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،ُهُ فسُ َنُُضاورُ ،ُقهُ لُْخَُُدَُعدَُ،ُعليهُ ُثن ُوأُُ،ُعاَلُوتَُُهُُبحانَُسُهُُمحدُُأَُ،ُالعاليَُُربُّ ُللُّ ُاحلمدُُ القّدمة
هُ ُوز نَةَُ َُعْرش  َدادَُُ، َُكل َمات هُوم  ُأنتَُُإالُُّإالهَُُال، ُعليكَُُثناءُ ُصيحُُْأُُال، ُعلىُثنيتََُأُُكماُأنتَُ،

 .ُكَُفسُ نَُ
ُيَُللعالُ ُمحةُ َرُُوثُ البعُُُعلىُالنُ مَُكُْالَُُّمانُ اتَّالُالمُُوالسُُّالةُُوالصُّ ،ُاللُّ ُعبدُ ُبنُ ُدُ حممُُّبيّ نان،

ُادُ ابلضَُُّقَُطََُنَُُمنُحُ فصَُأَُ ُبنُ عَُمَُُدُ ُولُُْنمُ ُابلعربّيةُ ُسانُهُُلُ َجَرىَُُمنُوخيُ ، ُاننُ َعدُُْدّ  ُبنُ ُبَُُرُعُْيَ ُُو،
ُ.ُطانحُْقَُ

ُحسانُ بُ ُهلمُوالّتابعيَُ،ُرارُ بُْالَُُرامُ الكُ ُهُ تُ حابَُوصَُ،ُيارُ خُْالَُُهارُ طُْالَُُآلهُ ُوعلى،ُعليهُاللُُُّىصلَّ
 .ُهارُُوالنَُّيلُُاللَُّفَُختلَُاُ ماُ

ُوبعدُُ َلةُ ُلعربّيةُ اُلإُتُ يََُُُمنُكلُّ ُعلىُىفَُيَُُفليسَُ، ُظيمُ عَُُنمُ ُريفةُ الشَُُّغةُ اللُ ُهلذهُ ُماُبص 
ُوهيُ،ميَُالعالَُُبُّ رَُُرادُ مُُُعنُالبيُُُسانُُاللُّ ُوهي،ُ؟ُالُكيفَُ.ُةُ لَُالنزُ ُفيعُ ورَُ،ُرُ دُْالقَُُةُ اللَُوجَُُ،ُرُ طَُالَُ
ُهُ رساالتُ ل ُُةُ وخات َُ،ُهُ شرائعُ ُرُ خُ ل ُُعاءُ وُ ُهاعلَُجَُُحيَُُشرُ البَُُغاتُ ُلُُيعُ جَُُبيُ ُنمُ ُتعالُاللَُُُّباهاتَُجُْا ُُاّليت
ُ.ُ(اإلسالم)ُةُ ماويَّالسُّ

ُعلىُاُ زامل ُُكانَُُذالُ ؛ُةُ العربيُُّغةُ اللُ ُغيُ ،ُّنةُ وسُُُرآانُ قُُ:ُةُ ريعَُالشَُُّحكامَُُأُُبهُلُُتُعقَُُبيلُ سَُُنمُ ُوما
ُالعىنُهذاُعندهُُُحَُّصَُُنم َُّفُ كلَّمُُُلُّ كُُ ُهال مُ عَُت َُُيفُاُ ثيثحَُُىسعََُيُُأنُْ، ،ُهايلُ صُ تَُُْيفُداُ جاهُ ،
 .ُةُ بَّحُ والَُُطنُ الوَُُعنُابُ تُ غُْواُ ،ُفسُ لنَّل ُُهاقُ رُْوإُ ،ُلمالُ ل ُُفاقُ ْنُإ ُُنمُ ُهابيلُ سَُُيفُهُُضُُعَتُ َيُُلاُصاُ خُ تَُسُْمُُ

،ُمبُ شارُ مَُُنُ بايَُُتُُعلىُواإلسالمّيةُ ُالعربّيةُ ُّمةُ الُُُعلماءَُُةُُالّشريفُالّلغةُُُهذهُتُْغلَُشَُُوقد
ُالُماُفيهاُتُْفَُُصنُّ .ُيّ فُ ون َُُقرانُ ُشرَُعَُُأربعةُدارُ مَُُوعلى،ُريعةُ الشَُُّعلومُ ُيالَُحُ ُهمعُ نازُ مَُُالفُ ختُ واُ 
 .ُرُ فاتُ والدَُُّفارُ سُْالَُُنمُ ُىُُيصَُُكادُُيَُ

ُأَُُأُُهُُتُْرَُب َُزَُُمباُةَُحاطَُاإلُ ُنُّأبُوأكاُدُأجزمُُ ُيفُواحدُ ُقرنُ ُاّبنَُإ ُُهمراعَُُيُُهُُمتُْقَُورَُ،ُكُالعالمُ والئُ ُكف 
ُ(العربّيةُالّلغةُُ)ُالفنُّ ُهذا ُحوثُ البُُُراكزُ ومَُُلمّيةُ العُ ُؤّسساتُ لمُُل ُُىتَّتأَُاليَُ، بذلكُُلَُّقُ تَُسَُْيُُأنُُْهَُلُْب َُ،
 .ُفرادُُالَُ
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ُ:1ُجَعهاُالّناظ ُمُيفُقوله،ُومُ والّلغُةُالعربّيُةُتَ َتوّزُعهاُع ّدُةُعل،ُهذا
ُاءُُشَُْنُإ ُوَُُضُ رُْق َُُةُ غَُُلُُهادَُعُْبَ ُوَُُُ***ُُةيافُ قَُُُثَُّوضُ َعرُُُفُ رُْصَُوَُُوُ نَُْ
ُاءُُسََُْأُُابُُالدَُُاهلََُُاقُُقَُتُ شُْاالُ وَُُُ***ُُةرَُاضَُحمََُُُمعُُْانُ عَُمَُُانُ يَُب َُُطُ خَُ

 .ُهاجيعُ ُالعلومُ ُأنشَُ؛ُرُأخَُُنونُ فُُُيهافُثتُْدُ حُْتُُسُْواُُ،ُالعربّيةُ ُالّلغةُ ُلومُ عُُُيفُُمدَُُُّثَّ
ُالّلغةُ ُيفُجمالُ ُحقيقُ والتَُّأليفُ والتَُّشرُ والنَّ،ُيمُ علُ والتَُّل مُ عَُالت َُُّواجبُ ،ُواجبُ الُذابُقامَُُلقد،ُنعم

ُكلُّ ُنمُ ُةُُلبَُالطُُّمهُ كنافُ َأُُإلُيوُ يَُُْللعربّيةُ ُلَُعاقُ مَُُمزمان ُ َأُُيفُوافكانُُ،ُالعلماءُ ُةُ لَّجُ ُنمُ ُوائفُُطَُُالعربّيةُ 
ُرُ صُْمُ  ُلوبُُالقُُُوُقولُُالعُُُهلاُتُْنارَُتَُفاسُُّْمةُ الُُُساءُ ُيفُتُْلَُعَُُناراتُ ومَُ، ُعنُأُُرَُدَُْتُُةُ نيعَُمَُُصوانُ وحُُ،
ُقوالُ الَُُطُ قَُسَُُنمُ ُهافوَُصَُُرُُيُعكُّ ُماُكلَُُّهاياضُ حُ  ُلفاظُ الَُُدُ لَُّوَُومُُ، ُاكيبُ التَُُّجيُ وهَُ، ُرذولُ ومَُ،

 .ُالَكل مُ 
ُ-ُدَُّعُُقدُُو.ُمُ لُ الكَُُنمُ ُثُ الثلَُّلمُُعُ ،ُالعربّيةُ ُةُ مَُّئ َُأُُبعضُُُباُىَنُت َُعُْا ُُاّليتُالعربّيةُ ُغةُ اللُ ُُلومُ عُُُنومُ 

ُف ان َُّصَُمُُُفيهُعَُضَُوَُُنمَُُأّولَُُ(بُ رُُطُْقُُ)بُالّشهيُُُالستنيُ ُبنُُُدُُحممُُّاإلمامُُُ-ُحبقُّ  ُبذلكَُُفحازَُ،
 .ُفيهُ ُاتُ فنَّصَُمُُُنمُ ُوهُُُنُوَُّدَُُماُاللُ خُ ُنمُ ُمَُلُْالعُ ُهذاُونَُطسُُبُْي َُُالعلماءُُُلواَتُُثُّ.ُقُ بُْالسَُُّةَُضيلَُفَُ

ُُثُ ثلَّمبُُُكانْتُهلمُعنايةُ ُذينَُالُُّالئّمةُ ُهؤالءُ ُنومُ  ُبنُ ُالعزيزُ ُعبدُُُاإلمامُُُالّشيخُُ،ُبُ رُُطُْقُُاإلمام 
ُُدُ الواحُ ُعبدُ 

َ
،ُةُ يعَُدُ البَُُهُ تُ نظومَُمَُُاللُ خُ ُنمُ ،ُ(ه 469:ُ)تُ-ُتعالُاللُُّرمحهُ- يُّناسُ كُْالُ يّبُرُ غُْال

ُُُُُُُُُُُُُ:ُفيهاُول هبقَُُهاَوسََُُواّليت
ُتهُُ ثَ لَّثُ ُل ُمْشك لُ ُ***2ُثُ ورُ اْلمُُ)بُ َُسَّي ْ

ُ
ُُ(ال

َُُمنُُْ***ُتَ َري ثُ َُماَُغْيُ ُم نُْ َربُ ُب نَ ْيلُ ُل  ََ ُاْلَ
ُُبياتُ الَُُنمُ (94ُ)ُربعيَُأَُُوُةُ سعَُت ُُيفُ-فيماُأحسبُُ–ُتُْجاءَُُقدُو

ُ
 .ُةُ عَُب َُّرَُال

                                                  
ُُ.(3ُالقواعدُالساسّيةُلّلغةُالعربّيةُ)صُ-1ُ
ُالّنسخُالعشرُيفُضبطُهذهُالكلمة،ُففي:ُب/ُ-2ُ ،1ُ،ُج/7،ُب/9،ُب/3،ُب/2،ُب/1اختلفت 
ور ثُبفتحُاليمُوكسرُالر5ُّب/ُ.:ُالورثى6ُويفُب/ُ.:ُمنُغيُضبط3ُج/

َ
2ُج/ُ.اءُ:ُابل :ُاْلُمورّ ثُبضمّ 

ُ ُالشّددة ُالرّاء ُ)ُُ.اليمُوكسر ُُضبطتُيفُاتريخُالّتاثُالعريّب ُاليمُوفتحُالواوُوالرّاء8ُ/103ُكما ُبضّم )
َُورَّث(

َدةُالفتوحةُ)ال ُُ.الشدَّ
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ُخُ سَُُنُُعشرُُُفهوُالفُ سُْالَُُراثُ ُتُُم نُ-الشهورُُ–ُثرُ الَُُهذاُبرازُ إ ُُيفُد ينَُت َُُمسُُْعنُأّما
 الكتبةُ ُنمُ ُن ُلتُْصَُوَُُمنهاُسبعُ .ُة َُرُوَّصَُمُُُعليهاُلتُُصَُحَُُ-ُتعالُاللُّ ُمنُبتوفيقُ ُ–ُكنتُُ،ُُخمطوطةُ 
ُ.7ُ/ب،6ُ/ب،5ُ/ب،9ُ/ب،3ُ/بُ،2ُ/ب،1ُ/ب:ُبُهلاُرمزتُُ،ُبباريسَُُالوطنّيةُ 

،2ُ/ج،1ُ/ج:ُبُهلاُرمزتُُ،ُالعاصمةُابجلزائرُ ُالوطنّيةُ ُالكتبةُ ُنمُ ُباُظفرتُُُمنهاُوثالثُ 
ُ.3ُ/ج

ُتَُثبَُُماُحدودُ ُيفُإالُُّالنظومةُ ُلفاظُ َأُُيفُيلُ شكُ َتُُأوُطُ بُْضَُُأيُّ ُراجَُدُْإ ُ 1يت ُاعَُيَُل ُُحُْأسَُُومل،ُهذا
 :ُهُ بقولُ ُمُُالّناظُ ُعليهُ ُصََُّنُُماُوأ،ُعشرُ الُخُ سَُالنُ ُحدىإ ُُيف

ُالْسجَُمَُُُفَضمُ َُكْسرُ ُ***َُعَلىُفَ ْتح اُُمَقدّ م ا
ُالت ََّرت بُ َُعلىَُنْظم اُ***ُالو الَُعَلىَُوَهَكذا

 .ُخُ سَُالنُ ُجيعُ ُيفُذلكُتُْيثبُُُملُولوُهُ لُ وَشكُُْهُ ضبطُ ُإلُرُُابدُ ُأُُفإّنن
ُبَ نَ ْيتُُُوعليها،ُالمُ ُالّنسخةُُُهيف؛ُهُُتُُدُْمَُعتَُا ُُذيالُُّالساسَُُتُ كان2ُ/بُالّنسخةَُُُيعلْمُأنُّول
ُهذاُعملي ُاغيَُُبُُسخُ النُ ُابقيُوبيُبينهاُيقَُفَُلُْالت َُُّةُ لَُالقاب َُُعندُحاولتُُُثُُّ، ُنسخةُ ُإلُلوصولُ َة

 .ُهُ دُ بيَُُهاطَّخَُُاّليتُالّناظمُ ُنسخةُ لُمطابقةُ ُتكونََُُسىُأنُْعَُ
 :ُفمنها،ُوالقابلةُ ُالقراءةُ ُيفُعملّيةُ ُالُمَُُّالّنسخة22َُُ/بُلّنسخةُُاُُعدَّتُ ُهاجلُ ل ُُاّليتُالسبابُ ُعنُو

 ُُالطُ ُحيثُُُنمُ ُضوحُ الوُُُغايةُ ُيفُنسخةُ ُأّنا. 
 َُُُهارُ آخُ ُيفُالّناسخُ ُابسمُ ُصريحُُالتَُّورد. 
 َُُُالنظومةُفُ مؤلُّ ُاسمَُُخُُالّناسُ ُفيهاُرَُذك. 
 ُُُاهلجريُُّابلّتقويُ ُالّنسخُ ُاتريخُ ُعنُهارُ آخُ ُيفُالّناسخُُُفصحََُأ.ُ

                                                  
ُبلُ-1ُ ، ُالّشائع  ُعلىُالألوف  ُيَراع يَُجْرًي  ُالَياَعة؛فالُيقال: ُالَياَعُجُع ُيَراَعيت ُع لميُأّن: :.ُ لسانُُ-ُ

ُُ.ُ-يرع(909ُُيرع(،ُوالصباحُالنيُ)ص8ُ/913ُالعربُ)
ُُُ.(2الّنسخةُب/ُ-يُنظرُلهُمبحثُ)وصفُالخطوطاتُُ-2ُ
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علىُُواحدةُ ُكلُ ُاشتملت5ُُْب/،2ُب/،1ُب/ُإليهُهوُأّنُالّنسخَُُالّنظرُ ُومّاُينبغيُلفتُُ
ُ.5ُب/،2ُيفُب/ُنسبةُ ُنُغيُ مُ وهيُ،ُطربُ لق1ُُُيفُب/ُتُْبَُسُ إحداهاُنُُُ،ُومتيُ منظ

ُ.ُ!ُالغريبُُّالعزيزُ ُعبدُ ل ُُتُْبَُسُ ُنُُخرىوالُُ
ينُالدُّ ُسديدأّناُلُ ُوالّصوابُُ،1ُالّشائعُ ُإطَُنُالَُمُ ُطربُ قُُلُ ولُالُُُالنظومةُ ُنسبةَُُلكنُّ

وعّباسُالعزّاوّيُ.ُ(15ُ،56قيقُودراسةُصثاتُقطربُتالّسويسّيُيفُ)مثلَُّهُُكماُحّقق1َُُسيُّالبهن
ُ.ُ(45ُ-1ُ/49ُيفُاتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ)

                                                  
1ُ-ُ
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ُُ.ُعنهاُالّنظرَُُفتُُرَُصَُُفقدُهذاُالكتابُ ُنُشرطُ مُ ُهذهُالنظومةُُُولّاُملُتكنُْ
ُ)ُمنظومةُ ُسبةُ نُصّحةَُُدُُؤكُّ ُيُُمّاُو

ُ
ثَ لَّثُل ُمْشك لُ ُثورُ ال

ُ
ُالعزيزُ ُعبدُ ُاإلمامُ ُالّشيخُ ُهامؤلّ فُ ُإل (ال

 ُ:ُيفُإليهُتبَُسُ ُنُُأّناُناسيُّكُْالُ الغريّبُُالواحدُ ُعبدُ ُبنُ 
ُو (1

ُ
ُ)ال هارُ منظومة  ُنفس  ثَ لَّث(

ُ
ُال ُل ُمْشك ل  ُث ُال، ُأفصَح ُاسهفقد ُعن ُقولهُّناظ ُم يفُُعند

 :ُآخرها
بُّ  بَُهُل ْلح  َُرَجاَءَُعْفو ُالرَّبُ ُ***َُهذَّ

ُُّ***َُعمَّاَُجىَنُم ْنَُذْنبُ  ْغر يب 
َ
َُعْبُدُالَعز يز ُال

 .ُ(7/ب،6ُ/ب،5ُ/ب،9ُ/ب،3ُ/ب،2ُ/ب،1ُ/ب)ُالّسبعُالباريسّيةُالّنسخُجيع (2
.ُ(1425لغايةُشهرُسبتمربُسنةُ)ةُدارُالكتبُالصريُّفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُب (3

 ُ.ُفهرسُالّلغةُالعربّية،2ُعمود92ُص2ُاجلزء
ُبتطوانُةالعامُُّابلكتبةُالخطوطاتُقائمة (4 ُالامسُالقسم، 5ُرقمُسلسلة، 100ُ)ص،

 .ُضمنُجمموع621ُُ-532ُُ-654ُُ-80ُُ:ُلغة(ُباُأربعُنسخُبرقم
 .ُ(397رقم87ُُص)الطبوعاتُاحلجريّةُيفُالغربُ (5

                                                                                                                                                                     

ُ
ُُ***َُُواهلَْجر َُوالتََّجن بُ ُ-1ُ لَغَضب  ُقالُيفُمطلعها:ًَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُموَلع اُاب 

ُُ دّ ه َُواللَّع ب  ُج  ُيف   ***ُُُحب َكَُقْدُبَ رََّحُيب 
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ُإلُالّلغةُعلم2ُجزء8ُ)ج/د(ُو103ُعلمُالّلغةُص1ُجزء8ُيّبُ)جالّتاثُالعُراتريخُ (6
 .ُ(683ُ،542ُصُه 934ُسنةُحوال

ُالّشيخُومكتبة،ُسهُكمالُاحلاجُومكتبة،ُسيسيُمورميبُالّشيخُمكتبةُخمطوطاتُفهرس (7
 .ُ(511 رقم256ُص5ُُنغالالسُّ ُنياسُإبراهيم

 .ُ(25ُ،18ُص)ُالّسويسيُُّرضالُألسنّيةُودراسةُتقيقُقطربُثاتمثلَّ (8
ُكما،ُُهصاحبُُُعليهُعُُيُتابَُُالُطُ غلَُُضُُحمَُُْذلكُو،ُالغريبُُّالعزيزُ ُعبدُ ُلغيُ ُالنظومةُُُبتُ سُ نُُ،ُنعم

ُالبغدادُإساعيلُُُفعلَُ ُهيُْكتاب َُُُيفُيُّابشا ُ)ُإيضاحُ : ُ(2ُ/9ُ/609الكنون 1ُرفيُ)العاُةُ هديُُّو،
ُكسرويُّ(ُسيُّ اهلامش2ُ/282ُ)ُإلسالمُ اُديوانُ ُقُُحمقُّ ُوتبعهُُ،ُ(الّتاثإحياء581ُُ/ فقدُ؛ُحسنُد

 .ُ(ه 649:ُيريّنُالصرّيُ)تالدُّ ُسعيدُ ُأمحدُبنُ ُبنُ ُعبدُالعزيزُ ُنسباهاُلإلمامُ 
ُ:ُيفُاإلماميُ ُبيُهذينُ ُالوجودُ ُهُ بَُراجع ُإلُالشَُُّهذاُالغلطُ ُدََُّرُمَُُولعلَُّ

 .ُالعزيزعبدُُ:ُاالسمُ-
 .ُه 469ُناسيُّكُْوالُ ُ-1ُه 649الدّ يرينُُ:ُسنةُالوفاةُ-
 .ُالّشعراءُوالدابءُيفمعدود ُُكالمهاُ-
ُُ.ُثيفُالثلَُّتصنيفُ ُصاحبُُكالمهاُُ-
 .ُالّلغويّةُوُرعّيةُ الشُُّالوضوعاتُ ُيفُخمتلفُ ُأليفُ ال تُُّكثرةُ بُرَُكالمهاُُشهُ ُ-
ُالشُّ ُبقولُ ُكالمهاُُشه رَُُ-  .ُالعلومُالنظومُيفُخمتلفُ ُفرةُ عرُووَُالرََّجزُوقَ ْرض 
 

 

                                                  
ُُ.ه 647وقيل:ُسنةُُُ-1ُ
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 : 1املخطوطات وصف
                                                  

ُُ(910ضمنُحمتوًيتُمكتبةُخمطوطاتُابلسجدُالّنبوّيُالّشريف،ُعلمُالّلغةُالعربّيةُرقمُالّتصنيفُ)ُ-1ُ
ُ.ه (469ُالكناسّي:ُعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُالغريّبُالديّنُ)تُُ.الورثُلشكلُالثلَّثُ-1208/1ُ

ُُ.مطبوعُُُ.9279ُ(،ُرقمُاحلاسب:3ُُ)208ُ/80ُحلفظ:ُُرقمُاُُ.ُ.
16ُرقمُالفيلم:ُُُُ.3610ُ(،ُُرقمُاحلاسب:8ُُ)100/80ُرقمُاحلفظ:ُُُُ:نسخةُأخرىُ-1208/2ُ

.ُُ
رقمُالفيلم:ُُُُ.9089ُ(،ُُرقمُاحلاسب:12ُُ)160/80ُرقمُاحلفظ:ُُُُ:نسخةُأخرىُ-1208/3ُ

272ُ.ُُ
ُلل ُالوريتايّن ُ)العهد ُموقع: ُخمطوطةُويف ُنسخ ُأربع ُالوريطانّية، ُالخطوطات ُقسم ُضمن ُالعلمّي بحث

0033ُُ/0033ُللمورثُلشكلُالثلَّث،ُهذهُأرقامها:ُالّنسخةُالولُيفُمكتبةُالّشريفُعبدُالومنُبرقمُ
الّنسخةُالثالثةُيفُالّداهُُ.2792ُُ/0117ُُ/3743ُالّنسخةُالثانيةُيفُمكتبةُأهلُبعسريُبرقمُُ.33ُ/ُ

ُأي ُولد ُبرقم 0128ُُده /0128ُُ /5053ُ.ُُ ُبرقم ُأيده ُولد ُالّداه ُيفُمكتبة ُالرّابعة /0124ُُالّنسخة
0124ُُ/5056ُ).ُُ

ُووقفُتُأَبَخَرةُعلى:ُُ
ُمنُالبياتُ ُعشر ُعلىُأربعة ُالُتتويُإاّل ُالعاّمة ُالعزيز ُاللكُعبد ُعنُمكتبة ُمصّورة ُخمطوطة نسخة

ُُ.ةُمنُمكتبةُمؤّسسةُاللكُعبدُالعزيزُابلّدارُالبيضاءُالربّعة،ُُونسخةُأخرىُمنُثالثةُأوراقُمصّوُر
ُ ُزينبُم ُالسّيدة ُمبسجد ُالركزيّة ُابلكتبة 1778ُُونسخة 3ُُالّرقم /9543ُُ ُالعربّية ُ.اللفاظُُ–الّلغة

سنةُالّنسخُُ.الؤّلف:ُالّديريّنُعّزُالّدينُعبدُالعزيزُبنُأمحدُ]كذا[ُ.العنوان:ُُالورثُلشكلُالثلَّثُلقطرب
ُُ.3ُعددُالوراقُُ.ه 1187

ُ ُم ُالصريّة ُالكتب ُدار 4124ُُونسخة ُعريب805ُالّرقم ُالزّكّية ُلشكلُُ.خمطوطات ُالورث العنوان:
ُُ.الثلَّث/بهُعناوينُأخرى

العنوان:ُوالورثُلشكلُالثّلثُ]كذا![1735ُُالّرقم1661ُُمُُ.ونسخةُدارُالكتبُالّناصريّةُبتمكروت
ُُ.خّطُمغريبُ.ريبُالؤّلف:ُُعبدُالعزيزُالغ

الؤّلف:ُُُ.العنوان:ُالورثُلشكلُالثلَّثُُ.الّلغةُالعربّية0ُالّرقم1382ُُونسخةُمكتبةُالسجدُالّنبوّيُمُ
ُُ.2ُعددُالوراق:ُُ.ه 469ُت:ُُُ.الكناسّيُعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُالغريبُالدين

 



 

 

12 

ُُمنظومةُقراءةُعمليةُارتكزت
ُ
ثَ لَّثُل ُمْشك لُ ُثورُ ال

ُ
ُعلىُالغريبُُّالعزيزُعبدُللّشيخُال

 .ُالخطوطات منُجمموعتي
ُعنُمصّورةُوصلتن،ُسبع:ُوعددها،ُبباريسُالوطنّيةُالكتبةُخمطوطات:ُالولُاجملموعة

 .7ُب،6ُب،5ُب،9ُب،3ُ/ب،2ُ/ب،1ُ/ب:ُهلاُرمزتُوقد،1ُاإلخوةُأحدُطريق
:ُهلاُرمزتُوقد،ُابجلزائرُالوطنّيةُالكتبةُمنُباُظفرتُخمطوطاتُثالث:ُالثانّيةُاجملموعة

ُُ.3ُ/ج،2ُ/جُ،1ُ/ج
 :ُوهي.ُالغالبُيفُمقروءُمغريبُُّخبطُتبتكُُ : 2بباريس الوطنّية املكتبة خمطوطات وصف

                                                                                                                                                                     

ُ ُم ُالّنبوّي ُالسجد 1855ُُونسخة ُالعربي60ُُّالّرقم ُ.ةالّلغة ُالثلَّثُ ُلشكل ُالورث الؤّلف:ُُ.العنوان:
سنةُُ.الّناسخ:ُحمّمدُبنُخليفةُالعبيديُُّ.ه 469ُالكناسّيُعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُالغريبُالدينُت:ُ

ُُ.1ُعددُالوراق:ُُ.ه 1266الّنسخُ
الؤّلف:ُُُ.شكلُالثلَّثالعنوان:ُالورثُلُُ.الّلغةُالعربّية8ُالّرقم2095ُُونسخةُمكتبةُالسجدُالّنبوّيُمُ

ُُ.2ُعددُالوراق:ُُ.ه 469ُت:ُُُ.الكناسّيُعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُالغريبُالدين
ُُ.)عنُفهرسةُخمطوطاتُبعضُخزائنُالقاسّيي650ُونسخةُابلكتبةُالقاسّيةُزاويةُاهلاملُابجلزائرُبرقمُ

ُُ.م(2006لغربُاإلسالمّيُبيوتُإعدادُحمّمدُفؤادُالليلُالقاسيُاحلسن،ُصادرُعنُدارُا
الورث56536ُُويفُخزانةُالّتاثُإصدارُمركزُاللكُفيصلُضمنُفهرسُخمطوطات:ُ)الّرقمُالّتسلسلي:ُ

