ستملم فقه أف ا  ال جام وقشلىهم. ق وم الت تا األي في  لك: ننوالألل ة في اإلقجاب ضا
لجا ًا لثق ًا في اللبت أ، أل و: نتلال ة  ،قال   لالن جال ا ةا، وتىالقاًل فالي غقال  ، أل الو: نلىلال   أل ال   لالا تالّ لْ ا ..... وألالا 
  ا لاأل  الألل ة لع نل نا ضا  ًة أل و: نلا جاسألي لن  جٍما، أو ل   ة، أل و: ن   جم  في الال ا ا، فهالو ألال   فالي 

 .34تى،ق : التغ الاا. اللطّوم لىم ا س
: الملوم الب لي، والملوم الشلولي. ا11ن  في نأا: الملولققن. والل ا  بالملول قن 



   

 
 

2233 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات ذخرية اآلباء ووفاء األبناء
 للعلّامة  يف الكالم  على العَلَمَنيِ واسم  اجل نس  إحتافُ اإلنس  

 دراسة وحتقيق-هـ( 1121حممد بن حممد بن أمحد األمري )ت 
 

:   ق تها ال ال   اللالبهم للالا سالبل، لالم ت،ال ج لألاله. وضالا           أّللالا  ا2نأنه أل الي ال ال   اللالبهم ا1نت ى  
 ا4ن، ولالالن  ألالالا جالالاسا3نچىت   يت   جث  مث  ىث     يث..... چ قلالالون بأل الالي الجلقالالع، ألضقالال  لالالا تقالالم فالالي: 

ى لالْ  ا6نأنه أل الو. وألا اإلثبا   ل ال ٍ ، فالال قسالت لي اإلثبالا   لىجلقالع، فقضهال   ا5نالملوم الشلولي : نل 
ا لجا     .ا10نفىق ت أّلم، ا1ن، أو الج س في اللما3نلن تبقم استملام ال،ا  في المام ا7نأل   

 :ا11نخاتمة
، ل،تى الالالة  با لتبالالالالا ، ا12ن/ ضا لّت الالالال ة  بالالالال ا 5،قالالال   سالالالألم: اللا ّقالالالالة، وال  ق الالالة، والهوّقالالالة ن     

؟: لا ّقالالالة ، ولالالالن  قالالالم ا13ن الالالو اإلألسالالالان فال قواألّقالالالة، والألاط ّقالالالة لالالالن  قالالالم وتولهالالالا فالالالي جالالالواب: لالالالا
، ق الالام لهالالا:  وّقالالة ت   هالالا، وثبوتهالالا:   ق الالة ، ولالالن  قالالم  لىهالالا لىقالاله  لالالم   الالو   الالو 
. أل م الالْم  لالال  ا14ن

الالالالالمُّ لالالالالالن ال  ق الالالالالة، تالالالالالام ا15نالماّللالالالالالة الت تالالالالالا األي : ا1نفالالالالالي نشالالالالال ل تى،الالالالالق  الل تالالالالالالا أنه اللا ّقالالالالالة أل 
 .ا2نلهااا ننفاللم ولا   لالمأل اس، لها لا ّقة ، و    ق ة

                                                 

 في نأا استملم ل،تص ًا لال نضا  ا، و و: ضه.  ا1ن
 في نأا: أنه أل ي الل    اللبهم، وفي نبا: أنه ال    اللبهم.  ا2ن
 .24اإلألسان:   ا3ن
 نأا، وفي نايصما، ونبا: جا. لا أثبته في  ا4ن
 الساب ة. 30ا في الص  ة: 12بّقألا لمألم الملوم الشلولي لع الأل ي في  الش ن  ا5ن
 أل و: ساتطة لن نأا.  ا6ن
 لجا : ساتطة لن  نبا.  ا7ن
 استملام: ساتطة لن نايصما، ونأا، و لا أثبته في نبا.  ا3ن
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما: أو الج ى في اللم، وفي نبا: أو الج ح في اللىي.  ا1ن
قتض  لن  لك أنه الملوم الب لي لىألل ة في اإلثبا  قلون   ق ًة، والملوم الشاللولي فالي الأل الي قلالون   ق الًة   ا10ن

ا 12 الالش نفالي ًا، لىم لا بّقألالا  أقضًا، ألا الملوم الشلولي في اإلثبا  فهو لجا ،      ه أن قلون للولًا ب لقّ 
 الساب ة. 30في الص  ة: 