رقمُُ.نسخةُابلكتبةُالوطنّيةُبباريسُفرنساُ.لشكلُالثلَّثُلعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُبنُحمّمدُالكناسيُّ
ُبدارُالكتُ.1057ُُ/28ُاحلفظ:ُ ُابنُيوسفُُ.2/92ُرقمُاحلفظ:ُُ.بُالصريةونسخة ونسخةُخبزانة

ُُ.(224/3ُرقمُاحلفظ:ُمُُ.مبراكشُالغرب
ُُ.ُ-آميُُ-شكرُالّلُسعيه،ُوجزاهُخيا،ُوكتبُلهُذلكُيفُميزانُحسناتهُُ-1ُ
(ُشروحُمثلَّثُقطرب214ُالكتبةُالوطنّيةُبباريس:ُ)صُيفُوردتُكماُالخطوطاتُوأرقامُالّصفحةُ-2ُ

ُ ُ)لعبد ُال ْكناسّي: ُالواحد ُعبد ُابن ُ)254ُ–258ُص1057ُالعزيز (،110ُُ–105ُص5932ُ(،
ُ)280-278ُص5981ُ) ُ ُ)133ُ–130ُص5560ُ(، ُ)213ُ–211ُص5651ُ(، ،)5714ُ

ُُ.(3-1ص5727ُ(،ُُ)111ُ–104ُص
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ُكاملة: 7/ب سخةالنّ  arabe 5727ُُرقم، ُثال. ُضمن ُمخسُث ُعلى ُموّزعة ورقات
ُصفحات ُ(2-1)ص1ُق: ُ(9-3)ص2ُُق، ُ(5)ص3ُق، ُاتريخُالّنسخ. ُجمهولة ُأتبّيُُو، مل

 ُ.1ُاسمُالّناسخ
ُاشتملتُعلىُمنظومتيُمتداخلتي ُوقد ُعارضُالّناسخُبينهما؛ ،ُ ُكلّ  ُاستقاللُبداية مع

ُ.ُبيتاُمربّعاُ(84تسعة ُومثانونُ):ُجمموعُالبياتُفيهما.ُمنهما
بْتُفيهاُلق:ُالولالنظومةُ ُ.ُبيت اُمربّعاُ(90)ُأربعونُعددُأبياهتا،2ُطربُنس 

مُدُوءالهُوصحبهُوسلُّدانُحممُّىُهللاُعلىُسيُّبسمميحرلا نمحرلا هللا ُصلُّ:ُبُدئتُبقولهوقدُ
ُقالُالشُّتسليمُ  وحيدُعصرهُُديبُالبارعالُغويُّاللُُّحويُّاثرُالنُّاظمُالنُّمامُالعاملُالنُّالفقيهُاإليخُا
دُوءالهُتهُمبحمُّلُبرمحتهُوأسكنهُحببوحةُجنُّادهُهللاُتعتغمُُّحويُّمحدُالنُّدهرهُقطربُبنُأُوفريدُُ

ثُمنُالكالمُرأيتهاُعلىُحروفُالعجمُبيتاُبعدُبياتُجعُالثلُّبعُدُفهذهُأُامُّوأصحابهُأجعيُأ
ًيُ:ُليغةُفقالتوكانتُلهُابنةُب،ُرُُمُْغَُُدموعيُنُّإ:ُاُدخلُيفُنظمهاُابتدأهاُبقولهوقيلُلهُلُّ.ُبيت

ُوكانُيَنبغيحدُ اطبُباُأكُملُتُُنُّلُلوُّأيبُملُيكنُهلذهُالبياتُأ اُثُشخصُ ُأنُتناديلكُُا
ُكنتُأ:ُفقالُهلاُ.ُمُعليهتكلُّ وهيُ،ُثبتهُفيهاوأ،ُعجبُبافأُُ؛ُلوُّالُنشدتهُالبيتَُفأُ.ُ؟ُقولوما

ُ:ُبياتهذهُال
ُحُبُ كُقدُبرُّبُ عبُ*ُحُُواللَّهُجدُّ ُبُ*ُيفجنُ ًيُمولعاُابلغضبُ*ُواهلجرُوالتُّ

ُبعتُ قصرُعنُالتَّمرُ*ُأهاُذاُالغُُيُ مرُ*ُيغُ ُمرُ*ُوليسُعنديغَُُدموعيُنُّإ
ُُ:ُوجاءُيفُآخرهاُقوله

وةُ*ُوراجعاُيفُاللُ هوةُ*ُمَُاُابللَّقُ معلُّ ْحدَُ*ُوسطُالرَُّهوةنُليسُيعطيُهل 
ُ
ُبودُ حاُال

وةُ*ُوللُُُُُُُُ ُبعطاًيُهُلوةُ*ُواغفرُلميُوأموضعُطحنُهَلوةُ*ُوحلمُحلقُهل 
ُ.ُبيت اُمربّعاُ(94تسعة ُوأربعونُ)عددُأبياهتاُ:ُالنظومةُالثانية

                                                  
 ُ.راجعُآخرُالنظومةُالثانيةُمنُهذهُالّنسخةُُ-1ُ
ُُُ.يهُعلىُذلكُييتُالّتنبُ.بلُهيُلسديدُالّدينُالبهنسيُُّ-2ُ
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اُمُتسليمُ دُوءالهُوصحبهُوسلُّدانُحممُّىُهللاُعلىُسيُّ حيمُصلُّمحنُالرُّبسمُهللاُالرُّ:ُبُدئتُبقوله
ُ.ُعليهُالسَّالمُُُيبُّالدفونُمبدينةُالنُُّيخُالديبُعبدُالعزيزُالكناسيُّثُقطربُللشُّشرحُمثلُّ

ُوالصُّاتُحبمدُهللاُتعتُّ:ُوجاءُيفُآخرها ُوالسُّلُوحسنُعونه دانُوموالانُالمُعلىُسيُّ الة
ُوصحبهُوسلُّدُصلُّوشفيعناُحممُّ ]ال[عبدُالفقيُإلُموالهُالغّنُكاتبهُ.ُمىُهللاُعليهُوعلىُءاله 

ُ.1ُ.ُ.ُ.ُمحدُالكىناحلميدُصاحبهُأخوهُأ
ُ:ُالغريّبُوهيمنُالرّبعُلعبدُالعزيزُُبياتتمتُالّنسخةُبثالثةُأخُُُو

ُل قطربُ ُثامثلُُّ*ُالعلماُأُدابءُمنُ*ُماتقدُُّنمَُُنظمُ*ُماُشرحُتامُهذا
 الغربُالعزيزُعبدُ*ُذنبُمنُجناُعماُ*ُبالرُُّعفوُرجاءُ*ُللحبُبههذُّ
ُبيثربُ ُبدرُالحُ*ُماُصحابوالُواللُ*ُالكرماُسولالرُُّعلىُ*ُمامسلُّ ُيامصلُّ 

144ُُق:ُصفحاتُمخسُعلىُموّزعةُورقاتُثالثُضمن،ُكاملة: 2/ب خةالّنس
ُالّتاريخُمعلومة.ُ(أ111)111ُُق،ُ(ب114ُ–ُأ114)114ُُق،ُ(ب144ُ-ُأ144)

 .2ُوالّناسخ
ُكذلكُعلىُمنظومتيُمتداخلتي كماُهوُ،ُُامعارضُالّناسخُبينه؛ُاشتملتُهذهُالّنسخة

ُ.1ُاحلالُيفُالّنسخةُب/
 .ُمربّعاُبيت اُ(94أربعونُ):ُأبياهتاُعدد:ُالولُالنظومة
ُُ:ُبقولهُتقديُغيُمنُبُدئت

ُحُيبكُقدُبرَّعبُ*ُحبُ هُواللَّبُ*ُىفُجدُّ جنُ اُابلغضبُ*ُواهلجرُوالتًَّيُمولعُ 
ُعبيهاُذاُالُغمرُ*ُأقصرُعنُالتُّوليسُعنديُغ مرُ*ُيَغمرُ*ُُدموعيُإنُّ

ُُ:ُوُخت َمتُبقوله
وةنُليسُي*ُمَُُهوةقاُابللَّمعلَّ ْحدودُ *ُوسطُالرُُّهوةيفُاللُ 1ُ*ُوراجفاُعطيُهل 

ُ
ُبحاُال

                                                  
ُكلمةُملُأتبّينهاُ!ُ-1ُ ُُ.هنا
 ُ.ينظرُآخرُالنظومةُالولُ-2ُ
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ُ.ُمربّعاُبيت ا(94ُتسعة ُوأربعونُ)ُأبياهتاُعدد:ُنيةالثاُالنظومة
ُأّوهلاُيفُبقولهُبُدئت ُوصحبهُوءالهُدحممُُّدانسيُُّعلىُهللاُىصلُُّحيمالرُُّمحنالرُُّهللاُ ُبسم:

ُدحممُُّبنُالواحدُعبدُبن2ُالعزيزُعبدُديبالُاإلمامُيخالشُُّالقطربُثمثلُُّشرحُاتسليمُ ُموسلُّ
 موسلُُّعليهُ ُهللاُىصلُُّدحممُُّيبُّالنُُّمبدينةُ ُالدفون الكناسيُُّالالكيُُّالدينُُّيُّالكُّ ُالفاسيُّالّلمطّيُ

ُالعربُسولالرُُّعلى*ُُمحامُدوحُ ُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالةالصُُّثُّ*ُُانمالُلباريءُ ُامحدُ 
ُُ:ُآخرهاُيفُوجاء

 لقطربُ ُثمثلُُّ*ُالعلماُدابءُ أُنمُ ُ*ُماتقدُُّنمَُُنظمُ*ُماُشرحُمتاُهَذا
 الغربُالَعزيزُعبدُ*َُذنبُمنُجناُعماُ*ُريبُعفوُرجاءُ*ُللحبُهّذبه

ُيثربُبدرُالحُ*ُماُصحابوالُواللُ*ُالكرماَُرسولُعلىُ*ُامُ مسلُّ ُايُ مصلُّ 
ُدجنربُمنُوعشرةُالخرُربيعُهللاُشهرُمنُوعشرينُثالثةُهرالظُُّبعدُاالثنيُيومُالكتابُتُّ

ُراجيُهللاُعبيدُبيدُالمالسُُّزكىوأُالةالصُُّفضلأُصاحبهاُعلىُةبويُّالنُُّاهلجرةُمن3ُجعرشُعام
ُبويُّاللُُّالفويتُُّاريُّالدُُّالويويُُّدحممُُّبنُموسىُبنُدحممُُّبنُعمرُبنُبراهيمإُبنُدحممُُّموالهُعفو

ُبنُعمرُاحلاج9ُالقطبُالولُبناُأمحدُدحممُُّشيخناُالفتوحُبوأُوصاحبهُُ،ُهلمُهللاُغفرُجاينُّالتُّ
6ُوثالغَُُالّتجاينُُّالكدويُُّالطوريُُّالفويتُُّخمتارُبنُعليُُّبن5ُصنبُبنُخمتارُبنُعثمانُبنُسعيد
ُمنُوعشرينُإحدىُأوائ لُيفُد نق رَاو ىُمبدينةُ ُءامنُمنُوجلميعُهلمُهللاُوغفرُءاميُبهُهللاُنفعنا
ُمناهُفوقُغهوبلُُّوحفظهُوعصمهُُُهللاُنصرهُابُكنَُُرضأُسعيدُبنُعمرُاحلاجُشيخناُغزوُسنةُسنُّ 

                                                                                                                                                                     
ُطمسهاُسوءُالّتصويرُالّضوئيُُ.يفُاهلامش:ُ)ُجيا(ُ-1ُ ُُ.كذا!،ُوقبلُهذينُاحلرفيُأحرف 
ُُ.يفُاهلامشُرمحُهُهللاُتعلىُورضىُعنهُءاميُ-2ُ
م،1856ُه ُ=1273ُُالّنتيجةُالّتالية:ُسنةُابالعتمادُعلىُحسابُاجلُمَّلُلدىُالغاربةُوصلتُإلُ-3ُ

ُُ.والّلُتعالُأعلمُ
ركّيةُ!ُ-9ُ ُُ.ذاُمنُاصطالحاتُالص وفّيةُالشّ 
ُُ. !كذاُُُ-5ُ
ركّيةُ!ُُ-6ُ  ُ.ذاُمنُاصطالحاتُالص وفّيةُالشّ 

 



 

 

16 

.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُءاميُمنآُنمَُُجلميعُاغفرُهماللُُّءامي
ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.1ُ.ُ

ُُكاملةغي: 3الّنسخة ب/ 2ُضمنُجمموع، ُاريخالتُُّجمهولة، ُوالّناسخ، ُورقتيُيف. موّزعةُ،
بيت اُُ(92اثنانُوأربعونُ):ُأبياتهُعدد.ُأ(133)133ُقُ،ُب(132)132ُقُعلىُصفحتيُ

 .ُمربّعا
مُتسليماُوءالهُوصحبهُوسل3ُُّدانُدمحمىُهللاُعلىُسيُّحيمُصلُّمحنُالرُّبسمُهللاُالرُّ:ُقالُيفُأّوهلا

ُ.ُالمعليهُالسُُّيبُّالدفونُمبدينةُالنُُّيخُالديبُعبدُالعزيزُالكناسيُّلشُّ]ل[بُثُقطُرشرحُمثلُّ
 العربُسولالرُُّعلى*ُُمحامُدوحُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالصَّالة*ُُانمالُابريُمحداُمحدهأ

ُُُُ:ُوجاءُيفُآخرها
َُ ُثُ مثلُُّ*ُالعلَماُدابءُ أُمنُ*ُتقدَماَُمنُنظمُ*َُما9ُسرحُتامَُُُهَذا ُل قطرب 

:ُ)ص278ُقُ:ُصفحاتُمخسُعلىُموّزعةُورقاتُثالثُضمن،ُكاملة: 9/ب الّنسخة
:ُعددُأبياهتا.ُأ(280)ص280ُقُ،ُب(274ُ–أ274ُ:ُ)ص274ُقُ،ُب(278ُ–أ278ُ

ُوباُأربعُعشرةُحاشية.ُلّناسخوا،ُاريخالتُّجمهولةُ.ُبيت اُمرب عا(93ُنائّياُ)بيت اُثُ(86)سّتة ُومثانونُ
ُوالّنحوُواللغ ُالفقهيُّيفُالفقه ُوالذكاراز ُالعقلُُوالورادُة دواءُُ-حرزُحفظُاحلاملُُ-)حرز

ُ.ُرس(ُ؟!الضُّ 
يخُثُقطربُللشُّدُشرحُمثلُّدانُحممُّىُهللاُعلىُسيُّ حيمُصلُّمحنُالرُّبسمُهللاُالرُّ:ُقالُيفُأّوهلا

ُمسلُّىُهللاُعليهُُوصلُُّيبُّالدفونُمبدينةُالنُُّالديبُاإلمامُعبدُالعزيزُالكناسيُّ
ُالعربُسولالرُُّعلى*ُُمحامُدوحُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالةالصُُّثُّ*ُُانمالُىءابُرُمحدا

                                                  
ُُ.غيُواضحُوالُمقروء2ُخةُالّمُب/الّسطرُالخيُمنُهذهُالّصفحةُيفُالّنسُ-1ُ
ُالوقوفُ-2ُ ُواتريخُالّنسخ؛ُلعّل ُالّناسخ، ُاجملموعُأنُيكشفُعنُاسم ُهذا ُهذهُُعلىُبداية فنسختنا

ُُكتبتُخبّطُواحد3)ب/ ُُ.6وقلُمثلُذلكُيفُالّنسخةُب/ُ.(ُاشتملتُعلىُثالثةُآتليفُيفُالثلَّث،
ُكلمةُعليهاُآاثرُاحملوُ-3ُ ُُ.قلت:ُأثبتهاُالّناسخُثُّشطبهاُلعدمُلزومهاُ.بعدُهذهُالكلمةُ)حمّمد(
ي كذ!،ُوالّصوابُُ-9ُ  ُ.)شرح(ُابلشّ 
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ُولوالديُُّلُاغفرُالّلهمُلياالعُربُهللُاحلمدُعونهُوحسنُهللاُحبمدُّتت:ُآخرهاُيفُوجاء
ُعلىُصلُّ ُهماللُُّواحداُحرفاُعلما1ُعاُولنُعزماُمغفرةُيانابإلُسبقناُولنُتنايُّوإلُولوالديهم

ُُ.ُدحممُّ
:ُصفحة(11ُ)ُعشرةُإحدىُعلىُموّزعةُورقاتُستُّ ُضمن،ُكاملةُغي: 5/ب الّنسخة

ُ(ب145ُ–ُأ145ص)145ُق ُ(ب146ُ–ُأ146ص) 146ق، ُ–ُأ147) 147ق،
ُ(ب147 ُ(ب148ُ–ُأ148) 148ق، ُ(ب144ُ–ُأ144)144ُقُ، 114ُقُ،

 .ُوالّناسخ،ُاريخالتُُّجمهولة.ُ(أ114)
:ُهوُاحلالُيفُالّنسختيُكما،ُُالّناسخُبينهماُعارض؛ُاشتملتُعلىُمنظومتيُمتداخلتي

ُ.ُبيت اُمربّعا(76ُبيت اُ)ُ(152اثنانُومخسونُومئةُ):ُجمموعُأبياهتماُو،2ُب/،1ُب/
ُ.ُ(مربّعاُبيت ا91ُ)ُبيت اُ(82اثنانُومثانونُ) أبياهتاُعدد:ُالولُالنظومة
ُصلُّمحنُالرُّبسمُهللاُالرُّ:ُبقولهُبُدئت ُشرحُمثلُّ.ُهُالكريُ دُنبيُّمُّدانُحمىُهللاُعلىُسيُّحيم  ث 
 المعليهُالسُُّيبُّالدُفونُمبدينةُالنُُّيخُالديبُعبدُالعزيزُالكناسيُّقطربُللشُّ
ُالَعربُسولالرُُّعلى*ُُمحامُُْدوحُ ُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالةالصُُّثُّ*ُُانمالُابرىء2ُمحدُ 

ُُ:ُبقولهُوختمت
ُطيبُوُةكمكُُّ*ُُقرىُقريةُعوجُ*ُالق رىُيفالضُُّونزولُ*ُالَقرىُل لمراُالنت

 .ُ(مربّعاُبيت ا35ُ)،ُبيت اُ(74سبعونُ):ُأبياهتاُعدد.ُنسبةُغيُمن:ُالثانيةُوالنظومة
 ُ:ُبقولهُبُدئتُوقد

د ًُّيُموَلعاُابلغضبُ*ُواهلجرُوالتَّ ُ*ُىفُج  ُهُواللََّجن ب  ُقدُبرحُيب  ُعبُ*ُحب ك 
رُعنُالّتعتُّي هذاُالرُ*ُوليَسُعنديُغ مرُ*ُيَغمُُْدموعيُنُّإ ُبُ ُغمرُ*ُاقص 

ُُ:ُوجاءُيفُآخرها

                                                  
ُُ.كذا،ُوملُأتبّينهاُ!ُُ-1ُ
ُكلمةُ)هذا(ُ-2ُ  ُُ.إشارةُمنُالّناسخُإلُأّنُالّتقدير:ُهذاُمحد ُلباريءُالانمُُ.فوقُكلمةُ)محد (،
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ُالُقرىُ*ُفكيفُعندُالعربُيفُالق رىُ*ُوذاكُعيبُيفالَقرىُ*ُونزولُالضُُّيورثُضعفاُيف
ُكاملة: 6الّنسخة ب/ ُغي ُمها، ُورقتي ُضمن 258ُُق: ُب(258)ص )ص254ُُق،

 .ُعابيت اُمربُُّ(30ثالثونُ):ُعددُالبياتُ.ُوالّناسخ،ُجمهولةُالّتاريخ.ُأ(254
ُدُعبدُالعزيزُالكناسيُّديبُسيُّيخُالثُقطربُللشُّاحلمدُهللُوحدهُشرحُمثلُّ:ُبقولهُبُدئت

ُيبُّالدفونُمبدينةُالنُّ
ُالعريبُسولالرُُّعلى*ُُمحامُدوحُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالةالصُُّثُّ*ُُانمالُلربىُمحدا

ُُ:ُآخرهاُيفُوجاء
َسك

َ
سك*ُُالكرامُطيبُمنُوال سك*ُُُغالمًُيُجلدُال

ُ
ُمنُالفىتُتكفي*ُُعامالط1ُُّوال

 نشب
عددُ،ُب(213ُ–أ213ُ)ص213ُُق:ُضمنُورقةُواحدةُهي،ُكاملة: 7الّنسخة ب/

 .ُوالّناسخ،ُالّتاريخُجمهولة.ُبيت اُمربّعاُ(99أربعة ُوأربعونُ):ُالبيات
مُهُوسلُّهُوءالهُوصحبدُنبيُّدانُحممُّىُهللاُعلىُسيُّحيمُصلُّمحنُالرُّبسمُهللاُالرُّ:ُبقولهُبُدئت

ُكثياُشرحُمثلُّ ُكثيا ُيبُّالدفونُمبدينةُالنُُّيخُالديبُعبدُالعزيزُالكناسيثُالقطربُللشُّتسليما
ُ.ُموكر2ُُّ.ُ.ُ.ُمُوىُهللاُعليهُوسلُّصلُّ

ُالعريبُسولالرُُّعلى*ُُمحامُدوحُيفُانحُما*ُُالموالسُُّالةالصُُّثُّ*ُُانمالُلربىُمحدا
 ُ:ُآخرهاُيفُوجاء
 يثربُبدرُالحُ*ُماُصحابوالُواللُ*ُالكرماُسولالرَُّعلىُ*َُمامسلُّ ُيًّامصلُّ 

ُُ.ُدحممُُّعلىُالموالسُُّالةوالصُُّعونهُوحسنُهلل[ا]ُحبمدُتتُّ
ُيفُمقروءُمغريبُُّخبطُتبتكُُ: (العاصمة اجلزائر) ابحلاّمة الوطنّية املكتبة خمطوطات وصف

 :ُوهي،ُالغالب

                                                  
ُُ.كذا،ُبسقاطُكلمة:ُ)بُلَغُة(،ُوالّصوابُإثباهتاُُ-1ُ
ُكلمةُملُأتبّينهاُ!ُ-2ُ ُكلمة:ُ)وشرف(ُ.هنا ُُ.ولعّلها
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ُعدد.ُ(ب12ُ-ُأ11:ُص)6ُقُدةواحُورقةُيف.424ُ:ُرقمها،ُكاملة: 7/ج الّنسخة
ُ.ُالّنسخُواتريخ،ُوالّناسخ،ُالّناظمُجمهولة.ُمربّ ع اُبيتا (34)ونُتسعة ُوثالث:ُالبيات

يمُ ُالّرمْحَانُ ُاللُّ ُب ْسمُ :ُأّوهلاُيفُقال ُ.ُموسلُُّوصحبهُوءالهُدحممُُّدانسيُُّ[على]ُهللاُىوصلُُّالّرح 
ُ.ُبعدهُنيبءُالُنمَُُعلىُالموالسُُّالةوالصُُّوعونهُهللاُحبمدُانتهى:ُآخرهاُيفُوجاء

 :ُعلىُاشتملُجمموعُضمنُوالخطوط
 .ُ[11صُإل1ُص]ُفحةصُعشرةُإحدىُيفُمتضّمنة/الّتصو فُيفُالخضريُُّقصيدة -أ

 .ُ[12صُإل11ُص]ُالثّلثُلشكلُثالوُرُمنظومة -ب
ُصفحةُضمنُعّباسُالبنُُسولللرُُّوصّيةُعلىُيشتملُالقاسمُأيبُيخللشُُّأتليف -ت
 .13ُصُوهيُواحدة
 .19ُصُضمنُبيتا32ُُيفُمدينُليبُاالستغفارُيفُمنظومة -ث
 .1ُونصفُأسطرُمخسةُيفُللفهمُمسألة:ُبُمعنونةُفقرة15ُصُويف -ج
 .ُالالكيُُّإسحاقُبنُخليلُللّشيخُاجلامعُكتاب2ُُاجملموعُآخرُإل15ُصُومن -ح

ُثالثُعلىُموّزعة.64ُ ،68ُق.1834ُُرقمها،ُجمموعُضمن،ُكاملة: 2/ج الّنسخة
ُص)ُتصفحا ُب68: ُأ64ُ، ُ(ب64، ُالبياتُعدد. :(ُ ُوأربعون ،ُمربّعاُبيت اُ(99أربعة 
 .ُالّنسخُاتريخُو،ُالّناسخُجمهولة.ُبيتُونصف
ُ.ُاللَُُّرمحه3ُالغريبُُّنعيمُُْبنُمحنالرُُّعبدُدلسيُُّةالقطربيُُّبياتالُشرْحُللَُُّاحلمد:ُأّوهلاُيفُلقا

                                                  
ُُ.!ُ التفّرقةُالقرآنّيةُالًيتُبعضُالتّ نبُمنُحباتُ ُسبعُيفُُيكَتبُأن:ُمضموناُ-1ُ
2ُ-ُُ ُاضطراب  ُُ.يفُآخرُهذاُاجملموع 
كذا!:ُ)عبدُالّرمحنُبنُنعيمُالغريّب(،ُوالّصوابُأّنُالنظومةُل)عبدُالعزيزُالغريّب(،ُفقدُجاءُالّتصريحُُُ-3ُ

ُُُ*ُُُُُ:قالُالّناظمُ.ابسهُيفُآخرها ُُُ*َُُُعمَّاَُجىَنُم ْنَُذْنب  ُالرَّب  ُُُ*َُُُرَجاَءَُعْفو  بّ  بَُهُل ْلح  َعْبُدَُهذَّ
ُّ ْغر يب 

َ
ُالَعز يز ُال

ُُُ.علىُأيّنُملُأقفُعلىَُمنُُيملُهذاُاالسمُ)عبدُالّرمحنُبنُنعيمُالغريّب(ُمنُالعالمُ!ُ
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ُوءالهُدحمم1ُُّدسيُُّعلىُاللَُُّىوصلُُّعونهُوحسنُهللاُحبْمدُانتَهىَُوَقعُكَذا:ُآخرهاُيفُوجاء
ُ.ُموسلُُّوصحبه

،ُخمطوطا13ُعلىُيشتملُجمموعُضمن،ُكاملة،13/384ُُ:ُالخطوطُقمُر: 3/ج الّنسخة
ُفحاتالصُُّحسابُيفُداخلةُهيُوالُمرّقمةُغيُورقاتُثالثُاجملموعُبدايةُويف  124ق.

ُ(ب124ُ–ُأ124ص) ُالبياتُعدد. :(ُ ُوأربعون ُمربّعاُبيت اُ(98مثانية ،ُالّناظمُجمهولة.
 .ُالّنسخُواتريخ،ُوالّناسخ

يمُ ُالرَّمْحانُ ُاللَُّ ُب ْسمُ :ُأّوهلاُيفُقال  .ُمَُوَسلُُّوَءال هُ ُحُمَمَّدُ َُسيّ د انَُُعلىُاللَُُُّوصلَّىُالرَّح 
ُنخريوالُليوُّالُدسيُّ ُعلىُالموالسُُّالةوالصُُّالعاليُربُهللُواحلمدُانتهى:ُآخرهاُيفُوجاء

ُ.ُلياالعُربُهللُاحلمدُنُ أُدعواانُوءاخرُأجعيُولوالدينا لناُهللاُويغفر

                                                                                                                                                                     

يّبُالبهنسّيُلعبدُالّرمحنُبنُنعيمُالغريّبُ"ُالقرنُويقارنُمباُييتُتتُعنوان:ُ)شرحُنظمُعبدُالوّهابُالهل
 ُ.ه ُ"(12
ُملُأتبّينهُ!ُ-1ُ  ُ.بعدُحرفُالّدالُمنُكلمةُ)سيد(ُحرف 
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 : 1يف ترتيب األبيات رصد االختالفات بني الّنسخ
ُتُُّوقد،ُلخرىُنسخةُمنُالنظومةُأبياتُترتيبُيفُاختالف اُهناكُأنُُّيُعلمُأنُينبغيُومّا

ُ:ُالّتالُاجلدولُيفُذلكُرصد
ُ

                                                  
ُُ.حرفُ)س(ُيعنُأّنُالبيتُساقطُمنُالنظومةُ-1ُ

3ُج/2ُج/1ُج/7ُب/6ُب/5ُب/9ُب/3ُب/1ُب/ 2ب/ عاملرب  بداية البيت  قمالرُّ
1ُ1ُ1ُ1ُ1ُ1ُ1ُ1ُ1ُ 1ُيءُالانمرمحداُلبا1ُ
2ُ2ُ2ُ2ُ2ُ2ُ2ُ2ُ2ُ2ُُوءالهُوصحبه2ُ
3ُ3ُ3ُ3ُ3ُ3ُ3ُ 3ُ3 3ُوبعدُفالقصدُمبا3ُ
9ُ9ُ9ُ9ُ9ُ9ُ9ُ9ُ9ُ9ُُمقّدماُفتحاُعلى 9
5ُُ

ُ
5ُ5ُ5ُ5ُ5ُ5ُ5ُ5ُ5ُ5ُُثورُ سّيتهُابل

6ُ6ُ6ُ6ُ6ُ6ُ6ُ 6ُ6ُ6ُولُالعليُّوسلُمنُال6ُ
7ُ7ُ7ُ7ُ7ُ7ُ7ُ7ُ7ُ7ُُصلىُعليهُذوُالعال7ُ
8ُ8ُ8ُ8ُ8ُ8ُ8ُ8ُ8ُ8ُُفالَغمرُماءُغزرا8ُ
4ُ4ُ4ُ4ُ4ُ4ُ4ُ4ُ4ُ4ُُتّيةُالرءُالسَّالم4ُ

14ُ14ُ14ُ14ُ14ُ14ُ14ُ14ُ14ُ14ُُأّماُاحلديثُفالَكالم14ُ
11ُ11ُ11ُ11ُ11ُ11ُ11ُ11ُ11ُ38ُُواحلَرَّةُاحلَرارة11ُ
ُيفُالدي12ُ 12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ11ُُواحلَلمُثقب 
13ُ13ُ13ُ13ُ13ُ13ُ13ُ13ُ13ُ19ُُالسَّبتُيومُُعي دا13ُ
19ُ19ُ19ُ19ُ19ُ19ُ19ُ19ُ19ُ16ُُلشدَّةُاحلرّ ُالسَّهام19ُ
15ُ15ُ15ُ15ُ15ُ15ُ15ُ15ُ15ُ13ُُعاوَدعوةُالرءُالدُ 15ُ
16ُ16ُ16ُ16ُ16ُ16ُ16ُ16ُ16ُ17ُُوالشَّرُبُجعُالّندما16ُ
17ُ17ُ17ُ17ُ17ُ17ُ17ُ17ُ17ُ18ُُوالَرُقُماُقدُعظما17ُ
18ُ18ُ18ُ18ُ18ُ18ُ18ُ18ُ18ُ25ُُعذلكُللمرءُاللَّحا18ُ
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ُرفضا14ُ 14ُ23ُ23ُ23ُ23ُ28ُ 14ُ14ُ23ُ14ُوالَقسُطَُجور 
24ُ32ُ 24ُ21ُ24ُ21ُ21ُ24ُ24ُ24ُجل نَّة ُقلَُلمَّة24ُ
سك21ُُ

َ
21ُ22ُ34ُ22ُ22ُ34ُ34ُ34ُ34ُ37ُُجلد ًُيُغالمال

22ُ24ُ29ُ24ُ24ُ29ُ29ُ29ُ29ُ34ُُالَعرُفُريح ُطيّ ب22ُ
12ُُسُسُسُس21ُُسُس 23 23ُبَ لَّتُدموعيَُحجري 23
َُسقط29ُ ُسُسُسُسُسُسُسُس29ُ29ُُوقلُلَعرف 
25ُ25ُ22ُ23ُ23ُ22ُ24ُ22ُ22ُ35ُُوالُعشبُيدعىُابلَكال25ُ
26ُ26ُ21ُ29ُ29ُ21ُ21ُ21ُ21ُ23َُُُصرَّةقلُثُ لَّة ُيف26ُ
27ُ27ُ25ُ25ُ25ُ25ُ25ُ25ُ25ُ39ُُاجَلد ُوالدُالب27ُ
28ُ28ُ26ُ26ُ26ُ26ُ26ُ26ُ26ُ36ُُجارية ُإحدىُاجلَوار28ُ
ُأَمَّة24ُ 24ُ24ُ27ُ27ُ27ُ27ُ27ُ27ُ27ُ27َُُشجَّةُرأس 
39ُ39ُ39ُ21ُُس 34ُ34ُ39ُ28ُ28ُودارهُقدَُعَمرت34ُ
31ُ31ُ28ُ24ُ24ُ28ُ28ُ28ُ28ُ31ُُاحلمام شهيُ طي 31ُُ
ال32ُ

َ
32ُ32ُ14ُ34ُ34ُ14ُ14ُ14ُ14ُ29ُُجاعةُالّناسُال

33ُ33ُ24ُ31ُ31ُ24ُ22ُ24ُ24ُ14ُُوالشَّكلُعيُالثل33ُ
لُالّرملُالرَّقاق39ُ 32ُ32ُ32ُ24ُُس39ُ39ُ32ُ32ُ32ُُُمتَّص 
31ُ31ُ31ُ24ُُ/35ُ35ُ31ُ33ُ33ُُوُسؤرُليثَُقمَّة35ُ
ُسُسُسُسُ/39ُُسُس36ُ36ُُالُتركننُللصَّلُّ 36ُ
َُكحيل ُالطَّال37ُ 33ُ33ُ33ُ22ُُ/37ُ37ُ33ُ39ُ39ُُظيب 
ُسُسُسُسُ/ُسُسُس38ُ38ُُ[عملُالّنهارُظَلَّة]38ُ
34ُ34ُ34ُ93ُُ/34ُ34ُ34ُ35ُ35ُُريقُاحلَبيبُالظَّلم34ُ
ُساكب94ُ 91ُ91ُ91ُ95ُُ/94ُ94ُ91ُ36ُ36ُُالَقطرُغيث 
37ُ37ُ37ُ91ُُ/91ُ91ُ37ُ37ُ37ُُىناسةُالبيتُاللَّقك91ُُُ
نَّة92ُ

َ
38ُ38ُ38ُ92ُُ/92ُ92ُ38ُ38ُ38ُُاحلَّيةُاسمُال

نتُللمرءُالَقر93ُ
َ
94ُ94ُ94ُ99ُُ/93ُ93ُ94ُ34ُ34ُُاال
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ُ

36ُ35ُ35ُ34ُُ/ُس99ُ99ُ35ُ94ُُأّماُالغزالُفالرَّشا99ُ
ُالَقرنفلُالزَّجاج95ُ 35ُ36ُ36ُ94ُُ/ُس95ُ95ُ36ُ91ُُحب 
ُسُسُسُسُ/ُسُسُس96ُ96ُُموضعُطحن ُهَلوة96ُ
92ُ92ُ92ُ96ُُ/ُس97ُ97ُ92ُ92ُُهذاُتامُشرحُما97ُ
بهُللحُ 98ُ 93ُ93ُ93ُ97ُُ/ُس93ُُس98ُ98ُُبُّ هذَّ
99ُ99ُ99ُ97ُُ/ُس99ُُس94ُ94ُُمصلّ ّياُمسلّ ما94ُ
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ُُدُبنُ حممُُّاإلمامُ ُترجةُُ
ُ
ُ:ُ(ُم821ُ-؟ُُ=ُه 206ُ-1ُ؟ُبُ)رُُُقطُُْيُ ن ُتَُسُْال

ُُ:ُهُُُبُقَُولَُُهُُتُُني َُوك2ُُُهُُسُُاُ 
ُحممُّ ُُبنُُُدُُهو

ُ
ُعليُّ ُبنُ 3ُنيُ تَُسُْال ُأبو ُاللُ النَُّأمحد ُمَُصُْالب9َُُغويُّحوّي ُساملُ وُْرّي ًُيدُ زُ ُبنُ 5ُل

ُ).6ُبرُُبُبُقطُْاللقَُّ ظان 
َ
اُُ–َسكَتْتُال ُعاَدهت  ُاُلولُ–علىَُمْأُلوف  ُو الَدت هُ ،ُعنَُنشأت ه  ،ُومكان 

ُ َُكون ه ُ"َُمْولُسامل   ْرََب(:ُوقيل.1ُبن ُزًيدُ"(ابَ ْيَدَُأّناُأَْفَصحْتُعن
َ
ْول دُوال

َ
ُ.2ُإنّهُ)بصرّيُال

                                                  

ُُ.ملُأظفرُبتاريخُوالدتهُ!ُُ-1ُُُ
ُاَسهُحمّمدُبنُالُ-2ُُُ ُإّن ُفقيل: ُاسه، ُيفُوفياتُالعيانُ)وقعُاالختالُفُيفُرواية 9ُستني،ُوصوَّبَه

ُوالف هرستُ)ص313/ وقيل:ُأمحدُبنُحمّمد،ُويفُأخرى:ُحمّمدُبنُُ.وقيل:ُاحلسنُبنُحمّمدُ.(237(،ُ
ُحكاية(،ُوأشَهرُ.أمحد ُُ.ُ.اهلامشُ"2ُ/1516ُُويفُمعجمُالطبوعاتُ)ُ.قالُابُنُالّندي:ُُ)والّولُأصح 

ُكانتُيفُخزانته:ُأبوُاحلسنُعلّيُبنُ"(:ُ)وذكرُالرحومُمرادُالبارودّيُا سمُقطربُعنُنسخةُخطّّيةُقدية
ُُ.وملُتطلهاُيديُ!ُ."37ُأمحدُالبصري(ُ؟!،ُوأحالُإل:ُ"ُالقتطفُجزءُ

ْسَتن ُيُبضّمُاليمُوسكونُالّسيُالهملةُوفتحُالّتاءُالثّناةُمنُفوقهاُوكسرُالّنونُوسكونُالياءُالثّناةُُ-3ُ
ُ
وال

ُُ.هاُراءُمنُتتهاُوبعد
ر(؛لّنُلهُ)معاينُالقرآن(ُوُ)إعرابُالقرآن(؛ومن990ُزادُيفُالنجدُيفُالّلغةُوالعالمُ)صُ-9ُ (:ُ)مفسّ 

أدرجهُعادلُنويهضُيفُمعجمُالفّسرينُ)  ُ.(1ع2ُ/636َُثَُّ
ُ)صُ-5ُ ُللت َّن وخّي ُالعلماء ُاتريخ ُ)ص83يف ُالز بيدّي ُوطبقات ُ)َسْلم(44(، ُخيُُ.(: ُابن ُفهرسة ويف

ُُ.(:ُ)مسلم(254ويفُطبقاتُابنُُشهبةُ)صُ.(:ُُ)َسْلمُبنُزًيدة(993)ص
ُكانتُيفُُ-6ُ والُقْطُرُب:ُبضّمُالقافُوسكونُالطّاءُالهملةُوضّمُالرّاءُوبعدهاُابء ُموّحدة،ُاسمُ)ُدَويّ َبة

ُالبَ تَّة ُكماُ.اجلاهلّية،ُُيزعمونُأّناُليسُهلاُقرار  ُ.(1ُ/683يفُلسانُالعربُ)ُوقيل:ُالَُتستيُحُناَرهاَُسْعي ا(
ُكّلهُالُتنامُُ.(:ُ)َأْجَوُلُمنُُقْطُرب1ُ/185ويفُجممعُالمثالُ) ويقالُفيهاُُ.قالوا:ُهوُُدويبةُجتولُالّليل

ُُقطربُنارُ ُ.أيضا :َُأْسَهُرُمنُُقطرب ُأحدَكمُجيفَةُليل  (:ُ)َأْسَهُر1ُ/355ُويفُ)ُُ.«ويفُاحلديث:ُالَُأْعر َفنَّ
ُكثرةَُسيهاهوُدويبُ.منُُقطرب ُالّليَلُمن ُقولُأيبَُعمروُ.ةُالُتناُم وغيهُالُيَرويهَُأْسَهرُوإّّناُيَرويُُ.هذا

ُعبد ُهللاُبن ُمسعود ُرضيُهللاُتعالُعنه:ُ الُليال ،ُُوَيستشه ُدُبقول  ُأبّنَُسهَرُهُإّّناُيكوُنُناراُ  َأْسَعى،ُوَُيتج 
ُُقطرَبُنارُ  ُُ.قال:ُوذلكُالُقطربُالَُيستيُحُالنَّهاَر(ُ.الَُأْعر َفنَُّأحدَُكمُجيفَةُليل 
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ُُ:ُهُُيذُُمُ الََُتُوَُُهُُوخُُيُُشُُ
ُابلبَُرُُطُْقُُُعاشَُ وهوُ،ُدبَُوالَُُحوَُالنَُّوعنهُأخذَُ،3ُهُ ديُْعلىُيَُُذَُمَُتلُْوتَُ،ُهُ ْيُوَُيب َُسُ ُوالزمَُ،ُصرةُ ب 

ُكانَُ؛ُ)ُقْطُرب(ُبَُقََُلُُليهُ عُقَُلَُطُْاّلذيُأَُ ُعلىُدُُُقبالُ نُإُ مُ ُل ما هَُيْسب ُقُإليهاُغيَُُيبويهُ سُ ُروسُ أيبُعليّ 
ُكانَُُ،ُيبُالعلمُ نُطالُ مُ  ُإليهُ يُدُُْفقد ُمُ ُضورُ حُُُقبلَُُحارُ سُْابلَُُل ُج ُرآهُُُفإذاُخرجَُ،ُةُ ذَُالمُ نُالتَّأحد 

!إالُُّقْطُرُبُلَيُُْماُأنتَُ:ُلهُيوم اُفقالَُ؛9ُعلىُاببهُ  ُ.ُبُُقَُهذاُاللَُّعليهُ ُيَُفبقُ ؛ُل 
،6ُبيبُ حَُُونسُبنُ ويُُ،5ُيُّفُ قَُالث َُُّمرعُُُيسىُبنُ كعُ ُُالبصرةُ ُنُعلماءُ مُ ُعلىُجاعةُ ُكذلكَُُُذَُمَُلُْتَ ُُو

ُ.ُوالتَّعل مُ ُغالُ ريص اُعلىُاالشتُ حَُُوكانَُ.7ُعدةُالخفشُالوسطسُْوأيبُاحلسنُسعيدُبنُمَُ
ُُشهُ  َعُمنهُباُأَُ،ُبغدادَُُبُ رُُطُْقُُُنزلَُ)ُصارُ مُْيفُالَُُهُُيتُُصُ ُوذاعَُ،ُابلعلمُ ُهُُمرَُُأُُرَُولّا نُمُ ُشياءَُوسُ 

كّ يت،4ُ(8مَّريُّهمُالسُّ اجلَُُبنُُُدُُىُعنهُحممُّوَُورَُُ،ُهُ يفُ صانتَُ ،1ُوأبوُيوسفُيعقوبُبنُإسحاقُالسّ 
                                                                                                                                                                     

ُكتابُالفرقُيفُالّلغةُ)صُ-1ُ ُُ.(12مقّدمة
 ُ.(108ُالدارسُالّنحويّةُ)صُ-2ُ
(:ُ)أحدَُمنُاختلفُإل1ُ/69ُويفُنورُالقبسُ)ُ.القالةُالثانية/الفّنُالّول(198ُالفهرستُ)صُ-3ُ

ُكتابَهُعليه( ُُ.سيبويه،ُوتعّلمُمنه،ُوملُيقرْأ
ّية ُُ-9ُ ُُ.ُ-(1ُ/69ُنورُالقبسُ)ُ-ُغدوة ُوَعش 
5ُ-ُ(ُ ُالدابء ُ)6ُ/2696معجم ُالوّعاة ُبغية ،)1ُ/292ُ-ُ293ُُ ُالفّسرين999ُرقم ُطبقات ،)

 ُ.(2ُُ/256للّداودّيُ)
َيُ)752(،ُالزهرُ)ص67مراتبُالّنحوّييُ)صُ-6ُ  ُ.(227رقم547ُُُ-12ُ/546ُ(،ُالسّ 
ُدُ-7ُ ُالّنحويّة ُضيُ.الدارس 108ُفُ)صشوقي ُ)العدد ُاإلسالمّية ُالبحوث ُجمّلة ترجة38/281ُُ(،

ُمسائل(،ُ ُكانُقليالُالُيعدوُعّدة ُعنه ُأخذه ُ)لكّن ُفيه: ُجاء ُالعلمّية(، الخفشُوأضواءُعلىُشخصّيته
ُ)ص ُكتابُالفرقُيفُالّلغة ُجابر15ُمقّدمة ُلعلّي ُوالّلغوّي ُالّنحوّي ُقطربُومنهجه ُإل: ُوأحالُحمقّ قه ،)

ُُ.(3النصورّيُ)ص
يُ)ُ-8ُ مَّرّيُالكاتب،ُترجهُيفُالسّ  رقم169ُُُ-13ُ/163ُهوُاإلمامُالعاّلمةُالديبُأبوُعبدُالّلُالسّ 
47).ُ 
 ُ.(7ُ/248(،ُاإلكمالُ)77(،ُنزهةُاللّباءُ)ص9ُ/980اتريخُبغدادُ)ُ-4ُ
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ُحَُ ُبن ُحمّمد ُجعفر ُالبغداديُّوأبو 2ُبيب ُاجلاحظ، ُحَبر ُبن َُعمرو ُعثمان 3ُوأبو ُبَنُ، واحلسَن
ُ.ُيبلُّالقاسمُالباهلّيُالهُوأبو،9ُقطربُ 

ُُ:ُهُُُتُلَُز ُْنُمَُ
ُ.ُنُالعلماءُ مُ ُةُُىُعنهُاجل لََّوُرَُ.ُبُ دَُوالَُُغةُ واللُ ُحوُ م اُابلنَّعالُ ،ُهُ صرُ عَُُةُ ئمَُّنُأَُمُ ُبُ رُُطُْقُُُكانَُ

ُُ:ُهُُُرُعُْشُ 
ُحبيثُيَُُذاُشيئاُ ُاجمُ التَُُّصحابُُلهُأَُُروُ وملُيَُ؛ُإاّلُالقليلُُُرُ عُْم نُالشُّ ُيُعَرُفُلهُليسَُ ُلُُعَُابل 

ُي َُطرُُقُُ ُ:ُىُلهروَُّماُيُُفمُ .ُعراءُ الشُ ُالعلماءُ ُكُ لُْيفُسُ ُجُُر ُدَُنُْاب 
 )منُالبسيط(:5ُالبارعُ ُمُيفُكتابُ ج ُّالنَُُماُلهُابنُُهُُسب َُبيتانُنَُ -أ

ُكُُإُ  ُيرُ َبصَُُنَُْتُعَُْبُيّ ُغُُُنُْإ ُوَُيبُاَكُقَ لُْيَ رَُُُ***َُُكَُمع ينُُْرُمُ الذّ كُْفََُُتَُمع يسَُْتُلَُنُْْن
ُرَُمنُُْتُ بُْْيُُالعَُوَُ ُالَُلُْالقَُُنُطُ ابَُوَُُُ***ُُق ُدهُُتَ فُْىُوَُوَُتَ هُُْص  ُالنََّظرُ ُنَُُلوُمُ يَُُْب 

ُابنُُ ُ(9ُ/313)ُلّ كانخَُُقال ُأَُُمشهورانُ ُبيتانُ ُ)هذانُ : ُمُ ُمُُعلَُوال ُإاّل ُله ُهذاُأّنما ن
ُ.ُ(6الكتابُ 
ُالق فطيُ  -ب ُيَُُ)أّما ُ"ُأجودَُعُْشُ ُبُ رُُطُْقُُرىُلُ فإنّه ُيَُُهُ ت ُلَّعلىُقُ ُالعلماءُ ُنُشعرُ مُ ُر ا لناُُذكرُُ"ُّث

 :2ُفيقولُُُهُابلعلمُ تالميذُ ُأحدُ ُيبُّمُالهلَّليبُالقاسُ ُشهدَُُي1ُُطربَُقُُُجتعلُُُة ُرَُاندُ 

                                                                                                                                                                     
ُالدابءُ)ُ-1ُ ُُ.(2ُ/256)(،ُطبقاتُالفّسرينُللّداودّي2ُ/292ُ(،ُبُغية ُالُوّعاةُ)7ُ/2696معجم 
 ُ.(6ُ/2981معجمُالدابءُ)ُ-2ُ
ُكتابُالفرقُيفُالّلغةُ)صُ-3ُ ّيُيف17ُ–16ُعنُحمّقق 1ُاالقتضابُ)ُ(،ُويُؤيّ دهُماُحكاهُالَبطَْليَ ْوس 

ُبن121ُُ/ ُواصل ُيف ُالّشاعر ُقوَل ُعمرو ُبن رار ُض  ُأنشدين ُُقْطرب: ُعن ُاجلاحظ ُ)وقال ُالّول(: القسم
ُُ.عطاء(

 ُ.(:ُ)احلسيُبنُقطرب(2ُ/134يبُلربوكلمانُ)يفُاتريخُالدبُالعُرُ-9ُ
(،ُنور293ُُ-1ُ/292ُ(،ُبغيةُالوّعاةُ)92ُ-3ُ/91ُ(،ُأجبدُالعلومُ)9ُ/313وفياتُالعيانُ)ُ-5ُ

ُُ.(1ُ/69القبسُ)
مُ-6ُ ُكتابُ)البارع(ُالبن ُالنجّ   ُ.يعن:
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ُبهُ اُمَُذَُ هُ فُْىُن َُلَُعَُُُ***ُُبُ رُُطُْقُُُاُأَقَ رَّ مُ يبُالقَُل َُُس  ُاس 
مُ عَُُعَُْنُمَُواَدَُغزُْهَُشُْأَُوَُُُ***ُهُ ْيُلَُعَُُاُ مهُْجَُو3َُُذاُوََُدُهُُهَُشُْأَُوَُ ُاص 

ُيفُالقُ ُدُْاَلُقَُْنُقَُأبَُ ُتُيفُيَُوَُُُ***ُياسُ َبذَّين  ُاتَ يد ه ُخََُصيَّ
يب َُُنُُْمُابلنَّْحو ُمُ لَُعُْأَُفَُ ُمُ وَُجُْأَُوَُُُ***ُُْيهُ وَُس  ُحات ُ ُنُُْدُابلال 

ُلىُف ْطَنة ُالعامل ُ يُدُعََُتزُ ُُ***ُُوابُ َردّ ُاجلَُُدَُنُْيَهُتُهُعُ َبدُ 
ْرُتُعَُ نُّ َفص  ُعَُوُالقَُبُُاَرُأَُصَُوَُُُ***ُُيَذهُُمُ ت لُُْلىُالسّ  م  ُ.9ُ(ُال م ياس 

ُ:ُعرهنُشُ )ومُ :ُ(6ُ/2697معجمُالدابءُ) -ت
ُالدُ ُدُْقَُلَُ فَُياُرُ نُْغرَّت  ُهاُُمَتَحوَّلُُدَُعُْة ُماُب َُلَُز ُْنمُبَُُُ***ُُُحوابَُصُْأَُجاالُ 
ُمَُيُُْطُعَُاخُ سَُفَُ ُبعََُرُوَُُُ***َُُرهُُي ُْاُيُ َبدّ ُلُغَُش  ُغَُيُْاض  ُيُ َبدَّلُُسُه ُْيُ ش 
ُكاَنُيَُْمُُْغُأَُل اُبَُوَُ ُكاَنُيَُُْونُ دُُُنُْم ُمُ طَلَُُمصُْوَُُُ***َُُرهُُي ُُْلُغَُمَُر  ُلُُمَُما

ُ:ُطربُالّنحويُّ)قُُ:ُ(2ُ/195احملاسنُوالساوئُ) -ث
ُ َُشَططاُ فَُْكلَُُّدَُْكُقَُماُلَُُوَُماُل  الَُمحَُُُْ***َُُتن  ُوََُلُالسّ  ُق فُ ُيَُعُ ارُ َلُالدَُّوُْق َُح 
ُُجالُ ر ُُأَم نُْ

َ
لُْنال إُ ُمشُُْبحُُُيصُْيُوَُسُ يُُُُْ***ُُالُ جُُُرََُتن ُاًيُخ  ُفُ لُالت َّلَُتاقاُ 

ُشُ تَُْ
َ
ُت فُ الكَُُيَُارُ هاُعَُْيُلَُيُإُ شُ مَُْأُُفَُيُْكَُفَُُُ***َُُرُههاكُْأَُيُفَُْيُ لُغَُُنوُنُإُ يُال

لُُْلُْهَُ ُغَُُلُ يُْاَدُاللَّوَُسَُُنََُّتُأَُخ  ُلُْق َُُنَُّأَُوَُُُ***ُُي ََّرين  ُيبُُدَلفُ َأُُيَبُْن ُُْجَُيبُيف 
ُ.ُفُالقاسمُبنُعيسىُالعجليُّلَُنُيفُمدحُأيبُدُُنَُمحدُبنُأيبُف َُوتُرَوىُل

اُُعّدةُُُ(ُقصيدةُ 178ُ-175ُ)صُنورُالقبس -ج منُالّطويلُ 65ُأبياهت  ُيبُّ النَُّالمُ عُْيفُأَُُبيتاُ 
ُ:ُهاعُُلَُطُْمَُ.ُلهُحُ صُ َتُُاإ خاهلُُوالُ،ُمَُوسلَُّعليهُ ُىُهللاُُصلُّ

 دُُمحََُْأًُُّيهُُإُ ىُاهلاد يُوَُيبَُّاهلُدََُنُُُ***ُُيَّهُُبُتُنَُحُْدََُتُمُْاُ يُوَُهلَُُتُإُ دُْمحَُ 
                                                                                                                                                                     

 ُ.كذاُ!ُُُ-1ُ
ُُ.(220ُ-3ُ/214ُإنباهُالرّواةُ)ُ-2ُ
 ُ.(:ُ)هودا(ُبدلُ)هوُذا(3ُ/214ُيفُإنباهُالرّواةُ)ُ-3ُ
ُُ.(10مثلَّثاتُقطربُللّسويسيُ)صُ-9ُ
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ُ لُ :ُوقيلَُُ-ُمنصورُ ُدُبنُ حممُُّةُ يَُّثُ يفَُمرُُْطربُ قُُىُلُ وَُرُْ)وي ُُ:ُ(175صنورُالقبسُ) -ح ُيفُُكثيّ 
ُالكاملُ"نُمُ "ُ:1ُعرابُ الَُُبعضُ لُ :ُوقيلَُ|ُُالعزيزُ ُعبدُ ُبنُ ُعمرَُُ]مرث يَّة[

َيُهَلَاَُولَْيَسُجُميُُُُ***ُُائ فُ خَُهَلْف يَُعَلْيَكُل َلْهَفة ُم ْنُ ج 
ُ
ُُكْنَتُال

َوار ُقَ رْب َكَُوالدّ ًَيُرُقُ ُبورُُُُ***ُُأََوان سُ ُأمَّاُالُقُبوُرُفَإ ن َُّهنَُّ ُجب  
ُُكل ُهْمَُمْأُجورُُُُ***َُُعمَّْتَُصَنائ ُعُهُفَ َعمَُُّمَصابُهُُ ُفَالنَّاُسُف يه 
َُدار َُرنَّة َُوَزف يُُُُ***ُُدُ َوالنَّاُسَُمْأَتُُهْمَُعَلْيه َُواحُ  ُيفُُكلّ 