 ال،اتلة لىلصأل ، وت    ل   في جلقع ألسخ الل،طوط.ا  11ن
فالالي نبا: باالالال ا . و لالال ا ل تبالال  فالالي  الال   الألسالال،ة لالالم لىلالالة اتصالالم  الال   ل الال   لالالن  الال و  اللمالالاألي فقهالالا   ا12ن

 ....  لخ.بهل ة نأما، فل لك ل تب  اللىلا : باا لتبا ، فاال قواألقة، .
 اإلألسان: ساتطة لن نأا.  ا13ن
 ل  الج جاألي أنه اللا ّقة ت طىل الالال غالبًا الالال لىم ايل  الل تمّ م، لثم الل تمّ م لن اإلألسان، لالع تطالع الألضال    ا14ن

ه لن الوجو  ال،ا جي، و  ا ايل    ا الت ب   ل وً  في جواب: لا  و؟ فقسلم: لا ّقة، و   ا الت ب   لن  قم ثبوتال
 .150في ال،ا ج، فقسلم:   ق ة، و   ا الت ب   لن  قم التقا   لن غق  ، فقسلم:  وّقة. قألض : التم ق ا : 

 الالالا، ولالالان لاللالالًا بالالالأل و، 712 الالو الماّللالالة سالالم  الالال قن لسالالمو  بالالن للالال  بالالن لبالال  هللا الت تالالا األي، ولالال  سالالألة ن ا15ن
، واللألطالالالل، وغق  الالال ا، لالالاله لصالالالأل ا  لثقالالال ة، لألهالالالا: نشالالال ل الشلسالالالقةا فالالالي والتصالالال ق ، واللمالالالاألي، والبقالالالان، وايصالالالى قن 
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ّ  لاألال  ل ش،هصالالةً  ا3نوات  الوا لىالم أنه اللا ّقالة اللّىّقالة        وجالو  لهالا فالي ال،الا ج اسالت الً ، وا 
، ا4ن

، وت   هالالا فقالاله  ا5نلقال  و الالي لّىّقالة، وا،تى الالوا:  الم توجالال  فالالي ضاللن ايفالال ا ؟ والت  قالل  أألههالالا التبالا ا  
 بال  ن ف ط.

 ، ا3نفي ايف ا   ي اللا ّقة   بش ط شيس ا7نأنه اللا ّقة التي تت  ل ا6نوللا قألبغي التألبقه له     
 

/ وا و الالال ا   ق تالالالوح لىقالالاله 6لالالالن  قالالالم لّىّقتالالاله، ن ا1نبشالالال ط   شالالاليس، فهالالالي اللىالالالي ا1نألالالالا اللا ّقالالالة
 .ا5ن، فإألهها لا ّقا   بت شّ،صا ا4ن ي أل   الج ئقا  ا3ن، واللا ّقة بش ط شيسا2نال   

                                                                                                                                            

اللألطل، ونش ل التص ق  المالّ حا فالي الصال  ، وناإل شالا  فالي الأل الوا، ونالل اصال  فالي أصالوم الال قنا وشال  ها، 
ونالتىالوق  لىالالم الت تالالق ا فالالي أصالالوم ف الاله ال أل ّقالالة، ون اشالالقة شالال ل الل،تصالال ا لمضالال  الالال قن اإلقجالالي، و اشالالقة لىالالم 

، 6/112 الالالا. تألضالال  ت جلتالاله فالالي: الالال    اللالألالالة فالالي ألقالالان اللائالالة الثالألالالة: 712ألة ناللشالالا ، وغق  الالا، وتالالوفي سالال
 .2/235بغقة الولاة: 

 تام: ساتطة لن نبا.  ا1ن
ا، بالالم وجالال    الل تالالالتى،الالق ا، و  فالالي نشالال ل الل،تصالال  لىالالم تى،الالق  اللالالم أجالال  الالالأل  فالالي ناللطالالّوم لىالالم   ا2ن

نالمأل الاسا، فالي لثالام: نلالا المأل الاس؟ا، لىالم التى،الق  لأل  الت تالا األي ،الال  لالا  لال   اللىلال ،     لال  فالي اللطالّوم 
لبّقألالالالًا أنه نلالالالاا  ألالالالا ق طىالالالب بهالالالا شالالال ل ا سالالالم، ث الالالّم أ،الالال  قت الالال م لالالالن اللا ّقالالالة، وال  ق الالالة، والهوّقالالالة،    تالالالام: نن..... 