يبَ ُتُهَُفَصاَرْتُُأْسَوةُ  ْمُفَ َلْيَسَُصُبورُُُُ***َُُعمَّْتُُمص  ُُكلّ ه  ُل لنَّاس 
تُول هُ  َُعَلْيَكُل َساُنَُمْنُملَُْ َُكُابلث ََّناء َُجد يرُُنََّخي ْر اُل َُُُ***ُُيُ ْثن 
َُكأَنَُّهُم ْنَُنْشر هاَُمْنُشورُُفَُُُ***َُُردَّْتَُصنائ ُعُهَُعَلْيه َُحَياَتهُُ

ُ.ُلقطربُ(226ُ-3ُ/225ُ)2ُالربّدُ(ُيفُكاملُ 7ُ-6ُُ–9ُُ–3ُُ–2ُ)ُوالبياتُُ
 :3ُطربُلبيهقُُُبنُُُعليُ ُوأنشدَُ -خ

ُمَلُُْأَسلُّ ُُ***ُُينَ َتهاَأْشَتاُقُابلنَّْظَرة ُاُلوَلَُقرُ  َلَهاَُنَظراُفَُْكأَنَّن  ُقَ ب ْ
ُُ: ه  ب  ه  ذ  م  

ُُذهبَُمَُُبُُذهََُيُُبُ رُُطُْقُُُكانَُ
ُ
فقدُ؛9ُليَّان(تزُ عُْمُُُبوهُُوأَُُبُ رُُطُْقُ :ُأبوُزيدُ ُ)قالَُ،ُةُ يَّظّامُ النَُّةُ لَُز َُتُعُْال

ُل ُعُ صمَُال2َُُيَغيظُُُوكانَُ.ُهُُبَُذهَُم1َُُظّامُ عنُالنَُّأخذَُ غُُيَّ ُالمحرّنماُجيعاُ  ُ.ُالماَُخَلف 

                                                  
ُكماُيفُكاملُالربّدُ)ُ-1ُ ُُ.(2ُ/335هوُرجل ُم نُُخزاعة
ُ(:ُ)3ُ/225جاءُفيهُ)ُ-2ُ

 
3ُ-ُ(ُ ُالقال ُ)2ُ/288أمال ُالّّلل ُوسط ُالتنيّبُُ.(2ُ/432(، ُشعر ُمشكالت ُيف ُالواضح ويف

ُأنشدنيهُأ68)ص 2ُلكنُيفُمعجمُالدابءُ)ُ.بوُعلّيُلُقطرب(،ُوفيهُ)أَُقدّ ْم(ُبدلُ)ُأَسلّ ف((:ُ)ومثلهُما
 ُ.(:ُ)قالُأبوُحّيان:ُوكانُيتلفُإلُجملسُأيبُسعيدُعلّيُبنُالستني،ُوكانُهذاُابنُبنتُقطرب(887/

ُُ.(1ُ/66نورُالقبسُ)ُ-9ُ
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  : ه  آاثر  
ُتَُرُُطُْقُُُفَُنَّصَُ ُكتابُُفمُ ،ُهاوغيُ ُغةُ واللُ ُوُ حيفُالنَُّةُ عديدَُُيفَُصانُ ب  ُ:ُنها

ُ.3ُةيَُّلُ ةُاجلاهُ بيَُلُْوت َُُةنَُزمُ الَُُ-1ُُُ
ُ.ُساءقاقُالَُشتُ أوُاُ ُقاقشتُ االُ ُ-2ُُُ
ُ.ُواتصُْالَُُ-3ُُُ
ُ.9ُولصُُالُُُ-9ُُُ
ُ.5ُدادضُْالَُُ-5ُُُ
ُ.ُرآنرابُالقُُعُْإ ُُ-6ُُُ
ُ.ُواءنُْالَُُ-7ُُُ
ُ.1ُالكالمُيُُاهُ أوُجَُُيماهُ اجلَُُ-8ُُُ

                                                                                                                                                                     
ُالعتُ-1ُ ُشيخ ُالتكلّ م ُالبصرّي َُسيَّار ُبُن ُإسحاقُإبراهيم ُأبو ُ)ُ.زلةهو َي ُيفُالسّ  ُ-10ُ/591ُترجه

592).ُُ
ُكوُنماُمنُاَلقرانُ-2ُ ُم نُُ.لعّلُسبَبُذلكُأمران:ُالّول، ُكاَنُالصمعي  والثّاينُا خت الفُهماُالَعَقد ّي؛فقد

ُالس ّنة ُُ.أهل 
ُبدمشقُمجُ-3ُ ُالعريّب ُالعلمّي ُاجملمع ُ)جمّلة ُيف: ُتباعا ر ُجادىُالخرة96ُُ–33ُ،ُص2جزء2ُُنش  ،

نشرهُبولسُبرونلهُ(:ُ)2ُ/766ويفُذخائرُالّتاثُالعريبُواإلسالمّيُ)ُ.م(1422ه ُ=ُشباطُسنة1390ُ
P. BRANNLEُُ(96ُ–39ُص1422ُ(:ُ)]سنة[2ُ/190ُوعنُبروكلمانُ)ُ.م(1400ليدن،ُأبريل.ُ

ُبتحقيقُد ُُ.ونشر ُجملد ُالورد 13ُُحاتُصاحلُالّضامنُيفُجمّلة 3ُُالعدد ُبتحقيقُُ.م1489سنة وصدر
ُُ.م1485ُُ-ه 1905ُالردن،ُط/الولُُ-حناُجيلُحداد،ُعنُمكتبةُالنارُابلّزرقاءُُ.تقدي:ُدُو

ُُ.(،ُولعّلهُتريفُلكلمةُ"ُالصواتُ"3ُ/33تفّردُبذكرهُابُنُالعمادُيفُالّشذراتُ)ُ-9ُ
ISLAMICAُُإسالميكاُيفُجمّلةKOFLER .Hُ وهانسُكوفليُُ.م1400نشره:ُبرونلهُليدنُسنةُُ-5
2ُوينظرُله:ُبروكلمانُُ.[1431مُ]أو1432ُسنة243ُُُ–297ُص5ُُاجلزء5ُُ-9ُُ–3ُُعدادال
ُُو190/ ُبتحقيقُوصدرُ.(766/ 2) اإلسالميُُّالعريبُُّالّتاثُذخائر، ُعنَُحّناُ.د: ُالعلومُدارَُحّداد،

 ُ.م1489-ه 1945ُُابلّرًيض،ُط/الول
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ُ.ُنساناإلُ ُقُُلُْخَُُ-4ُُُ
ُ.2ُسرَُالفَُُقُُخلُُْ-10ُُُ
ُالرَُّ-11ُُُ

ُ
ُ.3ُرآنشابهُالقُُتَُيفُمُُُدينحُ لُّْدُعلىُال

ُُُُ.ُفاتالصُّ ُ-12ُُُ
ُ.ُوحُْلُيفُالنَّلَُالعُ ُ-13ُُُ
ُ.9ُ؟ُالاثرُريبُُغَُُ-19ُُُ
ُ.ُديثاحلَُُريبُُغَُُ-15ُُُ
ُ.1َُبهيَمةَُيفُالّلغةُأوُماُخاَلفُفيهُاإلنساُنُالُقُُرُْالفَُُ-16ُُُ

                                                                                                                                                                     
1ُ-ُ(ُ ُالّنحو ُيف ُوالّنظائر ُالكتبُالع3ُ/81ُالشباه ُالعيُ)صدار ُاحلور ُالعلماء87ُلمّية(، ُاتريخ ،)

ُكتابُالَفرقُيفُالّلغةُ)صُ.(83الّنحوّييُللتّ ن وخّيُ)ص ُ.(ُإلُتذكرةُالن حاةُليبُحّيان20وأحالُيفُمقدّ مة
ُُُ.وملُأقفُعليه

نياُ؟ ُكيفُُتصغّ ُرُالد  فقالُُ.الؤمنيفقال:ُهيُُمصغََّرةًُيُأمَيُُ.وعنُسببُأتليفهُأّنُالّرشيدُقالُلهُيوما:
ُالَوَرىُإليه ُكتاابُلعبدُالّلُوحمّمدُ]الأمونُوالمي[،ُفإّنماُمنُأحوج  َله،ُوليسُابلطّائل(ُ.له:ُا عمْل ُ–ُُ.فعم 

ُُ-(89ُُ–83ُاتريخُالعلماءُللتّ ن وخّيُ)ص
 ُ.(:ُ)ُخْلقُالفرس(ُبضّمُفسكون2ُ/29ُُضبطُيفُم رآةُاجلنانُ)ُ-2ُ
ُكتابُقطربُفيماُسألُعنهُاللحدونُمنُآيُالقرآن182الفهرستُ)صسّاهُابُنُالّنديُيفُُ-3ُ قالُُ.(:

(ُ ُالقرآن ُيفُالربهانُيفُعلوم ُالّزركشّي ُعلى2ُ/95ُعنه ُجعه ُحسنا، ُتصنيفا ُلقطربُفيه ُرأيُت ُ)وقد :)
ُّيفُالصائصُ)ُ.الّسور( نّ 

اُ(:ُ)وهللُُقطُرب!ُفإنّهُقدُأحرزُعنديُأجراُعظيماُفيم3ُ/255وقالُعنهُابنُج 
ُُ.كتابهُيفُتفسيُالقرآن(ُُ-رمحهُهللاُ-صّنفهُمنُكتابهُالّصغيُيفُالرَّدّ ُعلىُاللحدين،ُوعليهُعقدُأبوُعلّيُ

9ُ-ُ(ُ ُالعارفي ُهديّة ُيف: ُاالسم ُبذا ُ)ص2ُ/4ذُكر ُالظنون ُوكشف ُالفّسرين1209ُ(، ُوطبقات ،)
ارُالّتونسّية(،ُجاءُفيه:ُط/الد186ُُّاهلامش238ُ(،ُونسخةُخمطوطةُللفهرستُ)ص2ُُ/256للّداودّيُ)

ووردُيفُإيضاحُُ.ويفُ]طبعةُفلوجل[ُف:ُغريبُالاثر(ُ.)كذاُيفُ]خمطوطةُشستُبييت[ُبُوسائرُالّتاجم
ُكتابُ"ُغريبُاحلديثُ"ُنفسهُ.(ُابسم:ُ)غريبُالاثرُيفُاحلديث(2ُ/196الكنونُ) وانظرُلهُُ.ولعّل

ُُ.(25بُ)ص(،ُوكتابُالضدادُلقطُر2ُ/137نصوصُيفُفقهُالّلغةُ)
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7ُويفُالعالمُ)ُ.(:ُ)كتابُالَفرقُبيُخلقُاإلنسانُوخلقُالبهائم(674اسهُيفُتذكرةُالّنحاةُ)صُ-1ُ

 R.  Geyer ¸ SBWA(:ُ)ونشرهُ]رودلف[ُجايرُيف:2ُ/190ُوعنُبروكلمانُ)ُ.(:ُُُُُ"ُمطبوعُ"45/

1888, 380 ff.  ).ُُُسلسلةُتصدرهاُأكادمّيةُمن115ُُ)إحلاقاُبكتابُالوحوشُلألصمعّي،ُيفُاجملّلد
ُالعلومُيفُفينا

ُsitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien.  Philosophisch – 
Historische Klasse.  Band CXV (1888).  ُُ

ُكانتُلقطعةُيسيةُمنُالكتابsbwaوطبعةُفييناُهذهُاّليتُنشرهاُرودلفُجايرُيفُجمّلةُ) وصدرُُ.(ُإّّنا
رمضانُعبدُالتّ ّوابُُ.خليلُإبراهيمُالعطّية،ُومراجعة:ُدُ.بتحقيق:ُدُعنُمكتبةُالثقافةُالّدينّيةُابلقاهرةُأَبَخَرة

ُ[ُمنها:380ُ]30ُثُّوقفتُعلىُنشرةُجاير،ُوهذهُصورةُالّصفحةُالول،ُوالّصفحةُُُ.ُ.ُ.

ُ

 



 

 

32 

ُ.ُفَ َعَلُوأَفْ َعلُ-17ُُُ
ُ.ُوايفالقَُُ-18ُُُ
ُُُ14-ُُ

ُ
ُ.1ُثثلَّال

                                                                                                                                                                     

ُ
ُُ.(2ُ/1517(،ُومعجمُالطبوعاتُ)33ص2ُجزء2ُوينظر:ُجمّلةُاجملمعُالعلمّيُبدمشقُ)مج

ُ)ُيفُ-1ُ ُاإلسالمّي ُالعريّب ُالّتاث 2ُ/766ُذخائر ُويلمار ُ)نشره: :)WILMER .Eُُ،ُهربورغ ،
1325ُوحمّمدُبنُأيبُشنب،ُاجلزائر،ُُ.ص66صُ+7ُم،1857ُ ونشرُبعنوان:ُمثلَّثاتُُ.م1407ُ–ه 

ُاحلبيبُالّسويسي ُرضا ُتقيقُودراسة: ُللكتبُُ.قطرب، ُالعربّية ُالّدار ُليبيا ُ]تونس[،1478ُطرابلسُ" م
(:ُ"ُطُبعُالثلَّثُمبصر1ُإحسانُعّباسُيفُهامش)ُ.(ُد6ُ/2697وقالُحمّققُمعجمُالدابءُ)ُ.ص(196

".ُ(ُ ُبروكلمان ُله: ُ)مج2ُ/190وانظر ُبدمشق ُالعلمّي ُاجملمع ُوجمّلة ُومعجم33ُص2ُجزء2ُ(، ،)
ُُ.(1ُ/303(،ُومعجمُالعاجمُ)2ُ/1517الطبوعاتُ)
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ُ.1ُرآنالقُُُازُُجمَُُ-20ُُُ
ُُُ21-ُُ

ُ
ُُ.2ُغةاللُ يفُُريبفُالغَُنَّصَُال

ُ.3ُرآنالقُُُعاينمَُُ-22ُُُ

                                                  
ُالدبُ)ُ-1ُ ُ)ص2ُ/9ُ/749يفُرُيانة ُويفُمثلَّثاتُالّسويسّي ُ)جمازاتُالقرآن(، ُاجملازُيف8ُ(: "ُ :)

ُُ.القرآنُ"
ُكتاابنُيفُمفتاحُالّسعادةُ)ُ-2ُ الغريبُيفُُ-15والثاينُبرقمُُ.الصنَّفُ-19(ُالّولُبرقم1ُ/153ُمها

ُُُُ.!الّلغةُ
ُكماُيفُطبقاتُالفّسرينُلألدنهُويُ)صُ-3ُ كماُرأيتهُيفُبعضُُُولعّلُاسهُالكاملُ.(28يفُالّتفسي،

ُ.صورُالخطوطاتُهو:ُ)معاينُالقرآنُوتفسيُمشكلُإعرابهُروايةُأيبُاحلسنُأمحدُبنُعبدُالّلُالّدمشقّيُ
بلغتُساعاُوهوُينظرُيفُالصلُوننُنقرأُونسمعُيومُالميسُالّنصفُمنُشّوالُسنةُمخسُومخسيُُُ.ُ.

ُ]كذا[( ُالعلمُ.وثلماية ُاتريخ ُيف ُالتّ ّنوخّي ُعنه ُ)صقال ُالفوائد(83اء ُكثُي ُ)حسن  ُمعجمُُ.(: ُيف وعنه
رينُ) ُإلُمثل ه (1ُ/69(،ُونورُالقبسُ)2ُ/256(،ُوطبقاتُالّداودّيُ)2ُ/636الفسّ  ُ.(:ُ)ملَُيسبْقُهُأحد 

(:2ُ/990ُويفُمعجمُالدابءُ)ُ.(:ُ)ملُُيسَبْقُإليه،ُُوعليهُا ْحَتذىُالَفرّاء(1ُ/153ويفُمفتاحُالّسعادةُ)
كتابَهُيفُالّتفسيُأراَدُأْنُيُقَرأَُيفُاجلامعُفخاَفُمنُالعاّمةُوإنكار همُعليه،ُلنّهُذكَرُفيهُمذهَبُُُ)ولّاُصّنفَُ

) ُل َيتمكََّنُم نُق راءت ه ُيفُاجلام ع  ُالّسلطان  ،ُفاستعاَنُجبماعة ُم نُأصحاب  ُاالعتزال  2ُويفُالعقدُالفريدُ)ُ.أهل 
ُك323/ ُالّنحوّي ،ُأمَرُلهُجبائزة،ُوأذ َنُله(:ُ)ولّاَُرفَعُُقْطُرب  فلّماُدخَلُعليهُقاَل:ُُ.تابَهُيفُالقرآنُإلُالأمون 

ُالؤمنيُأرفَعُمنُجائزته ُأمي  ُكانْتُع َدُة ُبهُ.قد ُوَهمَّ ُبُنُهارونُ.فَغضَبُالأموُن ُلهُسهُل ًيُأمَيُُ:فقاَل
ُاحَلصر ُعليه َُغلَب ُوإّّنا ُنَ ْفسه ، ُبذات  ُيَ ُقْل ُمل ُإنّه ُأصابَعه،ُأالُ.الؤمني: ر ُوَيْكس  َُجبيُنه ُيَ ْرَشُح ُكيَف ُتراُه

ُُ.َفَسَكَنُغَضُبُالأمونُوا ْستجَهَلُهُوا ْستحَمَقُه(
،1ُ/250ُورّدهُاجلاحظُيفُالبيانُوالّتبييُ) (ُبقوله:ُ)وهذاُالأَخُذَُير يُيفُالطَّبقاتُكلّ ها:ُمنُجود ُوخُبل 

،ُوماُز لُتُأس ُوُرجحان  ُوفساد ،ُونُقصان  ُعُهذاُالقوَلُيفُالعلّ مي،ُوالعلّ مونُعنديُعلىَُضْربي:ُوصالح 
ُأوالد ُ ُتعليم  ُعن ُارتفعوا ُرجال  ُومنهم ُالاّصة، ُأوالد  ُإلُتعليم  ُالعاّمة ُأوالد  ُتعليم ُعن ُارتفعوا ُرجال  منهم

ُأّنُ همُالرّشحيُللخالفة،ُفكيَفُتستطيُعُأنُتزعَم ُأنفس  ُاللوك  ُأوالد  ُإلُتعليم  ُمحزةُالاّصة  ُبن  مثَلُعليّ 
،ُوحمّمدُبنُالستنيُاّلذيُيقالُله:ُُُقْطُرب،ُوأشباَهُهؤالءُيُقاُلُهلم:ُمَحَْقى،ُوالُيوُزُهذاُالقوُلُ الك سائ يّ 
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ُ.ُروادُ النَُّ-23ُُُ
ُُُُ.ُُأوُاهلَْمَزةُاهلَْمزُ-29ُُُ
.1ُرمَُكتابُالثُُُّ-52ُُُ

                                                                                                                                                                     

ُحاشية ُوَسف لة ،ُ ُقوم  ُالُقرىُفإّنُلكلّ  ُكتاتيب  علىُهؤالءُوالُعلىُالطّبقةُاّليتُدوَنم،ُفإْنُذهبواُإلُمعلّ مي
ُذل ُيف ُهم ُمثلُفما ُوالُطباُء، ُوالش عراُء ُالفقهاُء ُوفيهم ُهؤالء  ُيف ُذلك ُمثل ُتقوُل ُوكيف ُكغي هم، ُإاّل ك

،ُومثلُعبدُالكريُأيبُأمّية،ُ ُبن ُسعد،ُوعطاءُبنُأيبَُراَبح  ُبنُزيد ،ُوعبد ُاحلميدُالكاتب،ُوقيس  الكميت 
ُمزا ُالّضّحاكُبن ُالعلّ مي: ُومن ُالعّلم، ُوأيبُسعيد  ُالشَّعيّب،ُوحسيُالعّلم، ُوعامر ُاجلهّن ُمعبد ُوأمَّا حم،

ُيعّلُمُسعيدا ،ُومنهمُأبوُسعيدُالؤدّ ب،ُوهوُغيُأيبُ فكاانُيُعلّ مانُأوالدُعبدُاللكُبنُمروان،ُوكانُمعبد 
سعيدُالعلّ م،ُوكانُُيدّ ثُعنُهشامُبنُعروةُوغيهم،ُومنهم:ُعبدُالّصمدُبنُعبدُالعلى،ُوكانُمعّلَمُولدُ

ُبنُالقفَّعُليعلّ مه،ُوكاَنُأبوُبكرُعبدُالّلُُعتبَةُبنُ أيبُسفيان،ُوكانُإساعيُلُبنُعلّيُألزَمُبعَضُبنيهُعبَدُاللَّ
ُوالُ ، ُالعلم  ُأَرَوىُلصنوف  ُرجالن ُكانُعندانُابلبصرة ُوما ُبنُالّسكن، ُحمّمد ُومنهم: ُ ُكيسانُمعلّ ما ، بن

منُأيبُالوزيرُوأيبُعداننُالعلّ َمي،ُ باأحسَنُبياانُ  ُالصّ  وقدُقالُالّناُسُيفُُ.وحاهلُماُمنُأوَّلُماُأذكُرُم نُأًّيم 
ُالربُ ُمعُهذا ُوقدُأنشدوا ُقالوا، ُما ُالكاتب،ُويفُاحلجَّاجُبنُيوسفُوأبيه ُويفُأيبُعبدُاللَّ أيبُالَبيداء،

ُكاانُمعلّ ميُابلطّائ ف( عرُعلىُأّنُاحلّجاَجُوأابه منُالشّ   ُ.شاهداُ 
 ُ.(2ُ/29مرآةُاجلنانُ)ُ-1ُ
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ُُُُ
ُ
ُُ:ُبرُُطُْقُُل ُُةُ غَُيفُاللُ ُثُُلَّث َُال

1ُكانلُّ خَُُابنُُُقالَُ ُأّولُُ: ُُنُوضعَُمَُُ)وهو
ُ
ُغةُ يفُاللُ ُثَُثلَّال ُوإنُْوكتابُُ، لهُُلكنُُْصغياُ ُكانَُُُه

يُّدُيالسُّ ُبنُُُاللُّ ُدُعبدُُىُأبوُحممُّقتدَُوبهُاُ ُ،ُالّسبقُ ُضيلةُُفَُ ُكبيُ وكتابُُُ-ُهمُذكرُُالقدَُُّ-ُالَبطَْليَ ْوس  .ُه
ُربيزّيُاليتُذكرُهُإنُشاءَُأبوُزكرًّيُالتُّ ُهوُالطيبُُُوليسَُ،ُيزيُّربُْت ُُآخرَُُشخصُ ل ُُرَُآخَُُثاُ ثلَّمُُُورأيتُُ

ُكبيُ ،ُهاسَُُالنَُُرُُوالُأستحضُ ،ُهتعالُبلُغيُُُاللُُّ ُريقَُهلمُالطُُّجَُوماُنَُ،ُفيهُرَُقصَُأيض اُوماُأَُُوهو
ُ.ُ(الذكورُُُبُ رُُطُْإالُّقُُ

ُوكأنّهُأوَُُّرطُْدوُقُُفيبُنُأمرُ مُ ُنُْكُُ)ومهماُيَُ ُيفُالثّلثاتُ ُلُُثَّتمََُتُُغويّةُ ُلُُلُظاهرةُ إُنَُفطََّمنُتَُُلُُب 
ُ.2ُفيها(ُبَُتَُنُكَُمَُُأّولُُُأوُهوُعلىُالقلُّ 

ُ ُالثلَّثُثالثُومئة ُمنُمواّد ُترتيب103ُ)أودعه ُأّي ُيّتبعُيفُسردها ُمل ُماّدة وأصحبهاُ،
ُ.3ُبشروحُخمتصرةُوجيزة(

ُُةُ َبُقُْهذهُاحلُ ُمدارُ علىُُربُ طُْقُُُثُُثلَّمُُُيَُظُ وقدُحَُ
ُ
ُ–ُتعالُرمحهُاللُُّ–ُهُ وفاتُ ُنُْدُُنُلَُمُ ُةُ لَُطاوُ تَُال

ُ 206ُسنة ُللهجرةُالامسُ ُالقرنُ ُإلُأوائلُ ه  ُبعنايةُ )الواحدُوالعشرينُللميالدُعشر منُُكثيُ ُُ(
.ُيقاتلُ عُْوالت َُُّواشيُّواحلَُُروحُُالشُ ُهُُحولَُُتُْفدارَُ؛ُُمص صاهتُ تَُُختالفُ علىُاُ ُالعلمُ ُالتُ جاورُ ُةُ الئمَُّ

ُفمنهم ُعبدُُ: ُالقاسم ُُأبو ُالبهنَُالدُّ ُسديدُُُسيُ احلُبنُُاالوّهاب ُسُ ين ُالورّاق ُ)تّي ،ُ(ه 685:
ُ)تُيُّخمُ اللَُّإبراهيمُُُوالّشيخُُ ُم(1321-ُه 721: ُم(1187-ُه 583)ُزهيُوابنُُ، ُزّازُُوالقَُ،

ُّالقَُُجعفرُ ُبنُُُدُُحممُّ ُ(ه 912:ُ)تُيواين  ُالقُُسُ ْنُلَُالب َُُدُ مُّحمُبنُُُعديسُعمرُُُوابنُُ، :ُ)تُيُّضاعُ ّي
ُ:ُحثْبُمَُيفُُراهُُاُتَُهمُم ُّوغيُُ،ُ(ه 507

ُ
ثَ لَّثُيفُالّلغةُنَّفاتُحولَُصَُال

ُ
ُ.ُظاهرةُال

ُُ: ه  ت  يف  ظم و  
،1ُوأدََّبُُوْلَده.3ُالَكرَجُصاحبُ ُالميُ 2ُيُّعيسىُالعجلُ ُبنُ ُالقاسمُ ُأبيبُُدَلفُ ُبُ رُُطُْق1ُُُلَُّتصَُاُ 

ُ.2ُض اُعنُأبيهُ وَُيُؤدّ بُ ُهمُعُ ُبُ رُُطُْقُُُبنُُُنُُسَُاحلَُُهُُبنُُا ُُكانَُُُّماُماتَُثُّلَُ

                                                  
ُُ.(313ُ-9ُ/312ُوفياتُالعيانُ)ُ-1ُ
ُُُ.(11مثلَّثاتُالّسويسّيُ)صُ-2
 ُ.(1ُ/303معجمُالعاجمُ)ُ-3ُ
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ُعلى2ُ/219ُاحملاسنُوالساوئُ)ُيفُحكاهُماُذلكَُسَببُُُ-1ُ ُالنَّحويَّ ُُقْطُراب  ُالّرشيُد ُا ّتَذ (ُقال:ُ)ّث

ُاَلمي ،ُوكاَنُمحّاُدَُعْجَردُيَتَعشَُّقُالمَيُويَُ ُفلمُيَتَهيَّْأُلهُذلك؛ل تَ َهت ك ه ُوقَبيح  َذُهُعليهُُمؤدّ اب  ْطمُعُفيهُأْنُيَ تَّخ 
قدُا ْستَ َوىُأمرُهُوُأجيَبُإلُذلَكُل سُ  َعُأّنُُقْطُرابُ  ُكاَنُراَمُذلَكُفلمُُيَْبُإليه ،ُفَلّماُسَ  ،ُوقد ْت هُذ كر ه ُيفُالّناس 

القيُمُوالقعَُ ُم نُذلَكُوبَلَغُهُم نُالنزَلة ُالرَّفيَعة ُوالّدَرَجة ُالسَّن يَّة ،ُوَعفاف ه َُأخَذُمَحاداُ  علىُماُانَلُهُُقْطُرب  ُدَُحَسداُ 
ُوجعَلُلهُعلىُذلَكُ ُالرَّشيد  ُاّلذيَنُيَقوموَنُعلىُرأس  ُاَلَدم  فَأخَذُرُقْ َعة ُوكتَبُفيهاُأَبياات ُوَدفَ َعهاُإلُبعض 

ُكاَنُأَبْسرََعُم نُأْنَُدعاُالرَّشيُدُابلدَّواة ُفإذاُفيهاُُُ.ففَعلَُُ.عَةُدواَةُأمي ُالؤمنيُجْعال ُوسأَلهُأْنُيُود َعُالر قُْ فما
ُرُْقعة ُفيهاُهذهُالبيات:ُ

َُجزاَكُهللاَُُمْغف َرة ُُ ُوالذّ يبُ ُُُ.ُ.ُ.ُقْلُل إل مام  ُالسَّْخل  ْهُرُبَ ْيَ َيَْمُعُالدَّ ُالَُ
َُوَهم ُالذّ ْئبُ  ُم ْنُط يبُ ُُُ.ُ.ُ.َغْفَلُتُهُُُالسَّْخُلُغ ر  لسَّْخل  َُوالذّ ْئُبُيَ ْعَلُمَُماُاب 

ُُلوط ّيا ؛ ُالعلّ ُم ُأْنُالُيكوَنُهذا ُقاَل:ُاُنظُُروا ُالّرقعَة ُالّرشيُد ُقرَأ ُم نُالّدارُ ُفَلّما ُُ.انفوُه ُعنُأَتديب  فَأخَرُجوُه
َذُعليهُمَحّادا ،ُوجعَلُعليهُمثانيُم نُالرُ  ُالَقبيَحة ؛خاَفُُ.قَباءالمي ،ُواتَّ مة  ُبذهُالسّ  َمُُقْطُرب  قاَل:ُولاُُوس 

ه ُأْنُيَ ْلَحَقُهُبعُضُماَُيْكَرُه؛ُفهَرَبُإلُالَكرَج،ُوتَ َوّسَلُإلُأيبُُدَلفُوَمعقلُبرباعة ُالدب،ُفَلّماَُعَرفاَُغزارََةُفَ نُّ 
هما،ُُوَأَحاّلهُُ نُفس  ُل  ُلهُيفَُُوَوَقفاُعلىَُمْعر فت ه ؛ا ْصَطَفياُه ،ُوأَْرَغدا ُالَدب  ُأهل  حَمَال َُرفيعا ،َُوَقدَّماُهُعلىُجيع 

ُابلَكرَج؛وأَثرىُوَكثُ َرُمالُه ُب رَّمُهاُبه،ُوإ ْلطافَ ُهماُبه؛َرغ َبُيفُالقام  فُيقاُل:ُإّنُأصَلُُ.الَعط يَّة ،ُفلّماُرََأىُُقْطُرب 
ُاّليتُوقَعْتُابلَكرَجُإلُأيبُُدَلف،ُومعقل ،ُُوَتْصنيف ه ُالكتبَُُهذهُالداب  ُُقْطُرب  وإّنُالأموَنُسأَلُُ.م نُعلم 

ُ؟ إلُالدب  َُمْنُسوابُ  :َُمنَُخلَّْفَتُابجلبل  فقاَلُالأموُن:َُصَدقَت،ُإّنُُ.قاَل:ُماَُخلَّفُتُغَيُُقْطُربُ ُ.أابُُدَلف 
) م نُهذاُالّشْأن  َُلَمَحالًُّ ُُ.ل ُقْطُرب 

(:ُ)قاَلُأبو19ُ/973ُلكنُقاَلُيفُالغايّنُ)ُ.(1ُ/1ُ/55راتُالدابءُ)وأوَرَدُالق ّصَةُابختصار ُيفُحماض
ُالعتّز،ُقال:ُحّدثنُأبوُحفصُالعمىُالؤدّ ب،ُعنُالّزابّلُ الفرجُالصبهايّن:ُأخربينَُعّميُعنُعبدُهللاُبن 

ُولد ُالهدّيُ لبعض  ُالنَّحوي ُُمؤدّ ابُ  ُُ.(ُ.ُ.ُ.قال:ُاُت  َذُُقْطُرب 
ُُ.شهرُقّوادُهارونُالّرشيد(:ُ)أ(7ُ/894رةُمعارفُالقرنُالعشرينُ)يفُدائُ-2ُ
ُاستعجمُ)صُ-3ُ ُبعدهُجيم:ُحصنُمنُمعاقل1123ُيفُمعجمُما ُبفتحُأّولهُواثنيه، "ُ ُالَكرَج "(ُ:)

(:ُ)وهيُمدينةُبي9ُ/996ُويفُمعجمُالبلدانُ)ُ.اجلبل،ُوهوُحصنُأيبُُدَلفُالقاسمُابنُعيسىُالعجلّى(
ُيف ُوأصبهان ُكورةمهذان ُإليها ُويضاف ُأقر ب، ُمهذان ُوإل ُالطّريق، ُُدَلفُُ.ُنصف ُأبو َُمصَّرها َُمن وأّول

 ُ.القاسمُبنُعيسىُالع جلّي،ُوجعلهاُوطَنه،ُوإليهاُقصدهُالّشعراء(
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ُمُ ُالعلماءُ ُآراءُُُتُْنَُباي ََُتُُلقدُْ : فيهم  العلماءم  كالم   ُوالتَّرُْاجلَُُنُحيثُُفيه ُعديلُُُح ُمَُ، نُفمنهم
ُ:ُبيانُذلكُوإليكَُ.ُهُُومنهمَُمنُملُيُوثّ قُْ،ُهُُقَُث َُّوَُ

يفُاتريخُُوالطيبُُ،ُ(237هرستُ)صيفُالفُ ُديُ النَُّابنُُُهُُوثيقََُتُُقلََُنُُ:ُهُ وثيقُ بتََُُمنُقالَُ .1
5ُ/195ُيفُاتريخُاإلسالمُ)ُهيبُ ذَُّوال،ُ(289غةُ)صلُْيفُالب ُُُوالفيوزابديُ ،ُ(9ُ/980بغدادُ)

 .ُ(338عييُ)صيفُإشارةُالتَُّواليماينُ ،ُ(3ُ/2143ّواةُ)إنباهُالرُ يفُُطيُ فُْالقُ ُو،ُ(311رقمُ
ُّيفُمواضعَُُهُابنُُبُلَُّستدَُا ُُوثّقفهُحيَُوّمنُ نّ 

ُكتابهُالفَُُج  يفُُواجلوهريُ ،ُلصائص(ّذُ)امن
ُكثيوغيُُ،ُغة(يبُيفُاللُ فارسُيفُ)الّصاحُ ُوابنُُ،ُ)الّصحاح( بُالّلغوّيُيفُيُّ أبوُالطَُّهُُوصفَُُوُ.ُ.ُ.ُهم

ُ.ُ(ريبرُوالغَُوادُ النَُّكثيَُ،ُُغةل ُل ُُظاُ حافُ ُكانَُ)ُ:ُهُ بقولُ ُ(67بهُ)صراتُ مَُ
 ُ:ُهُ يقُ وثُ َتُُدمُ بعَُمنُقالَُ .2
ُابنُ ُذلكَُُلَُنُقُ  9ُُيتكُّ السُّ ُعن ُ)ُالدابءُمعجمُ يف ُ(7ُ/2696عن ُ)الوُُُغيةُ وبُُ، 2ُّعاة
ُوطبقاتُ،ُ(292/

                                                                                                                                                                     
ُكتابُالفرقُيفُالّلغةُ)صُ-1ُ (ُأّنُمنُولده:ُأمحدُبنُقطرب،ُوابنةُأشارُإليهاًُيقوتُيف12ُزعمُحمّقق

ُ ُالدابء ُابنُخيُ)ص.وصرُّ!معجم ُ)وقالُابن993ُحُيفُفهرسة ُفيه: ُفقدُجاء ُعلّي، ُاسه ُولدا ُله ُأّن )
َدَرْسُتوية:ُحّدثنُأبوُالعّباسُحمّمدُبنُيزيدُالربّ د،ُعنُعلّيُبنُُقْطُرب،ُعنُأبيهُُقْطُربُمؤّلف ه (.ويفُأمالُ

بوُالعّباسُحمّمدُبنُيزيدُقال:ُ(:ُ)قال:ُوأنشدانُعبدُالّلُابنُجعفرُالّنحوّيُقال:ُأنشدانُأ2ُ/288القالُ)
(:ُ)قالُأبوُحّيان:ُوكانُيتلفُإل2ُ/887ُويفُمعجمُالدابءُ)ُ.(ُ.ُ.ُ.أنشدانُعلّيُبنُقطربُلبيهُ

ويفُاجلامعُلخالقُالرّاويُوآدابُالّسامعُُ.جملسُأيبُسعيدُعلّيُبنُالستني،ُوكانُهذاُابنُبنتُقطرب(
د ُْبُنُُعَمَرُُ(:ُ)أانَُعل يُ 1548رقم147ُُُ–2ُ/146ُ) َُعْبُدُاْلَواح  ُُعَمَرُاْلُمْقر ُئ،ُأانُأَبُوُطَاه ر  ْبُنَُأمْحََدُْبن 

،َُعْنُأَب يه ،ُأَنَُّهُقَاَل:ُ ُْبُنُُقْطُرب  ،ُانَُأمْحَُدُْبُنَُسع يد ،ُانَُعل ي  م  َُهاش  َُأيب  ُحُمَمَّد ُْبن  اْلق رَاَءُةُُسنَّة ُُمت َّبَ َعة ،ُاَلُ»ُْبن 
ُاْلَعَرب يَّة ُُدوَنُاْلَثَر ُتُ ْقَرأُُإ الَُّ َاَُيُوُزُيف  َاُأُث َرَُعن ُاْلُعَلَماء ،َُواَلُتُ ْقَرأُُمب  ُُ.«(ُمب 

ُُ.(5ُ/19(،ُالوايفُ)237الفهرستُ)صُ-2ُ
ُُ.(30هامش11ُبواسطةُمثلَّثاتُالّسويسّيُ)صُ-3ُ
كّ يتُيفُقطرب:ُ)كتبُتُعنهُق َمْطر اُّثُتبّينتُُُ-9ُ ُالسّ  ُكالمُابن  أنّهُيكذُبُيفُالّلغة ُفلمُأذكْرُعنهُُنّص

ُُ.شيئا(
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ُوطّيةالقُُُابنُ ُو،ُ(3ُ/92صّديقُحسنُخانُيفُأجبدُالعلومُ)عنُُو.ُ(2ُ/256الفّسرينُللّداودّيُ)
ُكتابُالفعالُ) ُكتابهُهتذيبُاللُ يفُمقدُّ ُيُّوالزهُر،2ُ(5ُ/15)ُالوايفُو،1ُ(3ُ/234يف 1ُغةُ)مة

ُ.ُ(1ُ/152وطاشُكربىُزادهُيفُمفتاحُالّسعادةُ)،3ُبقةُالثالثة(الط30ُُّ/
ُ:ُعنُأمورُثالثةُجُُرُُالُيَُُبُ رُُطُْيفُقُُُنَُعُْ)ولعّلُالطَّ

ُ
ُ.4ُ(زالت ُعُْواالُ ،ُةُالرّأيصريَّوبَُ،ُةرَُعاصَُال

ُُ: هفات  و  
ُوكانتُْ،ُفاتهُ وَُُاتريخُ ُبذكرُ ُتُْفَُكت َُبلُاُ ،ُالدتهوُ ُريخَُاتُ-يفُحدودُعلميُُ–ُالصادرُُُرُ ذكُُملُتَُ

ُومُ ببغدادُسنةُسُ  ُُ"ُيفُخالفةُ م(821ُُ-5ُه 206ئتيُهجريّةُ)تّ 
َ
ُُ.ُرمحهُالّلُتعال1ُونُ"مُُأُْال

                                                  
ُتُهُلغةُذَكرهاُ"ُُقطُربُ"،ُوهوُغُيُثَقة (ُ-1ُ ُُ.جاءُفيه:ُ)أَنْ َهْبُتُالّشيَءَُجَعْلَتُهُنَ ْهب اُيُغاُرُعليه،ُونَ َهب ْ
ُثقة ُُ-2ُ ُوأبوهُمعتزلّيانُُ.ُ.ُ.جاءُفيه:ُ)قالُالرزابيّن:ُملُيكْنُقطرب  ،ُومهاُُمت ََّهمانُوقالُأبوُزيد:ُُقطرب 

ُُ.يفُعظمُالّدين(
يفُرأيهُوروايتهُعنُُ-3ُ جاءُفيه:ُ)ومنُنظراءُالّليث:ُ"ُحمّمدُبنُالستنيُالعروفُبقطربُ"،ُوكانُمت ََّهماُ 

ُ.العرب ُأابُالعّباسُأمحدُبنُُيىيُ]ثعلب[،ُفجرىُيفُجملسهُذكرُُ ُحضر ُأنّه أخربينُأبوُالفضلُالنذرّي
ُب ُيعبأ ُفهجَّنهُومل ُكتابُالياقوتةُ]منُالعقدُالفريد[ُنوا ُمنُُ.هقطرب، وروىُأبوُُعمرُ]ابنُعبدُربّه[ُيف

ُ*ُ.ذلك ُاليعاميُ ُمثلُالذَّميمُعلىُقُ ْزم ُ*ُ ُوقالُقطربُيفُقولُالّشاعر: ُاليعاميُُ.قال: زعمُقطربُأّن
ُالّشجر ُمن ُضرب  ُيعمور: ُيقول:ُ.واحدها ُالعرايّب ُابَن ُسعت ُابطل ُهذا ُ ُالعّباس: ُأبو اليعامي:ُُوقال

ُيَ ْعمور ُواحدها ُ.اجل داء، ُإلُالطأُُ ُنسبه ُأشياء ُيفُالّنحو ُمذاهبه نُمن ُإسحاقُالزَّجاجُيُهجّ  ُأبو وكان
ُُ.فيها(

ُكتابُالفرقُيفُالّلغةُلقطربُ)صُ-9ُ  ُ.(19ُمقّدمة
(،ُونشرةُمؤّسسةُالّرسالة،ُط/الثانية11ُمُ)ص1489سنة3ُُالعدد13ُُيفُنشرةُجمّلةُالوردُجملدُُ-5ُ

حاتُصاحلُالّضامنُُ.(ُلكتابُالزمنةُوتلبيةُاجلاهلّيةُلقطربُبتحقيق:ُد113مُ)ص1485ُ-ه 1905ُ
11ُوهذهُالّصورةُلقّدمةُالكتابُ)صُ.ه 210ماُيدّلُعلىُأّنُوفاةُقطربُنّيفتُعلىُسنةُعشرُومئتيُ

ُُ:الورد(ُتثبتُذلك113ُمؤّسسةُالّرسالة(ُوُ)ص
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ُ
ُُ.سةُالّرسالةُمنُمقّدمةُالكتابُلنشرةُمؤس11ُُّص
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ُُيزُ زُ العَُُدُ ْبُعَُُخُ يُْالشَُُّةُُجََُرُْت َُ
َ
ُُ:ُيبُّرُ غُْال

ُعبدُ ُبنُُُزيزُ العَُُعبد1ُُُ(سأبوُفارُ )ُرُُاثُ النَُّمُُاظُ النَُّو،ُرُُاعُ الشَُُّديبُُوالَُ،ُلُُالفاضُ ُمامُُاإلُ ُهو
ُُيُ طُ مُْاللَُّينُ الدُّ ُزُ عُ ُموسىُبنُ اُدُ حممُُّبنُ ُدُ الواحُ 

َ
ُ مُُيُْال ُ،ُبيلةُ ق2َُُناسيُ كُْالُ ُيُّالفاسُ ُيبُ الغرُ ُوين 

َ
ُينُ دَُال

صاحل ُ ُكانَُ.3ُباُرّاءُ القُُُشيخُُُوُةفَُالشرَُّةبَُطَي ُُْيلُُز َُنُُفُُالؤلُّ ُكيُ الالُ ُالفقيهُُ،ُداراُ  َدم َثُ،ُارجالُ 
ُ .ُعُ واضُُكثَيُالتَّ،ُُخالقُ الَُ

ُأَُدُ أَُ،ُنَّنُ فَُل ُمُُفاضُ ،ُلُ ُعامُ واجتمعُتُبهُفإذاُهوُعامل ُ ):9ُيُّلُ احلنبَُُابنُُُقالَُ ُشاعُ ،ُيبُ رُ يب  ر 
ُ.5ُ(القُ التَُّعندَُُعُ واضُُوالتَُّقارُ الوَُُكثيُُ،ُُخالقُ الَُُثُُمُ دَُُ،ُخيُ ،ُحُ صالُ 

ةَُئُمُ ُعُ سُْوتُ ُسيَُدىُومخَُْحُْإ ُُيفُسنةُ ُالدينةُ ُةُ هَُنُجُ مُ 6ُد سُ زاَرُبيَتُالقُُْبعدُأنَُُْمُدمشقَُدُ قَُ
ُُ:ُوأنشدَُُ،ُه 451

ُماُتَ ْهَوىُنُ ُفوُسُالَوَرىُلُّ بكُُُُ***ُُتُْنَُزُيُّ ُدَُْقُوَُُامُ ابلشَُُّتُُْرُرَُمَُ
ْنُث َُُسْبحَُُُ***ُُنَّةُ ْلُتُماَُأْحَسَنهاُجَُقُُف َُ َُرىاَنَُمْنُأَْنشَأهاُم 

ُ:ُولهُفيها
َُوىُنُ ُفوُسُالَبَشرُْاُتَ هُْمَُُلُّ كُُُُم نُُُْ***ُُر َفتُْنَّة ُُزخُُْقُجَُشُْمَُاُلواُدُ قَُ

َُ تَُُْاَرُم نُْهَُن ُْأََماُتَ َرىُالَُ ُبَُاوُ ُتُجمَُُلُْقُُر يُف َُجتَُُُْ***ُُهات  َُسَقرُُْلُْاب 
َُكماُيفُالَبَ رُْْنُانَُذَُإ ُُيَُهُ فَُُُ***ُُاُُيْشتَ َهىاُُحفَّْتُمبَُهَُن َّل َُ ُر 

ُلىُكُ عُ)ووقفَُ:7ُيُّلُ احلنبَُُابنُُقالُ
َ
ُُراجُ خُْتُ سُْيفُاُ ُرُ الظهَُُّزُ نُْ"ُابلكَُ:ُومسُُوُْتابناُال

ُ
"ُُرُ مَُضُْال

ُ:ُبَُفكتَُ
                                                  

ُُ.(35فهرسُأمحدُالنجورُ)صُ-1ُ
ُُ.القصىُنسبتهُإلُم ْكناسة،ُمنُبالدُالغربُ-2 
ُاحلََببُ)ُ-3ُ ُُ.قيل(ُُ(:ُ)فيما1ُ/800ُدر 
ُُُ.ه (471ُ–408ُهوُحمّمدُبنُإبراهيمُبنُيوسفُرضّيُالّدينُاحلليّبُ)ُ-9ُ
ُاحلََببُ)ُ-5ُ  ُ.(1ُ/800ُُدر 
ُكالسّيدُشعيبُوغيه(ُُ-6ُ ُاحلََببُ)ُ-)وزاَرُالَليَلُيفُطائفة ُمنُالنبياء ُ-(1ُ/801ُُدر 
ُاحلََببُ)ُ-7ُ  ُ.(1ُ/806ُدر 
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ُحمَُُُدَُلل َُّ  ُمُُاضُ فَُُم نُُُْ***ُُيُّل ُبَُن ُْاحلَُُنُ ْبُا ُُدُ مَُّر  ُبّ لُ ن َُت َُنّ ن ُمُُفَُت َُل 
ابجلَُذُْاُهُعَُرَُجَُْأُُُ***ُُهُ ونُ نُُف ُُُورُ حبُُُُنُْمُ ُيجُ لُ خَُُنُْمُ ُمُْكَُ ُيلُ ر ُُمْتَُاهُ وَُابُ 
لُ جَُعَُ ُلُ امُ ر ُجَُحُْبَُباُ  ُ!َُمن َْهلُ ُنُْمُ ُهُُيبَُُطُ ر ًُيَُاهُ وَُجَُوَُُُ***ُُةُ وبَُذُُعُُع 

ُ.ُ(َُتَْتل يوَُُهُُنُْاه ر ُتَ ْرَوُمُ ُدَرر ُاجلَوَُُُ***ُُىلَُُغْصُعَُْدَتُوَُرَُاُوَُمَُهُْمَُُفَانْ َهْلُبهُ 
وفََّقُابَنُ،ُالّشمَسُالسَّفييَُّ:ُْيُ خَُيُْالشَُّجاَزُباُتَُوا سُْ،1ُهذهُإلَُحَلبُت هُ َرُفُْيفُسَُُلَُودخَُ

ُ
وال

ُباُسُأنُُْإلُباُقامَُفأَُُة َُرُوَّالن َُُعاَدُإلُالدينةُ ُثُّ،2ُثاحملدُّ ُأيبَُذرُّ  ََ ُوسُ ُنةَُتُويّف   ةَُئُمُ ُعُ سُْتّ َيُوتُ أربع 
 .ُم1557ُ=3ُه 469

ُ.9ُهوغيُُ،ُقّاقالزَُّأبوُالعّباسُ ُهُ شايُ نُمَُمُ 
لهُُّيُمنظومةُ طُ مُْاللَُّناُعثمانَُشيخُ ُيهُ خُ ل َُُبعثَُ،ُفيهاُن نُ فَُوالت َُُّومُ لُُيفُالعُُُعُ سُ وَُيفُالت َُُّآيةُ ُ)وكانَُ

ُرَُلُْحُُُُمهُُظُْونَُ.ُّناُ ف َُُوعشرونَُُفُ يُّ فيهاُن َُ ُعلىُتَ فَُدُُيق ُيَُشُ و  ُثالثيَُنُمُ ُجَُّأزيدَُحَُ.ُيق هُ قُ ن ن ه ُوتَُْل 
ُ.5ُ(ةُ جَُّحَُ

عُُْومنُْ ُعلىُتَ رُُْر هُ ش  ناص بُ يفُاحَلثّ 
َ
ُال يَّماُمنص بُ ،ُك  ُُُ:ُالقضاءُ ُالُس 

نَُ
َ
ُإُ َذُووُال ُوَُُُ***ُُمُْوَنُهلَُُكُُْنُيَُاُأَُمَُّاص ب  ُاَُذُووَُنَصبُ يهَُفُ ُمُْهُُُف َُالَُّإُ َنَصب 

ب اُيفُتَ ْرُتَُلل َّ ُحمُُُُْ***ُُُكنُْاُبَق يَتُوَُاُمَُهَُي ُْلَُتُ َعرّ ْجُعَُُالَُفَُ ُاُُتص بُ ك هَُس 
يَّمَُُالَُ يُفَُالقَُُص بُ اَُمنُْس  ُفُ احلَُُنُ ْغُعَُتَ زُُُُ***ُُنَُْكُإُ نَُّإُ اض  ُكُُقّ  ُاَُعَطبُ َتُذَُنُْيه 

                                                  
ُاحلََببُ)ُ-1ُ  ُ.ه (451نةُ(:ُ)س1ُ/800ُدر 
ُاحلََببُ)ُ-2ُ ُالربُيفُُدرّ  ُابن805ُُ-1ُ/809ُتتّمة ُمنُقبلُالكمالُحمّمد ُُأجيزا ُأّنما ُبلغه ُ)لا :)

 ُ.الّناسخ/ُالطّرابلسّيُتلميذُجّدُالثىّنُبذكره،ُاحلافظُبرهانُالّدينُاحلليّبُفأجازاُله(
ُالّنورُالزّكّيةُ)صُ-3ُُُ ُاالقتباسُ)ُ.ه((:ُ)ملُأق ْفُعلىُوفات282قالُيفُشجرة ُيفُجذوة ُوفاتَه 2ُوأرَّخ

ُ)قُربُالثمانيُومثاّنئةُ]953/ ُاحلجالُ)880(: ُ)بقرب3ُ/133ُه [(،ُويفُدرّة ويفُمثلَّثاتُُ.(480(:
وهذاُالخيُعّلهُا لتَبَسُعليهُبعبدُالوّهابُُ.ه !685(ُسنة18ُقطربُتقيقُودراسةُألسنّيةُللّسويسّيُ)ص

هاُبنُاحلسنُبنُبركاتُالبهنسّيُا توىَفُيفُالّسنةُنفس 
ُ
ُُ.لهّليّبُال

ُُ.(276(،ُنيلُاالبتهاجُ)ص282(،ُشجرةُالّنورُالزّكّيةُ)ص35فهرسُأمحدُالنجورُ)صُ-9ُ
 ُ.(282(،ُشجرةُالّنورُالزّكّيةُ)ص276(،ُنيلُاالبتهاجُ)ص36ُ-35ُفهرسُأمحدُالنجورُ)صُ-5ُ
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ياء ُأَُضَُم اُابلقَُوُُْي ََُضىُاللَُُّْنُقَُإ ُفَُ ُلُالذََّهبُ إ ُُْنُالَُكُ لَُاْعد ْلُوََُكُفَُْيُلَُعَُُُ***ُُخ 
ُ:1ُوله

ُطَُالو صَُُنُ َكَفْفُتُعَُ ُالَلُ لرُ ل ُُتَُْنُأَُوَُُكَُْيَُلُإ ُُُ***ُُييَلَُشْوقُ وُ ال  ُيلُُوح 
ُوُ للطََُّكف كَُوَُ ُن َُدَُفَُُ–يل  ُيلُُلُ اُهُاحلَُضَُرُْي َُُسَُيُْبيح ُلَُقَُُُ***ُُ-يُسُ فُْْتك 
ُ:2ُاءُ نَّهاُابحلُ بُُضُ يَُُنُقبلُُمُ ُوكانَُ،ُهُ ت ُيَُحلُ ُضابَُخُ ُنُأنكرَُل مَُُيباُ جمُُُومنهُماُقالَُ

َُوْجهُ وُْاُيفُرََُبدَُ ُيرُ ْذُتَ َبّداُُجلَُّانََُدُإُ مخُْأفَُُُ***ُُيُ سَُ يًُيَُض 
فُْوَُ ُُالَغوَُْيُ عَُُم نُُْهُ ْيُلَُُتُعَُخ  ُلََّغي َّْرُتُالبَ يَُف َُُُ***ُُاين  ُارُ ناَضُجب 

نُأَُُيباُ هُجمُُوقولُُ
َ
ُأَُه ُبسُُغي  َرُحالُ وأنكَرُتَُ،َُرُذلكُأيضانكَُل ُ:3ُهُ به ُقبَلُأَوانُ يُْة ُشَُرعَُه ُوسُُنانُ سُْقوط 

انَُصَُْتُغُُنُْكُُْلَتُوَُواَُذب ُُالُُقَُ راُ ناُ  ُكًَُيَُّرَُُُ***ُُض  ُيفُالُبسُُْيَُْالرََّن ُانُ تَُان 
الشَُّمَُ:ُمُْهُُت ُُب َُْأجَُفَُ ُانُ صَُغَُْلُالَُابُ ىُذَُسََُأمُْيُفَُضُ ْوُرَُُُ***ُُة ُغ يَضُم نُْبيبَُاءُُ

ُجَُمُ ُُ***ُُتُْرَُاث َُنَُت َُاُف َُْسر هَُاَيُأبَُْتُقُ وََُضُعفَُ ُانُ ُجمَُكَُُُتُْنُظّ مَُُرُاهُ وَُنّ 
َُعوَُاسَُ اُضُاليَُيَُب َُُالَُعَُوَُ ُسَُكَُيُفَُار قُ َمفَُْتُوََُرُوَّن َُت َُف َُُُ*ُُار ض يي  ُاين 