، واللمال وم    وّقالة لالهاا. اللطالّوم لىالم  فاللم وم   لا ّقة له و    ق ة؛ ينه  اللا ّقة: لا به قلون الشيس  الو   الو 
، لىالالم التى،الالق  . وفالالي شالال ل الل،تصالال  ت الال م فالالي أل الال  اللوضالالع الالال ح ت الال م بالاله فالالي اللطالالّوم232تى،الالق : ال

 .1/201:الل تالف ام: نن.....        ق ة لىلم وم، و  لا ّقة لهاا. ش ل الل،تص  لىم تى،ق  
تسالاللم: نلا ّقالالة لجالالّ  ةا، وسالالالقأتي اللىلالال  لىالالم  ل  الالا، و الالال   اللا ّقالالة لالالم توجالال  تالالالط،  تالالم أل الالم تسالالم لالالالن و   ا3ن

 .3/137المىلاس وجو  ا ال  ألي، وأثبته آ، ون. قألض :  ستو  المىلاس: 
 في نأا: لتش،صة.  ا4ن
 في نبا: وت  ق ها.  ا5ن
 له: ساتطة لن نايصما، و لا أثبته في نأا، ونبا.  ا6ن
 ا أثبته في نأا، ونبا، وفي نايصما: التي ت  ل.ل  ا7ن
لا أثبته في نأا، وفي نايصالما، ونبا: شالي. و ال ا الألالوم لالن اللا ّقالة قساللم أقضالًا: نلا ّقالة لطى الةا، و الي   ا3ن

فالالالي أل سالالالها   لوجالالالو ة، و  لم ولالالالة، و  لّىّقالالالة، و  ج ئّقالالالة، ولالالال ا سالالالائ  المالالالوا  ، فىالالالق  شالالاليس  لألهالالالا ج س الالالا، و  
ّ  ل لالالا  لقألهالالا، بالالم الال  بهالالا لألالال  ل وضالالها، فل هالالوم اإلألسالالان الالالالال لالالثاًل الالالالال فالالي أل سالاله   لىالالي، وا  لىهالالا ،ا جالالة لألهالالا، ق ّتص 

لالالم لىالالم أشالال،اٍ  لثقالال قن، للألالاله صالالال   للالالم لالالا ٍ ،  ّ  ل لالالا    لالالم لىالالم شالال،ٍ  اسالالله: ن قالال ا، و  ج ئالالي، وا    
ون لّىّقالالًا، و لالال ا. قألضالال :  سالالتو  ل لالاله قلالال وبمالال و قّتصالال  بالاله لألالال  ل وضالاله، فبمالال و  التشالالّ،  قلالالون ج ئّقالالًا، 

 .3/137المىلاس: 
 اللا ّقة: ساتطة لن نبا.  ا1ن
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، ب  الال    لالالا ق الالوم الشالال،  أل ْضالالم  شالالمٍ ، أو وبالال     لالالك لالالن       الالاس  ش  لجالال   الالال  ن فالالي سالالالٍة بمالال  الم 
الالْجع   ّقالالا  لط الاله،  ا6ن،   ّقالالةً  ألشالالاسٍ س  ل الال  ، بالالم لالالال ول والجسالال ،   تألالالي هللا وا  ل لالالن أألالالا و الالو  لالوالالال   ولالالا و 
 و ضا .

أّلي ل ش،    و لقالالالالالوٍب لثق ٍة           ولالالاللنه أ لطالالا   ا            ل له ْ  ا7نللالال قم  بالالهاوا 
الالالالالال ه   ا ف   ت له ْ             وتالوا و   ب   ال ضم    بت ل ّسٍب           ف ى   لتم لالالالا ص 

 .ا1نل لٍ ، وآله، وسّىم ا3نوال ل   هلل أوً  وآ، ًا، والصالة  والسالم  لىم     
 

 جاس في ،تام ألس،ة نايصما:
ا لىالم 1117، ،لسة لش   بقع الثاألي، سالألة نا10نتّلْ  ولان ال  اغ لن لتابتها قوم الثالثاس     

 ق  ال  ق   سقن   قل، غ   هللا له، ولوال قه، ولىلسىلقن، آلقن.
 