عََُخوُُُْ*ُُُنهُُسُْاَهىُحُُنَُت َُُُهَُلمَّاُتُوُْسَُكَُفَُ ُانُ مََُقُالن  عُْائُ ه َُشقَُْيُلَُفاُ 
َُشىتَُّ يُزُوَمْنظُومات  ُوأَراج  ْعر  ُوش  ُُكُتب  ُهُُفَُماُخلُُّحصيلةُُُهي،ُم ايفُمثانية ُوع ْشريَنُع لُْ،9ُله

 :5ُفمنها.ُفاتنَّصَُمُُُوُنُآاثرُ مُ 

                                                  
ُاحلََببُ)ُ-1ُ ُجعفرُأمحدُبنُإبراهيمُبنُأمحدُبنُصْفوانُالالقّيُأيبترجةُ(،ُووردُالبيتانُيف1ُ/802ُُدر 
(،ُوالكتيبةُالكامنةُيفَُمنَُلقيناهُابلندلسُم نُشعراءُالئةُالثامنة1ُ/230ُ)ُاإلحاطةُيفُأخبارُغرانطةُيف
(،ُوأهدىُسبيل198ُولبعضُالندلسّييُيفُالعيونُالغامزةُعلىُخباًيُالرّامزةُ)صُ.(77رقم1ُ/222ُُ)

 ُُ.(90يلُ)صإلُعلميُالل
ُاحلََببُ)ُ-2ُ ُُ.(1ُ/802ُُدر 
ُاحلََببُ)ُ-3ُ  ُ.(1ُ/802ُُدر 
ُمنُالصلي275ُيفُنيلُاالبتهاجُ)صُ-9ُ ُكثيُمنها ُمنظوماتُيفُفنونُوقفتُعلى ُعّدة ُ)]له[ :)

 ُ.والفرائضُوالّتصو فُوالبيانُوالنطقُواجلدلُوغيها(
ُمّاُُنسبُله:ُُ-5ُ
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،ُاخل(ُ.ُ.ُ.ُذيُقدُأظهر)احلمدُهللُالُّ:ُأّوهُلا،ُريفصُْرجوزة ُيفُالتَُّأُُ:1ُبابحُْالَُُةُُفَُتُُْ .1
فرغُيفُشعبانُ.ُ)سرحُاللباب(:ُوسّاه،ُإبراهيُمُبُنُأمحدُابن ُالالُاحلليّبُشرح اُمزوج ا2ُشرَحها

 .ُه 443سنةُ
ُ.3ُيللُ خَُُرُ صَُتَُلىُخمُُْعُ(قاييدتَُيدُ)يقُْت َُ .2
 .9ُ(منظومة)ُصولُالفقهرُيفُأُُالد رَُ .3
وار ُُ*ُ:ُأّوهُلا،ُقالنطُ ُلمعُ ُيفُسيطالبَُُمنُمهزيّة:5ُقرُيفُالنطُ الد رَُ .9 قدُقاَلَُمنُجب  

 *ُُالصطفىُنَ َزال

                                                                                                                                                                     

ُ.12ت16968الّرقم10353ُُبُالوضوعُعليهُالدارات(ُمكتبةُالسدُمُ)اإلشاراتُيفُالعملُابجليُ-أ
َبُيفُالكتبةُنفسهاُ)السد(ُإلُالوفائيُعّزُالّدينُ.423رابطُالكتاب:ُمكتبةُالوقافُحبلبُ ُ.لكن:ُُنس 

ُُ.13ت47ُُالّرقم:ُمُف/م/95264ُمُ
ُُ-ب ُم ُالسد ُمكتبة ُالوقت( ُمنية 10652ُُ)أرجوزة ُمكتبةُُرُ.15ت16968ُُالّرقم ابطُالكتاب:

ُُ.423ُالوقافُحبلبُ
 1-ُُ(ُ ُالظنون ُ)1ُ/361كشف ُالذهب ُشذرات ،)9ُ/8ُ/392ُ-ُ393(ُ ُالّسائرة ُالكواكب ،)2ُ

ُاحلََببُ)1ُُ/589(،ُهديّةُالعارفيُ)167/ ُُ.(1ُ/803(،ُُدر 
 ُ.(1ُ/30هديّةُالعارفيُ)ُ-2ُُُُُ

 ُ.(3ُ/132احلجالُ)ُ(،ُدرّة953(،ُجذوةُاالقتباسُ)ص276نيلُاالبتهاجُ)صُ-3ُ
 9-ُُ(ُ ُالظنون ُ)1ُ/751كشف ُالذهب ُشذرات ،)9ُ/8ُ/392ُ-ُ393(ُ ُالّسائرة ُالكواكب ،)2ُ

2ُ(،ُمعجمُالؤّلفيُ)1ُ/589(،ُهديّةُالعارفيُ)9ُ/22،ُالعالمُ))963 / 1(ُالكنونُ(،ُإيضاح167/
ُاحلََببُ)163/ ُُدر  ،)1ُُ /803).ُ(ُ ُالّتيموريّة ُيفُفهرسُالزانة ُنسخة ُيفُثالث9ُ/160ُُله الصول(

ُُ.(5جماميع[ُ)336ُ"ُ]ُُ.ُ.ُ.وعشرينُصفحةُأّوهلا:ُ"ُاحلمدُلّلُاّلذيُالُُتصىُ
 5-ُُ(ُ ُالظنون ُ)1ُ/751كشف ُالذهب ُشذرات ،)9ُ/8ُ/392ُ-ُ393(ُ ُالّسائرة ُالكواكب ،)2ُ

خزانةُالّرابطُُمنظومةُيفُعلمُالنطقُيفُ.(:ُ)خمطوط9ُ/22(،ُالعالمُ)1ُُ/589(،ُهديّةُالعارفيُ)167/
ُاحلََببُ)1072ُ"ُ  ُ.(809ُ-1ُ/803ُدُ"(،ُُدر 
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،ُر(ظَُالنَّوسّاهُ)سرحُ،ُليبُّشرَحهاُإبراهيُمُبُنُأمحدُالالُاحل،ُ(117)ُئةاُسبعُعشرةُومُ أبياهتُ ُعددُُ
اُلُ ُ:ُأّوله َُمطالُ نُصاَنُمقدُّمَُ)محد  442ُةُسنةُجَُّيفُذيُاحلُ ُهُ رحُ نُشَُمُ ُغَُوفرَُ،ُاخل(.ُ.ُ.ُبنامات 

 .ُئةسعماثنتيُوتسعيُوت
 .ُ(ينصولُالدُّ منظومةُيفُأُُ)1ُصولألُُل ُُكُ الّسالُ ُعَُُيُهُْصولُومَُالوُُُجُُمنهَُ .5
 .2ُساباحلُ ُيفُعلمُ ُبابُ لُْالَُُةُُهَُزُْن ُُ .6
 .ُ(العاينُوالبيان)3ُالغةُ البَُُيُْمَُلُْرُيفُعُ رَُالدُ ُقودُُعُُ .7
 .ُفسيالتَُّمُ عليف9ُُالس يوطيُُّرُ هُ واجُظمَُُنُ .8

                                                  

 1-ُُ(ُ ُالظنون ُ)2ُ/1881كشف ُالعالم ُالذهبُ)9ُ/22(، ُشذرات ،)9ُ/8ُ/392ُ-ُ393ُ،)
(ُ ُالعارفيُ)2ُ/167الكواكبُالّسائرة ُهديّة ُالؤّلفيُ)1ُ/589(، ُمعجم ُاحلََببُ)2ُ/163(، ُُدر  ،)1ُ

ُالّتيُ.(803/ ُ)ويفُفهرسُالزانة ُ)منهجُالصولُومهيعُالّسالكُللوصولُ"ُيف9ُ/136ُُموريّة العقائد(:
ه ،ُأّوهلا:ُُُ"ُاحلمدُلّلُاّلذيُهداان491ُيفُمخسُصفحاتُنظمهاُسنةُُُ.ُ.ُ.نظمُُ–العقائدُالشعريّةُ"ُ

ُُ.جماميع[(336ُخطُ]ُ."
ُالكواكبُالّسائُر393ُ-9ُ/8ُ/392ُ(،ُشذراتُالذهبُ)2ُ/1490كشفُالظنونُ)ُُ-2  ،)(ُ 2ُة

ُاحلََببُ)1ُ/589(،ُهديّةُالعارفيُ)167/ ُُ.(1ُ/803(،ُُدر 
ُأوُ-3 ُوالبيان: ُالعاين ُيف ُالعقود ُ)ُ.نظم ُالظنون ُ)2ُ/1156كشف ُاإلسالم ُديوان ،)9ُ/219ُ،)

هديّةُ(،9ُ/22ُالعالمُ)(،2ُ/167ُ(،ُالكواكبُالّسائرةُ)393ُ-9ُُ/8ُ/392ُُشذراتُالذهبُ)
ُال1ُ/589العارفيُ) ُمعجم ُاحلََببُ)ُ.(5ُ/252ؤّلفيُ)(، ُيفُعلمي1ُ/803ُويفُُدر  ُمنظومة ُ)و" :)

ُالبالغةُ"ُأشارُيفُديباجتهاُإلُاسهاُفقال:ُ
لكُالد َررُ( ُيفُس  ُُ.رستهاُ]نظَم[ُعقود ُماُانتثرُُُ***ُُُمنُُدَرر ُالبيان 

9ُ/8ُذهبُ)(:ُ)خمطوط(،ُشذراتُال1ُ/288(:ُ)خمطوط(،ُمعجمُالفّسرينُ)9ُ/22العالمُ)ُ-9 
ُكشفُالظنونُ)2ُ/167(،ُالكواكبُالّسائرةُ)393ُ-392ُ/ (،1ُ/589ُ(،ُهديّةُالعارفيُ)1ُ/618(،

ُاحلََببُ) 1ُُُدر  /803(ُ ُالّتيموريّة ُفهرسُالزانة ُالّتفسي(،1ُ/292ُُ(، ُاجلواهرُيفُعلوم ُ)نظم الّتفسي(:
605ُضمنُخمطوطاتُالّتفسيُوعلومهُ)صوأحالُيف:ُالفهرسُالّشاملُللّتاثُالعريّبُاإلسالمّيُالخطوطُ

2ُه ُ"ُبروك13ُُ–12ُقُ–أُ"12ُُ–ب9ُ"ُُ–[2ُ/718ُ]984ُ(ُإل:ُ)الربيطانّيةُ"ُملحقُ"86ُرقمُ
ُُ.(10"ُضمنُجمموعةُيفُاجملاميعُصُ–[336ُ]جماميعُُ–1ُ/194ُ"(ُوُ)الّتيموريّة517ُُ/
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،ُئةمخسُوثالثيُوتسعمُ 435ُسفرهُسنةُُهاُيفنظمَُ،2ُيفُالّنحومنظومةُ:1ُعرابُ اإلُ ُةُُيَُن ُْغُُ .4
 :ُاأّوهلُُ

ُق َُلُْابلعُ ُُ***َُُفضَّالَُُدُْيُقَُذُ ُدُلل َّ ُالَّمُْاحلَُ ُتَ َفض الَُُُهمُْم اَُخصَُّوُْم 
:ُهأّولُُ،ُ(رابُ عُْاإلُ ُةُ يَُن ُْغُُُنُْعَُُقابُ النُّ ُفُُشُْ)كَُ:ُوسّاه،ُشرَحهاُإبراهيُمُبُنُأمحدُابنُالالُاحلليبُّ

ُاهلُ صُْنمُدكُالّلهمَُّإذَُوّفقَتناُمبُ  هوالُ ُفيهُأنّهُأشارَُُذكرَُ.ُاخلُ.ُ.ُ.ُدايةباح  َنُلهُوأذُ ،ُُدهُإلُشرح 
ُعفوضَُ؛ُفيه ُ.ُيبُّالغرُ ُالعزيزُ ُعبدُ ُللّشيخُ ُقُ والنطُ ُريفُ صُْعرابُوالتَّاإلُ ُلىُمقّدمةُ َعُثالثَةُشروح 

 .3ُ(يفُعلمُاجلدل)ُلن ظَّارُ ل ُُفكارُ الَُُةُُبَُونُُُْظارُ نُْلَُاُجُُتائُ َنُ .10
 .9ُرآنُ القُُُرُ وَُسُُُمُُظَُْنُ .11
 .5ُحالصطلَُُبابُ ُلُُبُ ُلُ .12

                                                  

ُا393ُ-9ُ/8ُ/392ُ(،ُشذراتُالذهبُ)2ُ/1210كشفُالظنونُ)ُُ-1  ،)(ُ 2ُلكواكبُالّسائرة
ُاحلََببُ)1ُ/589(،ُهديّةُالعارفيُ)167/ ُُ.(1ُ/803(،ُُدر 

ُاحلجالُ)276أفادُيفُنيلُاالبتهاجُ)صُ-2ُ ُودرّة ُاالقتباسُ)ص3ُ/132(، ُله953ُ(،ُوجذوة ُأّن )
ُُ.ألفّيةُيفُالّنحوُضاَهىُباُألفّيةُابنُمالكُ

 3-ُ(ُ ُالذهب ُالعارفي393ُ-9ُ/8ُ/392ُشذرات ُهديّة ،)ُ(1ُ/589(ُ ُالّسائرة ُالكواكب ،)2ُ
/167)ُ ُاحلََببُ)، ُالؤّلفيُ)1ُ/803ُدر  ُمعجم ُكشفُالظّنونُ)ُ.(2ُ/163(، ُيف (:2ُ/1429ُوسّاه

ُُ.نتائجُالنظارُوتليةُالفكار
1ُ(:ُ)خمطوط(،ُفهرسُالزانةُالّتيموريّةُ)1ُ/288(:ُ)خمطوط(،ُمعجمُالفّسرينُ)9ُ/22العالمُ)ُ-9 

ويفُالفهرسُالّشاملُللّتاثُالعريّبُاإلسالمّيُالخطوطُضمنُخمطوطاتُالّتفسيُوعلومهُُ.(الّتفسي292ُ/
ُ–أُ"ُ"ُضمنُجمموعُ"13ُُ–أ12ُ[ُ"3ُُ/718ُ]984ُ(:ُُ)الربيطانّيةُ"ُملحقُ"86ُرقم605ُُ)ص

ُ"ُبروك13ُُ–12ُق "ُضمنُجمموعةُيفُُ–[336ُ]جماميعُُ–1ُ/194ُ"(ُوُ)الّتيموريّة2ُُ/517ُُه 
ُُ.(26يعُصاجملام
ُ)9ُ/22العالمُ)ُ-5  ُالّتيموريّة وأفادُحمّمدُُ.[2/28الصطلح(ُ]2ُ/46ُ(:ُ)خمطوط(،ُفهرسُالزانة

أّنُله2005ُُ-11-04خلفُسالمةُيفُملتقىُأهلُاحلديث/منتدىُشؤونُالكتبُوالطبوعاتُبتاريخ:ُ
ُجلامعةُطهران،ُوينظر:ُجمّلةُالخطوطاتُابلُ.وملُأقفُعليهاُ!ُُ.نسخةُبدارُالكتبُالصريّة كتبةُالركزيّة

ُُ.قائمةُخمطوطاتُجامعةُلوسُأجنلسُ؟ُُ،ُُوفيهاُإحالةُإل631-631ص12ُُو11ُُمكتبُ
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 .1ُةُيفُالعلومُاإلسالمّيةوزَُجُُْرُُأُ .13
ُ.2ُلشّفعُالختارُ)منظومة(قُ رّةُالبصارُيفُسيةُا .19

ُ:ُالّتجةُمواردُ
 .ُ(ناسيُّكُْالُ 9ُ/22ُالعالمُ) (1
 ُ.ُ(992رقم381ُُُ–5ُ/380ُإتافُأعالمُالّناسُجبمالُأخبارُحاضرةُم ْكناسُ) (2

                                                  
(،ُوعنهُيفُإتاف3ُ/355ُأفادهُيفُاتريخُآدابُالّلغةُالعربّيةُ)ُ.منهاُنسخةُيفُالتحفُالربيطاينُ-1ُ

ُُ.(5ُ/381أعالمُالّناسُجبمالُأخبارُحاضرةُم ْكناسُ)
ُُمنُ-2ُ ُالّشريف ُالزهر ُموقع ُالّنسخةُ org .alazharonline .http: //www خمطوطات رقم

بيتا،ُجاءُيفُأّوهلا:ُبسمُهللا391ُُُمنظومةُيفُالّسيةُالّنبويّةُيفُورقة،ُوهي15ُعددُالوراق306493ُُ
ُُ.ّمدُوعلىُآلهوصّلىُهللاُعلىُسّيدانُحمُ.الّرمحنُالّرحيم

َُمْنَُهَدى ُنَ ْهج  ُُ.احلمُدُهلل ُاّلذيُأبمحداُُُ***ُُُهدىُإلُأقوم 
ُوآخره:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوآلهُوصحبهُومنُتالُُُ***ُُُمنهاجهُمنُالانمُمسجال

ّنُنسبةُلعبدُالعزيزُبنُأمحدُبنُسعيدُالّديري2ُ/م960الّرقم939ُُوهلاُنسخةُابلزانةُالعاّمةُبتطوانُمُ
ُُ."خ":ُمغريب،ُحسن(17ُ-21"ق":23ُُ"س":18ُُ"ص":ُُُ.الصرّيُالّشافعيُّ

ُكذاُقيل1918طُبعتُالنظومةُمفردةُبتحقيقُوتعليقُالستاذُعبدهللاُولدُإسلمُولدُفىتُعام وعليهاُُ.ه ،
ُعّدةُشروحُمنها:ُُُُُ

ُُ.سّلمُالنوارُشرحُقرّةُالبصارُل محّمدُبنُإًيهُالّشنقيطيُُّ-1
ُالبصارُل محّمدُاحلسنُبنُأمحدُالديُالعقويبُاجلوادّيُالّشنقيطّي،طبعُبغيةُُ-2 البرارُمنُشرحُقُ رّة

ُُ.بتحقيقُأيبُحمّمدُابنُحمّمدُاحلسن،ُط/الثانية
ُُُ.مرتعُالبرارُيفُالّتعليقُعلىُقرّةُالبصارُل غالُحمّمدُالميُالّشنقيطيُُّ-3
ُلعبدُ-9 ُالبصار ُقرّة ُشرح ُيف ُالخبار َُعَبداتُمنتقى ُولد ُإبراهيم ُولد ُنواكشوطُُ.الّل ُالفكر دار

ُُ.ه 1924
ُصدرُُ-5 ُالّشنقيطي، ُاجمللسّي ُسامل ُحمّمد ُبن ُالقادر ُعبد ُللّشيخ ُالبصار ُقرّة ُشرح ُيف ُالفكار نزهة

ُالّشريفُاعزيزيُبنُالاميُالّسباعي،ُ ُالسّيد ُوطبعُعلىُنفقة ُمنُذويُالؤّلف، بتحقيقُوتصحيحُجاعة
 ُُ.ُُ.م2001ُ-ه 1922ُيطانياُموُرُ–نواكشوطُ
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 .ُ(963/ 1)إيضاحُالكنونُ (3
 .ُ(3ُ/355اتريخُآدابُالّلغةُالعربّيةُ) (9
 .ُ(1592جامعُالّشروحُواحلواشيُ)ص (5
 .ُ(941رقم953ُُصجذوةُاالقتباسُ) (6
ُاحلََببُيفُاتريخُأعيانَُحَلبدُُ (7  .ُ(257رقم806ُُُ–1ُ/800ُ)ُر 
 .ُ(1080رقم133ُُُ–3ُ/132ُدرّةُاحلجالُ) (8
 .ُ(1402رقم219ُُُ–9ُ/213ُ)ُديوانُاإلسالم (4

 .ُ(1067رقم282ُُشجرةُالّنورُالزّكّيةُ)ص (10
 .ُ(393ُ-9ُ/8ُ/391ُهبُ)شذراتُالذُّ (11
 .ُ(36ُ-35ُفهرسُأمحدُالنجورُ)ص (12
ُ،1881ُُ،1210ُُ،2ُ/1156ُ(ُوُ)1ُ/361ُ،618ُ،751كشفُالظّنونُ) (13

1429ُ،ُ1490)ُ. 
 .ُ(1023رقم168ُُُ–2ُ/167ُالكواكبُالّسائرةُ) (19
ثُمُنظمُمثل1475َُّ-ه 1345ُسنة02ُُالّسنة03ُُجمّلةُالناهلُالغربّيةُ)العددُ (15

 .ُ(18ُ–5ُقطربُوشرحهُص
ي1ُ/288ُُّمعجمُالفّسرينُ) (16  .ُ(ال ْكَناس 
 .ُ(/دارُإحياءُالّتاثُالعريبعبدُالعزيزُال ْكناسي5ُ/252ُُّمُالؤّلفيُ)معج (17
 .ُ(324رقم276ُُُ-275ُنيلُاالبتهاجُ)ص (18
 ُ.ُ(1ُ/589)هديّةُالعارفيُ (14

ُ
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 : نُذلكفمُ  : يف الّلغة 1ظاهرة امل ثـ ل ثفات حول املصن  
 .ُ (ه215:ُثليثُليبُزيدُسعيدُبنُأوسُبنُاثبتُالنصارّيُ)ت]كتاب[ُالتَّ (1
 .ُ(1ُ/583بغيةُالوّعاةُ) -أ

ُ.ُ(524رقم1361ُُمعجمُالدابءُ)ص -ب

                                                  
ّيُ)ُ.قالُدُ-1ُ يدُالَبطَْليَ ْوس  1ُ/98ُصالحُمهديُالفرطوسّيُيفُتقيقهُلكتابُالثلَّثُيفُالّلغةُالبنُالسّ 
–ُ94(ُ:)ُ

ُ

ُ
ُ

ُ

 



 

 53 

 .ُ(1ُ/308معجمُالعاجمُ) -ت
 .ُ(13ُيىيُمرادُ)ص.ُد:ُالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُللبعلّيُقراءةُوتقدي -ث

 :ُه (316:ُمثلَّثُأيبُإسحاقُالزَّّجاجُ)ت (2
ُكلّيةُالدابُ)العددُ -أ  .ُايّن(موسىُجعفرُفاضلُاحلرك.ُد252ُُ–225ُص46ُجمّلة

 .1ُ"(104ُُ–94ُه ُ"ُص1911الّسنةُالثالثة09ُُجمّلةُجامعةُأّمُالقرىُ)العددُ -ب
 .2ُ(1ُ/90العالمُ) -ت
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ث  .ُ(7ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
ُ:ُه (325:ُالثلَّثُليبُالطَّيّ بُحمّمدُبنُأمحدُبنُإسحاقُالعرايّبُالوّشاءُ)ت (3

ُ.ُ(5ُ/2309ابءُلياقوتُ)معجمُالد -أ
 .ُالفّنُالثالثُمنُالقالةُالثانية(341ُالفهرستُ)ص -ب
 .ُ(8ُ/319اتريخُالّتاثُالعريبُ) -ت
 .ُاببُالالم(1ُ/956ُهديّةُالعارفيُ) -ث
 .ُ(3ُ/62إنباهُالرّواةُ) -ج
 (1ُ/18ُبغيةُالوّعاةُ) -ح

،ُّصايبءمصنَّفُيفُالثلَّثاتُليبُإسحاقُإبراهيمُبنُهاللُبنُإبراهيمُبنُزهرونُال (9
ُ.ُم(449ُ-425ُه ُ=389ُُ–313ُاحلرّاينُ)

ُ.ُ(1ُ/129معجمُالؤّلفيُ) -أ
ليبُحبيبُتّامُبنُُ(ُأوُ)شرحُنظمُمثلَّثاتُقطرب(تكملةُزًيداتُعلىُمثلَّثُقطرب) (5

 ُ:ُعبدُالّسالمُالّلخمّيُ)القرنُالرّابعُاهلجرّي(
ُ.ُ(220الخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص -أ
 .1ُ(106صُعلمُالّلغة01ُجزء8ُُلّتاثُالعريّبُ)مجُاتريخُا -ب

                                                  
ُكتبُيفُالثلَّثاتُ"ُليبُإسحاقُالّزّجاج،ُوابنُحبيبُتّامُبنُُ-1ُ.)دراساتُيفُالّلغةُالعربّيةُ-1ُ ثالثة

ُدُ.المُ"ُالقرنُالرّابعُ"،ُوأيبُالبيانُنباُبنُحمفوظُعبدُالسُّ  ُ.سليمانُبنُإبراهيمُالعايد(ُ.ل 
 ُُ.خُيفُالّلغة(ُ-)"ُالثلَّثُُ-2ُ
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 .2ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ج
 .ُ(114سجلُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُستاسبورغُالوطنّيةُواجلامعّيةُ)ص -د
/أ31ُحُ"126ُُجزءُمنُالكتبةُالوطنّيةُابجلزائرُ)ص،ُسجلُفهرسُمكتبةُابنُمّحودة -ه

)"ُ.ُ
 ُ.ُ(1192رقم969ُُرةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُ)صفهرسُالخطوطاتُالصوُّ -و
 .ُ(424رقم993ُُفهرسةُابنُخيُاإلشبيلّيُ)ص -ز
 .ُ(1ُ/306معجمُالعاجمُ) -ح
 .3ُ"(104ُُ–94ُه ُ"ُص1911الّسنةُالثالثة09ُُجمّلةُجامعةُأّمُالقرىُ)العددُ -ط
 .9ُ(3ُ/1590جامعُالّشروحُواحلواشّيُ) -ي

ُّ)تاليبُالفتح5ُُالثلَّث (6 نّ 
 ُ:ُه (342:ُبنُج 

يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  .ُ(21ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
ْمَشاط ّيُالَعَدوّيُ) (7  :ُم(1009ه ُ=349ُالثلَّثُالصَّحيحُليبُاحلسنُعلّيُبنُحمّمدُالشّ 

 .ُإحسانُعباس(9ُ/1408ُمعجمُالدابءُ) -أ

                                                                                                                                                                     
1ُ-ُ

 
ُُ.(30)كرافتُُ-2ُ
ُكتبُيفُالثلَّثاتُ"ُليبُإسحاقُالّزّجاج،ُوابنُحبيبُتّامُبنُُ-1ُ.)دراساتُيفُالّلغةُالعربّيةُ-3ُ ثالثة

ُدُ.القرنُالرّابعُ"،ُوأيبُالبيانُنباُبنُحمفوظُُعبدُالّسالمُ" ُُ.سليمانُبنُإبراهيمُالعايد(ُ.ل 
65ُُ:8"ُسزكي1206ُُوابريس75ُُوجامعةُطهران1ُُ-30)خُالكتبةُالكاديّيةُالعلمّيةُبفييناُُ-9ُ
)".ُُ

ُعلىُكتابُلهُيفُالثلَّثُ!ُ-5ُ نّ   ُُُ.ملُأقفُالبنُج 
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 .ُالفّنُالثالثُمنُالقالةُالثالثة(681ُالفهرستُ)ص -ب
 .ُاببُالعي(1ُ/362ُيّةُالعارفيُ)هد -ت
 .ُ(8ُ/326اتريخُالّتاثُالعريبُ) -ث
ُ.1ُ(1ُ/308معجمُالعاجمُ) -ج

 :ُه (345:ُُأمحدُبنُفارسُ)تيالثالثةُليبُاحلس (8
 .2ُ(1ُ/143العالمُ) -أ

 .3ُ(1ُ/64هديّةُالعارفيُ) -ب
 .9ُ(2ُ/266اتريخُالدبُالعريّبُ) -ت
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ث  .5ُ(17ُيىيُمرادُ)ص:ُاءةُوتعليققُرُالَبطَْليَ ْوس 
 .ُ(6ُيىيُمرادُ)ص.ُد:ُالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُللبعلّيُقراءةُوتقدي -ج
 .ُ(325رمضانُعبدُالتّوابُ)ص.ُد:ُكتابُالثالثةُالبنُفارسُتقيق -ح
شرحُمثلَّثاتُقطربُليبُعبدُهللاُحمّمدُبنُجعفرُبنُأمحدُالّتميمّيُالقيوايّنُالّنحوّيُ (4

ُ:ُم(1021ُ-453ُه ُ=912ُُ–392ُازُ)العروفُابلقزُّ
 .ُ(1006ُ،250علمُالّلغةُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -ب

                                                  
مشاطّيُمنُأهلُالقرنُُ-1ُ سنةُالشّ  ُكانُحّياُ   ُ.ه 377ُالرّابعُاهلجرّي،
ُكتابُالثالثةُُ-2ُ ُُ.خُ"ُيفُالكلماتُالكّونةُمنُحروفُمتماثلة(ُ–)"
 ُ.)كتابُالثلَّثةُيفُالّلغة(ُ-3ُ
9ُ-ُ

ُ
ُكتابُ)الثالثةُالبنُفارس(ُبتحقيقُوتقدي:ُدُ-5ُ رمضانُعبدُالتّوابُيفُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُُ.نشر

ُه 1389ُالعربّيةُحمّرمُ
ُُ.م(1470كماُ)طُبعُمبصرُسنةُُُ.378ُُ–304ُص01ُجزء10ُُمُجمّلد1469ُمايوُُ-
ُُ.)وملُيصلُإلينا(ُ-6ُ
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ُ.ُ(1ع13ُص2ُ
 .ُ(255الخطوطاتُيفُكينياُص01ُجزء6ُُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُ)مجُ -ج
 .ُ(19ُ-12ُرضاُالّسويسّيُ)ص.ُتقيقُودراسةُألُسنّيةُد،ُلَّثاتُقطربمث -د
 .ُ(2ُ/1201ُ،1586كشفُالظّنونُ) -ه
 .ُ(2ُ/61هديّةُالعارفيُ) -و
 .ُ(304ُ-1ُ/308ُمعجمُالعاجمُ) -ز
يُّدُيتقيقُمثلَّثُابنُالسُّ  -ح  .ُ(100ُ–1ُ/581ُ،48ُللفرطوسّيُ)ُالَبطَْليَ ْوس 
 .ُ(1ُ/42اتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ط
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ي ُ.2ُ(17ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

473ُه ُ=933ُُ-372ُالثلَّثُليبُسهلُحمّمدُبنُعلّيُبنُحمّمدُاهلروّيُالّنحوّيُ) (10
 :ُم(1091ُ–

 .3ُ(8ُ/2ُ/978اتريخُالّتاثُالعريبُ) -أ
                                                  

1ُ-ُ

ُ
ُ

ُله6ُاهلامش6ُلشرحُنظمُمثلَّثُقطربُلسديدُالّدينُالهليبُ)صُوأفادُجيلُعويضةُيفُتقيقهُُ ُأّن )
ُنسخةُيفُالكتبةُ

ُُ.الّرضويّةُ
ُالُ-2ُ ُكتابُالثّلثُ" ُوَفع َلُ)أوراقُمن ُجاءُمنُالفعالُعلىُفَ َعَل بابُالخيُمنُالكتاب،ُوهوُما

ُكتابُ"ُنصوصُيفُُُ.ُ.ُ.وفَ َعَلُعلىُلفظُواحدُ"ُ تقيق:ُالدّكتورُصالحُمهدّيُعلّيُالفرطوسّي،ُضمن
ُُ.م(1ُُ،1481الّلغةُ"،ُدارُالّشؤونُالثقافّيةُالعاّمة،ُُبغداد،ُط/

ُلشرحُنظمُمثلَّثُقطربُلسديدُُجيلُ.وأحالُدُ.)يفُأربعةُجمّلدات(ُ-3ُ عبدُهللاُعويضةُيفُتقيقه
 ُ.الّدينُأيبُالقاسمُعبدُالوّهابُالهليبُإل:ُ)الُعبابُحرفُاهلمزة(،ُوملُأقفُعليهُ!ُ
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 .ُ(1ُ/304معجمُالعاجمُ) -ب
يُّدُيسُّ تقيقُالفرطوسّيُلثلَّثُابنُال -ت  .1ُ(1ُ/58)ُالَبطَْليَ ْوس 
ه ُ=502ُُ-931ُالثلَّثُيفُالّلغةُللخطيبُالّتربيزّيُُييُبنُعلّيُأيبُزكرًيُالّشيبايّنُ) (11
 :ُ(ُأوُلرجلُتربيزّيُآَخرُ؟م1104ُ–1030ُ
 .ُ(16ُ-1ُ/15شذراتُالّذهبُ) -أ

 .ُ(313ُ-9ُ/312ُوفياتُالعيانُ) -ب
 .ُ(168البلغةُيفُشذورُالّلغةُ)ص -ت
 .ُ(1ُ/42دبُالعريّبُيفُالعراقُ)اتريخُال -ث
 .ُ(1ُ/310معجمُالعاجمُ) -ج
يُّدُيتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسُّ  -ح  .2ُ(1ُ/54)ُالَبطَْليَ ْوس 

الثلَّثُالتَّف قُالعاينُوالثلَّثُالختلفُالعاينُلإلمامُأيبُحمّمدُعبدُهللاُبنُحمّمدُالعروفُ (12
يُّدُياببنُالسُّ  ُ:ُم(1127ُ–1052ُ=3ُُه 521ُ–999ُُ:الّنحوّيُ)تُالَبطَْليَ ْوس 

                                                  
1ُ-ُ

 
2ُ-ُ

ُ
ُاجلنانُ)ُُ-3ُ ُأّرخهُيف:ُمرآة (،1882ُ(،ُوالبدايةُوالّنهايةُ)ص3ُ/120(،ُوديوانُاإلسالمُ)2ُ/3كذا

ُالعارفيُ) 1ُُوهديّة ُوفهرسُالفهارسُ)236/ ،)2ُ/1050(ُ لة ُوالصّ  ُالّديباجُالذهبُ)1ُ/42(، ،)1ُ
ُكشفُالظنونُ)ُ.ولعّلهُالرجحُ.(؛ذ80/ ه ُفهوُحمضُسهو921ُ(ُمنُأنّهُتويّفُسنة1ُ/1ُوأّماُماُجاءُيف

ُُ،1ُ/180ُُ،988ه ،ُولكُأنُتراجع:ُ)521منُالؤلّ ف؛بدليلُأنّهُأّرخهُيفُعّدةُمواضعُمنُالكشفُسنةُ
602ُُ،609ُُ،804ُُ،442ُُ،1911ُُ،1588،ُُ1408ُ).ُ 
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)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -أ
 .1ُ(39علمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ

اثُالعريّبُ -ب نشرةُمكتبّيةُللمخطوطاتُالعربّيةُالصوَّرةُاحملفوظةُيفُمديريّةُإحياءُونشرُالت 
ُُ.ُ(53رقم23ُُ(ُالّلغةُ)ص19الرقمُ)
 .ُ(568رقم25ُُالخطوطاتُالعربّيةُيفُدورُالكتبُالمريكّيةُ)ص -ج
رسالةُمنُأمحدُتيمورُإلُجرجيُزيدانُضمنُ)الختارُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُ -د

 .ُ(2759رقم98ُُالستانةُص
ُ.2ُ(1ُ/564معجمُالطبوعاتُالعربّيةُوالعرَّبةُ) -ه
 .ُ(2ُ/65(ُوُ)1ُ/16شذراتُالذَّهبُ) -و
 .ُالثّلث(2ُ/1588ُلظ نونُ)كشفُا -ز
 .ُاببُالعي(1ُ/236ُهديّةُالعارفيُ) -ح
 .ُ(9ُ/123(ُوُ)3ُ/46العالمُ) -ط
 ُ.ُ(9ُ/312ُ،330وُ)3ُ(3ُ/46وفياتُالعيانُ) -ي

                                                  
رتّبهاُعلىُترتيبُحروفُاهلجاءُُ.وهيُيفُالكلماتُالثلَّثةُالختلفةُالعاينُوالّتفقةُفيهاقالُالؤّلف:ُُ-1ُ

ُوقسمهاُإلُقسمي:ُُ
مةُمنُالّولُوالخرُضمنُجمموعةُخمطوطةُبقلمُمغريّبُخمرُوُ.الّولُللمّتفقةُيفُالعىن،ُوالثاينُللمختلفةُفيه

ُُ.وباُتقديُوأتخي
ُكتابُالثلَّثُيفُجملَّدينُأتىُفيهُابلعجائبُودّلُعلىُاطّ العُعظيم(،ُّثُقالُ-2ُ ُكتباُانفعةُمنها :ُ)ألَّف

ُكتابهُالثلَّثُقالُفيه:ُاجتمعُلناُيفُالثلَّثُالختلفُالعاينُ كلمة،ُومن680ُُُ)وقفُتُعلىُنسخةُخطّ يَّةُمن
ُكنتُصّنفتُفيهُأتليفاُآخرُمرتَّباُعلىُنظمُاحلروفُحسبماُفعلتُيف122ُُُالتَّفقُالعاينُالثلَّثُ كلمةُوقد

ُكانُ ُيفُنكبةُالّسلطانُجرتُعلّيُوانتهبُمعظمُما هذاُالّتصنيفُوذلكُعامُسبعيُوأربعمائةُوذهبُعنّ 
ُُ.بيديُغيُأنّهُملُيبلغُمددُماُذكرتهُيفُهذاُالّتأليفُالثاين(

ُعلىُاّطالعُُُ)أّلفُ-3ُ ُابلعجائبُودّل ُأتىُفيه ُيفُجملَّدين، ُالثلَّثُ" ُكتابُ" ُمنها: ُمتعة كتبا ُانفعة
ُ.عظيم،ُفإّنُُُُُُُ"ُمثلَّثُ"ُقطربُيفُكرّاسةُواحدة،ُواستعملُفيهاُالّضرورةُوماُالُيوزُوغلطُيفُبعضه(
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 .ُ(12ُ/142لسانُالعربُ) -ك
 .ُ(ط/بيتُالفكار1882ُصالبدايةُوالّنهايةُ) -ل
 .ُ(3ُ/173مرآةُاجلنانُ) -م
 .ُ(1ُ/270أزهارُالّرًيضُ) -ن
 .ُ(2ُ/56ّعاةُ)بغيةُالُو -س
 .ُ(323فهرسةُابنُخيُاإلشبيلّيُ)ص -ع
 .1ُ(2ُ/192إنباهُالرّواةُ) -ف
 .ُ(310ُ–1ُ/304ُمعجمُالعاجمُ) -ص
 .2ُ(1ُ/42اتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ق
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ر  .3ُ(14ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

اُبنُحمّمدُبنُحمفوظُالقرشّيُالعروفُاببنُاحلورايّنُاللفاظُالثلَّثةُالعاينُليبُالبيانُنب (13
 ُ:ُم(1156ه ُ=551ُ:ُالّشافعّيُالّلغوّيُ)ت

 .ُ(1ُ/310معجمُالعاجمُ) -ب
ُ.9ُ(43ُ–1ُ/42ُاتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ت
يُّدُيتقيقُالفرطوسّيُلثلَّثُابنُالسُّ  -ث  .5ُ(1ُ/54)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

ّي،ُتقيقُُو يدُالَبطَْليَ ْوس  صالحُمهديُالفرطوسّي،ُعنُُ.دراسة:ُدوقدُصدرُالكتابُابسم:ُالثلَّثُالبنُالسّ 
ُُ.م1481ُُ-ه 1901ُدارُالّرشيد،ُوزارةُالثّقافةُواإلعالمُابجلمهوريّةُالعراقّيةُ

ُكبي(ُ-1ُ  ُ.)كتابُالثلَّثُيفُالّلغة
ُُ.39ُص2ُُ)منهُنسخةُيفُدارُالكتبُالصريّة(،ُوأحالُإل:ُفهرسُدارُالكتبُالصريّةُجُُ-2ُ
تقيق:ُالدّكتورُعبدُاجلليلُمغتاظُعودةُالّتميمّي،ُمنشوراتُجامعةُُُ.ُ.ُ.لعىنُ)الثلَّثُالختلفُاُ-3ُ

م،ُوهذاُالكتابُهوُالقسمُالثاينُمنُالغررُالثلَّثةُوالّدررُالبثّثةُاّلذيُسبقُذكره،ُبتحقيق1488ُسبها،ُليبياُ
ُُ.الدّكتورُسليمانُبنُإبراهيمُالعايد(

ُُ.(ُ.ُ.ُ.أخرىُوإّننُعازمُعلىُنشرهاُيفُفرصةُتسنحُُ)عنديُنسخةُمنهاُوملُأعثرُعلىُنسخةُ-9ُ
5ُ-ُ
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 .1ُ"(104ُُ–94ُه ُ"ُص1911الّسنةُالثالثة09ُُجمّلةُجامعةُأّمُالقرىُ)العددُ -ج
)كتاب(ُالباهرُيفُالثّلثُليبُحفصُعمرُبنُحمّمدُبنُأمحدُبنُُعَدْيسُالبَ َلْنسّيُ (19

 :ُم(1175=2ُُه 570نوُسنةُ:ُالقضاعّيُالقرطيّبُالّلغوّيُ)ت
ُ.ُ(1013علمُالّلغةُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ

)اجلزء1425ُُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُ -ب
 .ُ(1ع13ُص02ُ

ُ.9ُ(7ُ/307معجمُالؤلّ فيُ) -ت
 .ُ(1588ُ،2ُ/12015ُكشفُالظّنونُ) -ك
ُ.ُ(2ُ/927إيضاحُالكنونُ) -ل
 .ُ(3ُ/159الّتكملةُلكتابُالّصلةُ) -م
 .1ُ(12ُ/951اتريخُاإلسالمُ) -ن

                                                                                                                                                                     

ُ
ُكتبُيفُالثلَّثاتُ"ُليبُإسحاقُالّزّجاج،ُوابنُحبيبُتّامُبنُُ-1ُ.)دراساتُيفُالّلغةُالعربّيةُ-1ُ ثالثة

ُدُ.عبدُالّسالمُ"ُالقرنُالرّابعُ"،ُوأيبُالبيانُنباُبنُحمفوظُ ُُ.سليمانُبنُإبراهيمُالعايد(ُ.ل 
ُومخسمئةُ)9ُ/927خُوفاتهُخطأ ُيفُإيضاحُالكنونُ)أرُُّ-2ُ ُكشف507ُ(ُسنة:ُسبع  ه (،ُخالفاُلاُيف

وعّدهُاحلافظُُ.(7ُ/307اببُالعي(،ُومعجمُالؤّلفيُ)1ُ/916ُ(،ُوهديّةُالعارفيُ)2ُُ/1586الظنونُ)
1ُمُالعاجمُ)معجويفُُ.ه (570(ُيفُوفياتُسنةُسبعيُومخسمئةُ)12ُ/951الذهيّبُيفُاتريخُاإلسالمُ)

ُُ.ه 546ُ(ُسنة310ُ/
ُُ.)وملُيصلُإلينا(ُ-3ُ
ُُ.)منُتصانيفه:ُشرحُالثلَّثُلقطربُيفُعشرةُأجزاءُضخمة(ُ-9ُ
ُكانُقدُوضعهُعلىُقسمي:ُالّولُيفُالثّلثُالّتفقُُ-5ُ ُكتابُالباهرُ"ُالبنُعديس،ُوذكرُأنّه )وُ"

ُأفردتُالقسمُالّولُيفُُالعاين،ُوالثاينُيفُ]الثلَّث[ُالختلفُالعاين؛فجاء القسمانُيفُمخسُجمّلدات،ُّث
ُُ.هذاُالّتأليفُعلىُترتيبُاحلروف(
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 .ُ(19ُ-12ُ)صُثاتُقطربُتقيقُودراسةُألُسنّيةُللّسويسيُّمثلَّ -س
ُ.ُ(1894رقم2ُ/223ُُبغيةُالوّعاةُ) -ع
 .ُ(1ُ/310معجمُالعاجمُ) -ف
 .2ُ(1ُ/49اتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ص

ييتُاهلَُُمحدُبنُاحلسيُأيبُالغنائمُاحلصاينُّالثلَّثُاحلمدايّنُحملّمدُبنُعلّيُبنُحمّمدُبنُأ (15
 :ُه (570:ُ)ت

 .ُ(274الُبلغةُللفيوزاابدّيُ)ص -أ
يُّيدُبنُالسُّ الثلَّثُال -ب  .ُ(23ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
 .ُ(6ُيىيُمرادُ)ص.ُد:ُالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُللبعلّيُقراءةُوتقدي -ت
عبدُالغيثُبنُزهيُبنُعلوّيُاحلريّبُضياء3ُُشرحُمثلَّثاتُقطربُيفُالّلغةُليبُالع زُّ (16

 ُ.ُم(1187ُ-1107ُ=ُُه 583ُ–500ُحلنبلّيُ)الّدينُالخبارّيُاحملدّ ثُالّلغوّيُالبغدادّيُا
 ُ.ُ(2ُ/9ُ/927إيضاحُالكنونُ) -أ

 .ُ(2ُ/1586كشفُالظّنونُ) -ب
 .ُ(1ُ/324هديّةُالعارفيُ) -ت
ُ.ُ(6ُ/178معجمُالؤّلفيُ) -ث

ُ-572ُالثلَّثُيفُالّنسبُإلساعيلُبنُاحلسيُبنُحمّمدُبنُاحلسنُالروزّيُالعلوّيُ) (17
 :ُ(م1217ُ–1176ُُه ُ=619
 .ُ(2ُ/653دابءُ)معجمُال -أ

 .ُ(1ُ/362معجمُالؤّلفيُ) -ب
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ت  .ُ(23ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     
ُكتااب ُحافال ُيفُالثلَّثُيفُعشرةُأجزاءُضخام،ُدّلُعلىُتبح رهُوسعةُاّطالعهُُ-1ُ قالُالذهيّب:ُ)وصّنف

ُُ.وحفظهُلل غة(
 ُ.اّطالعه(ُ)وصّنفُالثلَّثُعشرةُأجزاءُضخمةُودّلُعلىُتبح رهُوسعةُ-2ُ
ُُ.أوُأبوُالعزيزُ-3ُ
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الّزواوّيُالغريّبُزينُالّدينُُبنُعبدُالّنورُبنُمعطُ ُثُيفُالّلغةُليبُاحلسيُُيىيالثلَّ (18
ُُ:ُم(1231ُ–1164ُه ُ=628ُُ–569ُ)ُالّنحويُُّاحلنفيُّ
 .ُ(3ُ/117معلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُ)ُفهرست -أ
 ُ.ُإحسانُعباس(6ُ/2831ُمعجمُالدابءُ) -ب
ُ.ُاببُالياء(2ُ/214ُهديّةُالعارفيُ) -ج
 .ُ(177ُ-175ُفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ)ُعلومُالّلغةُالعربّيةُص -أ
 .ُ(2ُ/399بغيةُالوّعاةُ) -ب
 .ُ(168معجمُأعالمُاجلزائرُ)ص -ج

العروفُُحمّمدُبنُعلّيُبنُحمّمدُآنُليبُعبدُالّلُحمييُالّدينثاتُالواردةُيفُالقُرالثلَّ (14
 :ُ(م1290ُ–1165ُ=ُُه 638ُ-560ُالطّائّيُالندلسّيُ)ُاحلاتيُُّاببنُعريبُّ

 .1ُ(2ُ/927إيضاحُالكنونُ) -أ
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ب  .ُ(23ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
وُ)اإلعالمُبتثليثُالكالم(ُوُ)اإلعالمُمبثلَّث2ُُ(الكالمُإلعالمُبتثليثإكمالُا) (20
ليبُعبدُهللاُحمّمدُبنُعبدُهللاُبنُمالكُجالُالّدينُالطّائّيُاجلّيايّنُالّنحوّيُجيعها3ُُالكالم(

 ُ:ُم(1279ُ-1203ُه ُ=672ُُ–600ُ)
)اجلزء1425ُُبتمربُسنةُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُس -أ
ُ.ُ(2ع33ُ،93ُعلمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ

                                                  
 ُ.(ُ.ُ.ُ.)مثلُقولهُتعالُالُفارضُوالُبكرُعوانُُ-1ُ
ه 1909ُتقيقُالدّكتورُسعدُبنُمحدانُالغامدّي،ُمطبوعاتُمركزُالبحثُالعلمّي،ُجامعةُأّمُالقرىُُ-2ُ
ُُُُُُُُ.م1489ُُ-

ّيُقراءةُوتعليق:ُُيىيُُ- يدُالَبطَْليَ ْوس   -17ُمرادُصعنُالثلَّثُالبنُالسّ 
ه ُعلىُنفقةُشارحهُوبتصحيحهُالّشيخُأمحد1324ُصدرُعنُمطبعةُاجلمالّيةُمبصر،ُط/الولُسنةُُ-3ُ

ُكتابُ"ُالقصورُوالمدودُلهُأيضاُ" وأفادُُيىيُمرادُيفُتعليقهُعلىُ"ُالثلَّثُُ.بنُالميُالّشنقيطّي،ُومعه
ّيُ"ُص يدُالَبطَْليَ ْوس  ُُ.ه 1341ُلطبعةُاجلمالّيةُسنةُأنّهُأعيدُطبعهُاب17ُالبنُالسّ 
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1435ُُ-1424فهرسُابلكتبُالعربّيةُاّليتُوردتُعلىُدارُالكتبُالصريّةُمنُسنةُ -ب
ُ(2ص07ُ)اجلزءُ
ُ.ُ(1731ُ-172فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ)علومُالّلغةُالعربّيةُص -ج
ُ.ُ(212الوطنّيةُابجلزائرُصُسجلُفهرسُمكتبةُابنُمّحودةُ)جزءُمنُالكتبة -د
ُ.2ُسجلُفهرسُخمطوطاتُالكتبةُالمحديّةُبتونسُ)خزانةُجامعُالّزيتونة( -ه
مُلكشفُالظنونُ)ص -و تمّ 

ُ
ُ.ُ(276أساءُالكتبُال

 .1165ُُ،1169ُ:ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقم -ز
 .ُ(1588ُ،2ُ/1201ُكشفُالظنونُ) -ح
 .ُاببُالالم(2ُ/19ُهديّةُالعارفيُ) -ط
 .ُ(3ُ/33أجبدُالعلومُ) -ي
 .ُ(19ُ-12ُمثلَّثاتُقطربُتقيقُودراسةُألُسنّيةُللّسويسّيُ)ص -ك
 .3ُ(5ُ/245اتريخُالدبُالعريبُ) -ل
يُّدُيتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسُّ  -م  .9ُ(1ُ/60)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                  
ُُ.(بيتا1259ُوفيه:ُ)وهوُمنظومةُيفُُ-1ُ
ُوالّنةُُ-2ُ ُوالكمال، ُالقدرة ُذي ُهلل ُاحلمد ُأّوله: ُمالك( ُالبن ُالكالم ُبتثليث ُاإلعالم ُكتاب )من

ُكتابُشيخهُحمّمدُبنُمالكُُُ.ُ.ُ.واإلفضال،ُالتعالُعنُالّشبيهُوالثالُ اُفجمعُمنهُجيعُمُُ.ُ.ُ.تتّبع
ُكتبُغيهُ 444ُعبدُهللاُالّصاويُُ.نُ.ُ.ُ.ثّلثُومعناهُواحد،ُوجعلهُيفُجزء،ُّثُاستدركُشيئاُآخرُمن

ُُ.190س93ُإل31ُُمنُورقةُ.ق20ُ/15ُُ.مُ.ضمنُجمموع3ُقطعةُُ.مشرقيُ.خُ.هجريّة
فضلُوعليهاُ"ُإكمالُ"ُليبُعبدُالّلُبنُأيبُالفتحُبنُأيبُالُ.3ُرقم1911ُُ)اإلسكورًيلُاثنُُ-3ُ

ُبدمشقُ ُالظاهريّة ُمعُ"ُتفةُالودودُ"ُأمحدُبنُُ.2ُ/9ُ؛القاهرةُاثن1ُُ؛55ُ؛69ُالبعلبكي:ُ ونشرها
 ُ.ه (1324الميُالّشنقيطّيُابلقاهرةُسنةُ

9ُ-ُ
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 .ُ(3111ُ-1ُ/310ُمعجمُالعاجمُ) -ن
 .ُ(1ُ/131بغيةُالوّعاةُ) -س
 ُ.ُ(6ُ/233العالمُ) -ع
 .2ُ(1ُ/49اتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ف
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ص  .3ُ(8ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

ُ

ُ
ُ.لوحة208ُلغةُيف738ُُمنهُمصّورةُبدارُالكتبُالصريّةُبرقمُُُ.ُ.ُ.)هوُأتليفُنثرّيُيفُالثلَّثاتُُ-1ُ

ُكانُهذ ُُ.اُالثلَّثُالّنثرّيُأصلُالثلَّثُالنظومُالّتال:ُإكمالُاإلعالمُمبثلَّثُالكالم(ورمّبا
وشرحهُالّشيخُأمحدُبنُالميُالّشنقيطّيُواستدركُعلىُُُ.ُ.ُ.)وهوُأرجوزةُيفُثالثةُآالفُبيتُُ-2ُ

ُُ.الصلُرمضانُبنُحالوةُبكتابهُالكلماتُالثلَّثة(
ّطولُيفُخدمةُظاهرةُالثلَّثاتُالّلغويّةُيفُالّلغةُالعربّيةُفهوُشيخُالبعلّي:ُ"ُ)أّماُالعاملُاّلذيُلهُاليدُالُ-3ُ

ُكتبُهي:672ُابنُمالكُ"ُ"ُت:ُ ُه ُ"،ُإذُأّلفُثالثة
1-ُُ "ُ ُأبياهتا ُعدد "ُ ُمنظومة "ُ ُالكالم: ُبتثليث ُسنة2709ُُاإلعالم ُمبصر، ُاجلمالية ُمبطبعة ُطُبع ،"

1324ُ ُكلمةُمثلَّثةُمّتفقة184ُُوقدُاحتوىُالكتابُعلىُ"ُُ.طيُّبشرحُأمحدُبنُالميُالّشنقيُُ.ُ.ه  "
ُكلمةُمثلَّثةُخمتلفةُالعىن1205ُالعىن،ُوعلىُ"ُ ".ُُ

ويُذكرُأحياانُابسمُ"ُاإلعالمُبتثليثُالكالمُ"ُخمطوطُيفُالظّاهريّةُُ.اإلعالمُمبثلَّثُالكالم:ُ"ُنثرُ"ُ-2
ُكلم46ُ"ُوُيتويُالكتابُعلىُ"1602ُُبدمشقُُُُُُُُ"ُ "647ُُُةُمنُالثلَّثُالّتفقُالعىن،ُوعلىُ"ُ"

ُُ.كلمةُمنُالثلَّثُالختلفُالعىن
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بركاتُسديدُالّدينُُنظمُمثلَّثُقطربُلإلمامُأيبُالقاسمُعبدُالوّهابُبنُاحلسيُبن (21
ُُ.ُم(1286ُ-ه 685ُ:ُالهليّبُالبهنسّيُالورّاقُ)ت

 .1ُعلمُالّلغة(102ُُ–101ُص1ُجزء8ُاثُالعريّبُ)جاتريخُالتُّ -أ

                                                                                                                                                                     

3-ُ ُيفُُ ُوُنشر ُالغامدّي، ُمحدان ُبن ُسعد ُالدّكتور ُحّققه "ُ ُنثر "ُ ُالكالم: ُبتثليث ُاإلعالم إكمال
"163ُُُويشتملُالكتابُعلىُ"ُُ.م1489ُ-ه 1909ُمطبوعاتُمركزُالبحثُالعلمّي،ُجامعةُأّمُالقرىُ