 
 

 المصادر والمراجع
 الال ا، ت  قالل: 316ايصوم في الأل و: يبي بل  ل ل  بن سهم بن السال اج البغال ا ح ن  .1

 م.1133 ال/ 1403، 3ن ال تىي، لىسسة ال سالة، بق و ، ط  . لب  ال سق

                                                                                                                                            

 في نأا: اللىقة.  ا1ن
 32ا لالالن الصالال  ة: 4و الال   اللا ّقالالة  الالي التالالي تسالاللم: نلا ّقالالة لجالالّ  ةا، وتالال  لالالّ  ال الال قم لألهالالا فالالي  الالالش ن  ا2ن

 الساب ة.
 لا أثبته في نأا، وفي نايصما، ونبا: شي.  ا3ن
 نبا: الج ّقا .ي فا4ن
وتسالاللم: نلا ّقالالة ل،ىوطالالةا، و الالي تلتالالا  بالالالوجو ،    تلالالون بشالال ط وجالالو  المالالوا  . قألضالال :  سالالتو  المىلالالاس:   ا5ن
3/137. 
 في نأا: ب    لا ق وم الش،  ألضم أو شم  أو أألشا  وقة.  ا6ن
 في نأا: لها.  ا7ن
 لىم: ساتطة لن نايصما.  ا3ن
فالالي نأا: والصالالالة  لىالالم والسالالالم  لىالالم ل لالالٍ ، وآلالاله. وفالالي نبا: والصالالالة  والسالالالم  لىالالم سالالق ألا ل لالالٍ ، ولىالالم   ا1ن

 آله، وأص ابه، وأ واجه، و  ّقته، وآم بقته، ولت ته، وسّىم تسىقلًا لثق ًا، وال ل  هلل  بّ  الماللقن.
 .ل تب  في نايصما: الثالثا  ا10ن
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، 15ما،  ا  المىالالالالالالالم لىلالقالالالالالالالقن، بقالالالالالالال و ، ط 1176ايلالالالالالالالالم: ،قالالالالالالال  الالالالالالالال قن ال  لىالالالالالالالي ن  .2
 م.2002

 الا، ت  قل:  . ا ل  سالىقم 111ا تت ال في لىم أصوم الأل و: جالم ال قن السقوطي ن  .3
 م.1133، 1ط  ال لصي، و . ل ل  ا ل  تاسم، لطبمة ج و  ب  ، بق و ،

 : ابالالالن لالالالالكاتوشالالالق  ابالالالن بوألالالالا، اللسالالاللم: ا لالالال ا  ابالالالن بوألالالالانط بمالالال  لالالالع  ابالالالن لالالالالك أل قالالالة .4
جلالالع  ،لالالالي الشالالأل قطيل لالال  صالال  ه و اجالالع لا ته:الماّللالالة أّبالالا  بالالن  ،الا الال672ن ايأل لسالالي 
ل ا  و   م.2003/ال 1،1424ط ألوالشوط، لو قتاألقا،، ل ل  ل  وض بن أ ل ألش  وا 

، ت  قالالل: ل لالال  الا الال761قالالة ابالالن لالالالك: ابالالن  شالالام ايألصالالا ح ن أوضالال  اللسالالالك  لالالم أل  .5
 م.1171 ال/ 1311، 5ي ال قن لب  ال لق ،  ا  الجقم، بق و ،ط قل 

 ،الا الالال1331باشالالالا البغالالال ا ح ن   سالالاللالقم قضالالالال الللألالالالون فالالالي الالالال قم لى لشالالال  الضألالالالون:  .6
 لألشو ا  للتبة اللثألم، بغ ا ،  . .

 :، ت  قالالاللالا الالال111السالالالقوطي ن جالالالالم الالالال قن  بغقالالالة الولالالالاة فالالالي طب الالالا  الىغالالالوققن والأل الالالاة: .7
 ،  . .صق ا،لبألان ، الللتبة المص قة، ب ا قمال ضم  أبول ل  

 ا  ،   قالل:  بال ا قم ايبقالا حت ،الا ال316التم ق ا : الش ق  لىالي بالن ل لال  الج جالاألي ن  .3
  ال.1405، 1، ط بق و ، اللتاب الم بي

، ت  قالالل:  .  الالالا1031ن  اوحالتوتقالال  لىالالم لهلالالا  التمالالا ق : ل لالال  لبالال  الالال ىو  اللأل الال .1
  ال.1410، 1، ط  لشل،  ا  ال ل ، و بق و ،  ا  ال ل  اللماص  ،ل ل   ضوان ال اقة

الا، ضالالالبط  الالال1237 اشالالالقة ال،ضالالال ح لىالالالم شالالال ل ابالالالن ل قالالالم: الشالالالقخ ل لالالال  ال،ضالالال ح ن  .10
 م.2003 ال/ 1424، 1وتص ق : قوس  الشقخ ل ل  الب الي،  ا  ال ل ، بق و ، ط 

الم فالان ل لال  بالن لىالي  يباليابالن لالالك:  أل قالة ل ايشاللوألي لىالم ان لىم شال اشقة الصبّ  .11
ط اللتب المىلقة، بقال و ،   ا  ضبطه وص  ه:  ب ا قم شل  ال قن، ،الا 1206انن الصبّ 
 م.2003 ال/ 1421، 2
 الالالا، ت  قالالل: 1335 ىقالالة البشالال  فالالي تالالا قخ ال الال ن الثالالالم لشالال : لبالال  الالال  ال البقطالالا  ن  .12

لجلالالالع المىلالالالي الم بالالالي ب لشالالالل، لطبمالالالة الت تالالالي،  لشالالالل، ل لالالال  بهجالالالة البقطالالالا ، لطبولالالالا  ال
 م.1164

ل لالالال  لىالالالي الألجالالالا ،  ا   :،ت  قلالا الالال312ال الالالت  لثلالالالان بالالالن جألالالالين  يبالالالي ال،صالالالائ : .13
 اللتاب الم بي، بق و ، . .
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اللمالال و  بالالال ن،طالالط  ، ال الالا  ة، ولالال ألها، وبال  الالا ال  قلالالة والشالالهق ة،ال،طالالط الج قالال ة للصالال  .14
  ال.1355، 1مة اللب ب ايلق قة ببو ل، لص ، ط : لىي باشا لبا ك، اللطبلبا كا

ى افض شهاب ال قن أبي ال ضم أ ل  بن لىي بن لال    اللالألة في ألقان اللائة الثالألة:  .15
لجىالالال   ائالالال ة اللمالالالا    ،، ت  قالالالل: ل لالالال  لبالالال  اللمقالالال  ضالالالان الالالالا352ن  ل لالالال  المسالالال الألي

 م.1172 ال/ 1312، 2، ط الهأل  آبا ،صق    ،المثلاألقة
المىلالالالاس أو جالالالالع المىالالالوم فالالالي اصالالالطال ا  ال ألالالالون: ال اضالالالي لبالالال  الألبالالالي بالالالن لبالالال   سالالالتو   .16

،  ا  اللتالالالالب المىلقالالالالة ،ب لبا اتهال ا سالالالالقة:  سالالالالن  الالالالاألي ف الالالال ال سالالالالوم اي لالالالال  أللالالالال ح، لالالالال ّ 
 .م2000 ال/ 1421، 1، ط بق و 

: لبال  هللا بالن صالال  ال الو ان،  ا  اللسالىم لىألشال  والتو قالع،  لقم السالك  لم أل قة ابن لالالك .17
 م.1113

 سالة في فن الوضع نلطبولة ضلن ثالم  سائما: لب  الم ق  سالم السالال ائي، لطبمالة  .13
 م.1164 ال/ 1334، 2الماألي، بغ ا ، ط 

ابالالالالالالن لالالالالالالالك: بهالالالالالالاس الالالالالالال قن لبالالالالالال  هللا بالالالالالالن ل قالالالالالالم الم قىالالالالالالي  أل قالالالالالالةشالالالالالال ل ابالالالالالالن ل قالالالالالالم لىالالالالالالم  .11
بالالالة ي الالالال قن لبالالال  ال لقالالال ، لطبمالالالة السما ة،لص ،ألشالالال  الللتقالالالل لالالال  ل  :،ت  قلالا الالال761ن 

 م.1164/ال 14،1334التجا قة اللب ب، لص  ط
ش ل ايشلوألي لىم أل قه ابن لالك، واللسلم: نلألهج السالك  لم أل قة ابن لالكا: يبالي  .20

  الا، ط بع لع  اشقة الصّبان.121ال سن لىي بن ل ل  ايشلوألي ن 
  الالالا، ت  قالالل: ل لالال  لبالال  ال الالا   لطالالا، طالالا ل672شالال ل التسالالهقم: ابالالن لالالالك ايأل لسالالي ن  .21
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