ُكلمةُمنُالثلَّثُالختلفُالعىن(2131ُمنُالثلَّثُالّتفقُالعىن،ُوعلىُ"ُكلمةُ ".ُ 
1ُ-ُُُُُُُُُُُ

ُ
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ُ.ُ(1912ُ،2ُ/1901ُاتريخُالدبُالعريبُ) -ب
 .3ُ(183اجلزءُالرّابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالدّ يويّةُالصريّةُ)ص -ج

                                                                                                                                                                     

ُ).ُُ
ُكنونُيفُجمّلةُالناهلُالغربّيةُ)العددُالثالث،ُالّسنةُالثانية،ُجادىُالخرةُ ُ-ه 1345ُقلت:ُنشرةُعبدُالّل

قدُصدرُبعنايةُوتقيق:ُهشامُبنُحمّمدُُوُ.بعنوان:ُنظمُمثّلثُقطربُوشرحه(18ُُ–5ُمُص1475يونيهُ
ُالبيضاءُابلغرب،ُ ُابلّدار ُاحلديثة ُالّرشاد ُاحلسّنُضمنُأربعُرسائلُيفُشرحُمثلَّثُقطربُعنُدار حيجر

ُُ.م2010ُُ-ه 1931ُط/الولُ
ُكّلُمن:ُُ-1ُ Guidi 326  .J. "ُوانظر685ُ/1286ُعبدُالوّهابُالهليّبُالبهنسّيُ"ُالتوىفُُ-1ونظمه

I RSOُُ؛بريلُهوتسماُطبعةُأول99ُ:ُليدن913ُُ–2ُُ،61ُُ،910ُرقم36ُُ؛ُجوات7079ُ":ُبرلي
 ونشرُفلمرُهذاُالّنظمُيف:ُُ-ُ.3ُرقم583ُُ؛ُفاتيكانُاثلث2ُُ:62ُ؛أوُبساال288ُ،ُطبعةُاثنية126ُ

ُ
ُُ.(1407ونشرهُأيضاُ]الستاذ[ُحمّمدُبنُشنبُيفُاجلزائرُ

ُُ."ُوالُيوجدُيفُبرنستونُجاريتُ"(288ُطبعةُاثنيةُ،126ُُ)بريلُهوتسماُطبعةُأولُُ-2ُ
ُُ.بيتاُأّوهلا:ُ)ًُيُمولعاُابلغضبُ(ُمنُغيُنسبة32ُوفيه:ُهيُُ-3ُ
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)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -د
 ُ.1ُ(2ع93ُالعربّيةُصُعلمُالّلغة20ُ

 ُ.2ُ(1ُ/99فهرستُمعلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُ) -ه
 .ُ(176ُ،483ُعلومُالّلغةُالعربّيةُ)صُ-فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -و
فهرسُخمطوطاتُالّنحوُوالّصرفُوالّلغةُوالعروضُجبامعةُاإلمامُحمّمدُبنُُسعودُاإلسالمّيةُ -ز
 ُ.ُ(1090رقم923ُُ)صُ
(1193ُرقم969ُُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُ)ص -ح
،1196ُ،1197ُ،1198ُ،1194ُ،1150ُُ،1199ُ،1195ُُ:ُالرقام965ُو)ص

1151ُ،11529)ُ.ُ
145ُضمنُجمموعُص3245ُقسمُالخطوطاتُ)رقمُ،ُاجلزائرُ-الكتبةُالوطنّيةُابحلاّمةُ -ط

–ُ147)ُ. 
ُ-103ُ،18ُ،251ُُ-136ُ،16قيقُودراسةُألُسنّيةُللّسويسّيُ)صثاتُقطربُتمثلَّ -ي

                                                  
ملُيُعلمُانظمهاُُ.قالُالؤّلف:ُوهوُاثنانُوثالثونُبيتاُأّوهلا:ُ)ًُيُمولعاُابلغضبُُ*ُُواهلجرُوالّتجن ب(ُ-1ُ

.ُ.ُ.ُُ
ُُ.ُشنبنشرُابنُأيبُ.1407طبعُابجلزائرُ-2ُ
ُُ.شرحُمثّلثةُقطربوهيُفيهُابسم:ُُ-3ُ
)شرحُمنظومةُالهّليبُيفُالثلَّثات،ُملُيُذكرُالّشارح،ُوهوُغيُالّشرحُ:ُالؤلّ فُقالُالّنسخةُهذهُعنُ-9ُ

وآخرها:ُوصفتكُوالاّلحيُيعاندُابلعدلُُُ.ُ.ُ.الّسابق،ُأّوهلا:ُُعمنُاإلنسان،ُوغمرينُالّسجودُواالمتنانُ
ُُ.(ُ.ُ.ُ.ّتُالّشرحُُُ.ذرّ ُوكنتُأابُجهلُ*ُفكنتُأاب

ُبيتاُمربّعا،ُأّوهلا:30ُُُُُُُُُُُُعددُأبياهتاُُ.قالُالؤّلف:ُمنظومةُيفُالثلَّثُجملهولُ-5ُ
ُإّنُدموعيَُغمرُ*ُوليسُعنديُغ مرُ*ًُيُأيّهاُهذاُالُغمرُ*ُأقصرُعنُالّتعب

ُ*ُاللفتُيفُوصفُلهُ*ُمثّلثاُلقطربوآخرها:ُُُُُُُُُُُُُُُُُلاُرأيتُدّلهُ*ُومهرهُومطلهُ
ُُ.1475الرابط18ُُ-3/5(ُإل:ُالناهل،13ُأحالُيفُ)صُ-6
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1092)ُ. 
 .ُ(10اجلزءُالثاينُرقمُ،ُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُ)اجمللدُالّتاسع -ك
 .ُ(10رقم32ُُُ-31ُالعددُالّولُص،ُجمّلةُعاملُالكتبُ)اجمللدُالثامن -ل
ابجلامعةُالردنّيةُ)اجلزءُُاتمركزُالواثئقُوالخطوط،ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُالصّورة -م
 .ُ(544رقم2ُُع47ُص03ُ

 .ُ(378ُ/106النتخبُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُحلبُ)ص -ن
 .ُ(2ُ1586كشفُالظنونُ) -س
 .ُ(3373/ 1هديّةُالعارفيُ) -ع
 .ُ(182/ 9العالمُ) -ف
 .ُ(309ُ–1ُ/303ُمعجمُالعاجمُ) -ص
 .9ُ(1591ُ-3ُ/1590ُجامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ق
يثلَّتقيقُالفرطوسّيُل -ر يُّدُثُابنُالسّ   .5ُ(1ُ/53)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     
فقدُأشارُُ.وفيه:ُ)هذاُوجتدرُاإلشارةُإلُاعتناءُبعضُاحملّققيُأبرجوزةُأيبُبكرُالبهنسّيُنظماُفقطُ-1ُ

نبُقامُهوُالخرُ،ُوأّنُابنُش1857قامُبتحقيقُالرجوزةُسنةُُ VOLMARS بروكلمانُإلُأّنُفُلمار
 ُ.(ُ.ُ.ُ.(ُتقيقُاثلثُهلا60ُوجاءُيفُالناهلُ)ُ.1407بتحقيقهاُأيضاُسنةُ

كتابُمثلَّثاتُالقطريب:ُتعليقُعبدُُُُ.ُ.ُ.ُ.ُ.(:ُ)خمطوطاتُدارُالكتبُالوطنّية:16ُُ)صيفُقالُ-2ُ
ُُ.الّرمحنُبنُأمحدُالّزرقالُوهيُأرجوزةُأيبُبكرُالورّاقُالبهنسّي(

ُُ.ف:ُ"ُلهُشرحُمثلَّثاتُقطربُيفُالّلغةُ"قالُالؤلُُّ-3ُ
9ُ-ُ

ُ

ُ
5ُ-ُ
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يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ش ُ.1ُ(18ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
لعبدُالعزيزُبنُأمحدُبنُسعيدُبنُعبدُهللاُعّزُالّدينُأيب2ُُثاتُالّلغويّةالربّعُيفُالثلَّ (22

 ُ.ُم(1245ُ-1215=ُُه 649ُ–612ُحمّمدُالدّ ميّيُالّدهرّيُالّديريّنُ)
 .3ُ(109صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ

                                                                                                                                                                     

 
ُكماُُُ.ُ.ُ.م1875ُ)حّققهُفلمر،ُوطُبعُيفُماربورغ،ُسنةُُ-1ُ ونشرهُلويسُشيخوُمعُشرحُجمهول،

ُُ.نشرهُفتحيُالولُمعُشرحُعليهُحملّمدُبنُعلّيُبنُحسيُالالكّيُيفُكتابُ"ُقطوفُلغويّةُ"(
ُيّنُمنظومتيُيفُالثلَّث،ُالولُيقولُيفُمطلعها:ُاّلذيُيبدوُلُأّنُللّديُرُ-2ُ

ُُُ***ُُُوأشهُدُيفُالوجودُجالُُحبُّ  ُوَحبّ  ُأراعيُالن َّْبَتُم نُأبّ 
ُُُ***ُُُوكمُأهدىُالّنسيمُإلَُّع ْطرا بّ  ُح  ُوأدهشَُسْكَرة ُمنَُفرط 

ُوقدُملئتُبكُالعداءُغ مراويقولُيفُمطلعُالثايّن:ُُُُُُُُُُُُُإذاُعاينتُسيلُاحلّبَُغمراُُُ***ُُُ
 فالُتكُيفُاهلوىًُيُصاحُُغمراُُُ***ُُُوسرُعسفاُودعُزيداُوعمراُُُُُُُُُُُُُُُُُ

3ُ-ُُ

ُ
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)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -ب
(ُو62ُاللحقُالثاينُللجزءُالثاينُص،ُ(ُوُ)اجلزءُالرّابع391ُ،37علمُالّلغةُالعربّيةُصُ-الثاينُ

 .3ُ(19اجلزءُالّسابعُص1435ُُ-1424)منُسنةُ
ُ.ُ(ُ(90-34)ص6122ُرقمه218ُُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص -ج
ُ.ُ(185ُ،186ُ،1879علومُالّلغةُالعربّيةُ)صُ-فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -د
 .ُ(268/925النتخبُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُحلبُالقسمُالرابعُ)ص -ه
 ُ.ُ(194الكتبةُالمحديّةُبتونسُ)خزانةُجامعُالزّيتونةُصسجلُفهرسُخمطوطاتُ -و

                                                                                                                                                                     

 
ُُ.)انظر:ُمربّعُيفُالثلَّثاتُالّلغويّة(ُ-1ُ
ُُ.هناُنسختانُلثّلثُالّديريّن،ُعاريةُعنُاالسمُ-2ُ
ُُ.وهوُفيهُابسمُ)الثلَّثاتُالّلغويّة(ُ-3ُ
ُُ.(ُ.ُ.ُ.سخةُاثلثةُمنُمثّلثيتُأيبُحمّمدُعبدُالعزيزُالّديريّنُيفُجمّلدُواحدُ)نُ-9ُ
5ُ-ُ(ُ ُبروكلمان ُإل: ُأحال ُّث ُوشرحها، ُالثلَّث ُيف ُمنظومة ُالؤّلف: ُ)ملحق1ُ/951ُأساها ُو )

ُُ.(810بروكلمان/
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،11531ُ،1159ُ):ُالرقام،ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروض -ز
1155ُ،1156ُ،ُ11572ُ،1158)ُ.ُ
رقم251ُُص03ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعاّمةُيفُبغدادُ)اجلزءُ -ح

5295)ُ. 
 .3ُاببُالعي(1ُ/306ُ)ُهديّةُالعارفي -ط
 .9ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ي
 .ُ(2ُ/157معجمُالؤّلفيُ) -ك
 .ُ(307ُ-1ُ/306ُمعجمُالعاجمُ) -ل
 .5ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -م

                                                  
ُُ.(1ُ/581اهلدايةُ):ُإلُالؤّلفُأحالثُُّ.ابسم:ُالثلَّثُ)منظومة(ُهوُفيهُ-1ُ
ُُُأّوهلا:ُُ.وهيُغيُالّسابقة:ُالؤّلفُقالُ.هوُفيهُابسم:ُالثلَّثُ)منظومة(ُ-2ُ ُوَحبّ  أراعيُالّنبتُمنُأبّ 

.ُ.ُ.ُُ
ُوجدُابلفضلًُيُمولُالوالُُُ*ُُُعلىُعبدُالعزيزُفالُيبالُُُُُُُُُُُُُُ               :ُوآخرها

ُلُكّلُهذاُالعريراإذاُأنعمتُيوماُابلّنوالُُُ*ُُُتبدُُُُُُُُُُُُُُُّ
وانظرُلبيانُالغلطُاحلاصلُيفُنسبةُهذاُالكتابُُ.الورثُلشكلُالثلَّث(ُُ.ُ.ُ.وفيه:ُ)منُتصانيفهُُ-3ُ

ُُ.(9-3لغيُعبدُالعزيزُالغريّبُمطلعُهذهُالّدراسةُ)ص
لفتي:ُالقاهرةُ؛ويوجدُبعنوان:ُالربّعُيفُالثلَّثاتُالّلغويّة،ُيفُصيغتيُخمت2ُرقم2ُُ:237ُُ)بودلياانُُ-9ُ

؛برلي284ُُ؛بريلُهوتسماُطبعةُاثنية154ُُ،936ُُ؛امربوزًيان6ُُب:9ُُُ،323ُُ:2ُُ:37ُُ،3اثينُ
ولهُشرحُيفُبرليُ"ُالُيعرفُُ-ُ.558ُ؛ميونخُأّول3ُُرقم239ُُ؛ُدرسدن3ُرقم908ُُ:ُجوات7081ُ

ُالّصيغتيُ؟ُ"ُ ُالتحفُالربيطاينُأّول7078ُلّي ُلويسُشيخُ-ُ.513ُ؛ ُالشرقُسنةُونشره وُيفُجمّلة
ُُ.(649ُ–685ُص1404ُ

5ُ-ُ

ُ
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يتقيقُالفرطوسّيُلث -ن يُّدُّلثُابنُالسّ   .1ُ(1ُ/60)ُالَبطَْليَ ْوس 
 .2ُ(46ُ-1ُ/45ُاتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -س

 :ُم(1245ُ-1215ه ُ=649ُُ–612ُالربَّعُلعبدُالعزيزُالّديريّنُ)ُنثر (23
ُ.3ُ(105صُُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ

 :ُ(ه 8القرنُ:ُ)تُالقلينُُّنظمُعلىُمثلَّثُقطربُلوسىُبنُاحلسنُالوصليُّ (29
ُ.9ُخزانةُالّتاث/فهرسُخمطوطات -أ

                                                  
1ُ-ُ

ُ

 
2ُ-ُ

ُ

 
3ُ-ُ

 
ُلغةُ]نسخهُيفُالعامل[:56531ُُ)الّرقمُالّتسلسلّي:ُُ-9ُ
ُُ.2/93ُمكتبةُدارُالكتبُالصريّةُابلقاهرةُرقمُاحلفظ:ُُ-أ

ُُ.9870ُمكتبةُدارُالكتبُالوطنّيةُبتونسُرقمُاحلفظ:ُرقمُالّتسلسلُُ-ب
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 :ُ؟ُ(ُه 701)ُُاحلنبليُُّبنُحمّمدُعبدُالوالالثلَّثُليبُعبدُهللا (25
 .1162ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقمُ -أ
 .ُ(2ُ/1201كشفُالظّنونُ) -ب
ُ.ُ(15ُيىيُمرادُ)ص:ُالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُتقيق -ج

:ُت)ُنظمُمثلَّثاتُقطربُلسعدُالّدينُهبةُهللاُبنُعبدُالّرمحنُبنُإبراهيمُالبارزيُّ (26
 :ُه (738
 .1ُ(2ُ/191دبُالعريبُ)اتريخُال -أ

 .2ُ(308ُ-1ُ/307ُمعجمُالعاجمُ) -ب
 .3ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ت
ّيُ)يتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسُّ  -ث  .9ُ(1ُ/55دُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

ُُ.(6/2756حملموديّةُابلدينةُالنّورة،ُالّسعوديّةُُرقمُاحلفظ:ُالكتبةُاُ-ج
 ُ.(5رقم76ُُ)فيناُُ-1ُ
توجدُخمطوطةُبفييناُوالّتيموريّةُُُ.ُ.ُ.بيتا69ُُ)أرجوزةُمربّعةُعقدُفيهاُالثلَّثُالقطريبُأبيااتُعّدهتاُُ-2ُ

 ُ.ُنشرهاُلويسُشيخوُيفُجمموعةُ"ُالبلغةُيفُشذورُالّلغةُ"(ُ.وأوقافُبغداد
3ُ-ُ

ُ
9ُ-ُ
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 .ُ(168البلغةُيفُشذورُالّلغةُ)ص -ج
 .ُ(1ُ/45اتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُ) -ح

لإلمامُأيبُعبدُالّلُحمّمدُبنُأيبُالفتحُبنُُوالفعالُمنُالساءُالثّلثُذوُالعىنُالواحد (27
ُ–1297ُه ُ=704ُُ–695ُ)ُالّنحويُُّأيبُالفضلُمشسُالّدينُالبعلّيُاحلنبلّيُالّلغويُّ

 .ُم(1304
 .1ُ(البعلي326ُُّ/ 6)العالمُ -أ

 .2ُ(5ُ/245اتريخُالدبُالعريبُ) -ب
 .3ُ(1ُ/311معجمُالعاجمُ) -ت
يُّدُيّلثُابنُالسُّ تقيقُالفرطوسّيُلث -ث  .1ُ(1ُ/61)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

ُ
ُ

 
وقدُصدرُابسمُ"ُالبعلّيُالّلغوّيُُ.خ(ُ-وهوُفيهُابسم:ُ)الثلَّثُمبعىنُواحدُمنُالساءُوالفعالُُ-1ُ

ُوالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُ"،ُ ُزرع  سليمانُبنُإبراهيمُالعايد،ُعنُُ.تقيقُودراسة:ُدوكتاابه:ُشرحُحديثُأمّ 
ُالكرُّ ُمبّكة ُاجلامعّي ُالطّالب ُالدينمكتبة ُمطبعة ُ ُالعزيزيّة، ُُ–مة، ُُ.مصر ُيف ُالقّدمة 25ُ/07ُ)ُكتبت

 ُ.ه (1907/
ُُ."(ZDMGُ  68,56جُ"ُانظر:10ُُ)بروسه،ُحسيُجليبُُ-2ُ
ُُ.يوجدُخمطوطاُيفُبرلي(ُُُ.ُ.ُ.هوُفيهُابسم:ُ)الثلَّثُمبعىنُواحدُمنُالساءُوالفعالُُ-3ُ
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يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ج  .ُ(6)صُُيىيُمراد:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
 :ُه (711شرحُفارسّيُ)نسخُخمطوطتهُسنةُ (28

ُ.2ُعلمُالّلغة(108ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 ُ.3ُ(1ُ/50فهرستَُمعلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُ) -أ
ُ.9ُ(140أعالمُاجلزائرُ)صمعجمُ -ب

ُعليُُّبنُهللاُهبةُبنُإبراهيمُإسحاقُليبُقطربُمثّلثُنظمُالبهنسّيُعلىُشرح (24
َحّليُُّالّلخميُُّاإلْسَنو يُُّاحلمييُّ

َ
ُ:ُم(1321ُ-1252ُه ُ=721ُُ–650ُ)ُال

ُُ.5ُعلمُالّلغة(103ُُ-142ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 .ُ(2/1586كشفُالظنونُ) -ب

                                                                                                                                                                     
1ُ-ُ

 
 ُ.ه ُ"(711تُسنةُ،ُنسخ46ُ–ب49ُ"9106ُُ)تشستبييتُُ-2ُ
ُُ.طبعُابلطبعةُالثّعالبّيةُابجلزائر()ُ-3ُ
 ُ.(1406)]طبعُسنة[ُُ-9ُ
5ُ-ُ

ُ

ُ
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 .1ُ(2ُ/191دبُالعريبُ)اتريخُال -ت
 .2ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ث
 .ُ(1ُ/309معجمُالعاجمُ) -ج
يتقيقُالفرطوسّيُلث -ح يُّدُّلثُابنُالسّ   .3ُاهلامش(1ُ/53ُ)ُالَبطَْليَ ْوس 

ُ-690ُليبُإسحاقُإبراهيمُبنُعمرُتقّيُالّدينُاجلعربّيُ)9ُشرحُنظمُمثلَّثاتُقطرب (30
 :ُه (732

:ُ)تُينُالندلسيُّشهابُالدُّلُينُالهليّبُالبهنسّيُالورّاقسديدُالدُّمنظومةُشرحُ (31
ُُ:ُ(5ه ُ؟734
 .6ُعلمُالّلغة(106ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)جُ -أ

                                                  
؛مكتبةُأمحدُتيمورُ"ُانظرُجمّلةُالشرق2ُُ:14ُ؛ُالقاهرةُاثين95ُ؛ليدن7076ُُ–7075ُ)برليُُ-1ُ
11ُُ:68ُ–ُ64ُ)".ُُ
2ُ-ُ

ُ
3ُ-ُ

ُ

ُ
ُكالمهاُللجعربيُّ)ويليه:ُتدميثُالّتذكيُيفُالّتأنيثُوالّتُذُ-9ُ تصحيح:ُابنُأيبُشنبُحمّمدُطبعُبُ.كي(

ُُ.THALA EDMONSُبنُالعريّب،ُُعنُدارُاثلةُ
ّيُ)صُ-5ُ يدُالَبطَْليَ ْوس  ُكتابُالثلَّثُالبنُالسّ  ُكتابه:ُتعليق20ُذكرُوفاتهُيفُهذهُالّسنةُحمّقق (ُوّسى

ُُ.علىُمثلَّثاتُقطرب
6ُ-ُ
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 .ُ(64ُ–56ُثاتُقطربُللّسويسّيُ)صمثلَّ -ب
 .1ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ج

 :ُه (793علّيُبنُمطرُوّلُالدّ ينُ)قبلُسنةُيبُاحلسنُشرحُل (32
)جاتُرُ -أ  .2ُعلمُالّلغة(105ُص1ُجزء8ُيخُالّتاثُالعريبُّ
 .3ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ب
شرحُمثلثُقطربُ"ُنظمُ،ُالّلغة8354ُالّرقم3316ُُخمطوطاتُاجلامعةُاإلسالمّيةُ)مُ -ج

مثلَّثةُ"ُنظمُلثلَّثُقطربُ"ُ،ُالّلغة9673ُ/3ُالّرقم3949ُُ(ُوُ)م3ُ"ُعددُالوراقُ
ُ.ُ(8عددُالوراقُ

حملّمدُبنُحمّمدُبنُشرفُالّدينُالز َرعّي9ُُملةُالهديّةُيفُشرحُالبياتُالقطربّيةاجل (33
 :ُم(1377ه ُ=774ُ:ُالّشافعّيُ)ت

 .5ُعّلمُالّلغة(103ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 .1ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ب

                                                                                                                                                                     

 
1ُ-ُ

ُ
ُُ.ه ُ"(793ُنسختُسنةُب،192ُُ–ب134ُ"1816ُ/5ُُ)ُ-2ُ
3ُ-ُ

ُ
ُالعزيزُُ-9ُ ُعبد ُالنظوم ُوشرحه ُالبهنسّي ُالوّهاب ُعبد ُقطرب ُمثّلث ُ)نظم ُيف: ُوعيل ُآسيا أفادت

 ُ.الكناسّي(ُأنّهُشرحُعلىُنظمُعبدُالعزيزُالّديريّنُ
ُيفُبرليُُ-5ُ 7077ُُ)يوجدُخمطوطا "10ُُ ُنسختُسنة ُوأحالُالؤّلفُإل:1268ُورقات، ،)"ُ ه 

ُكحالةُ)معجمُال ُُ.(11ُ/222ؤّلفي،ُ
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 .ُ(1ُ/309معجمُالعاجمُ) -ج
 .2ُ(3ُ/1591جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -د

 أمحدُبنُعلّيُبنُجابرُالندلسّيُُيةُالرامُيفُتثليثُالكالمُليبُعبدُالّلُحمّمدُبنغا (39
 :ُه (774:ُ)ت

يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  .ُ(23ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
اللطّي9ُُبنُحمّمدُبنُسرُيا3ُالطنبُالطربُعلىُوزنُمثّلثُقطربُلزينُالّدينُسرُيا (35
 الصرّيُ

 :ُه (788:ُ)ت
 .ُ(2ُ/1722كشفُالظّنونُ) -أ

 .ُ(1ُ/307معجمُالعاجمُ) -ب
ثاتُقطربُليبُإسحاقُإبراهيمُبنُحمّمدُبنُعبدُالّرحيمُالْمُيوطّيُشرحُنظمُمثلَّ (36
 الّلخمّيُ

 ُ:ُم(1388ُ-1315ُه ُ=740ُُ–715ُالّشافعّيُ)
 .5ُعلمُالّلغة(103ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)جُ -أ

                                                                                                                                                                     
ُُ.(7077)برليُُ-1ُ
2ُ-ُ

ُ
ُُ.أوُ)سريا(ُابحلاءُالعجمةُُ-3ُ
 ُ.أوُ)سريا(ُابحلاءُالعجمةُُ-9ُ
5ُ-ُ
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بثُّ (37
ُ
َررُال ثَ لََّثةالد 

ُ
لإلمامُالّلغوّيُحمّمدُبنُيعقوبُبنُحمّمدُبنُإبراهيمُبنُعمر1ُُثةُوالُغَررُال

يازّيُالّشافعّيُ)  :ُه (817ُ–724ُجمدُالّدينُأيبُطاهرُالفيوزاابدّيُالشّ 
لغةُُ-182ُبيتُاحلكمةُقرطاجُرقم56ُُاإلسهامُالت ونسّيُيفُتقيقُالّتاثُ)ص -أ
ُ.ُوعةُتفسيُش(دارُالكتبُالصريّةُ)جمم196ُص

)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -ب
ُ.ُ(4ص07ُاجلزء1435ُُُ-1424(ُوُ)منُسنة2ُع1ُ،93ُع13علمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ

ُ.ُق231ُ(51ُجمموعةُخمتارةُلخطوطاتُعربّيةُاندرةُمنُمكتباتُعاّمةُيفُالغربُ)ص -ج
مؤلَّفاُهو17ُُجمموعُبه2786ُللمخطوطاتُابلكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّةُ)رقمُسجلُمكّملُ -د

ُ.2ُ(17فيهُبرقم
رقم251ُُص03ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعاّمةُيفُبغدادُ)اجلزءُ -ه

5298)ُ. 
القسمُالثاينُمنُاجلزءُالّسابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالّديويةُ -و

 .ُ(116/19اجملموعة659ُُلصريّةُ)صا
 .ُ(2ُ/1201ُ،15881(ُوُ)1ُ/794كشفُالظّنونُ) -ز

                                                                                                                                                                     

 
ُكمثلَّثاتُقطرب،ُُ-1ُ ُالثلَّث ُيف ُالكتبُالوضوعة ُمن ُعليه ُاطّلع ُما ُالؤّلفُجيع ُفيه والكتابُجع

ّي،ُوابنُمالك ،ُوأيبُعبدُهللاُاحلنبلّي،ُوابنُزهي،ُوالبصرّي،ُوابنُعديس،ُوكتابُالباهيُوالقزّاز،ُُوالَبطَْليَ ْوس 
وقدُصدرُبعنايةُوتقيق:ُهشامُابنُحمّمدُحيجرُاحلسّنُضمنُأربعُرسائلُيفُشرحُُ.البنُعريبُوغيُذلك

ُُُ.م2010ُُ-ه 1931ُمثلَّثُقطربُعنُدارُالّرشادُاحلديثةُابلّدارُالبيضاءُابلغرب،ُط/الولُ
(ُمنسوابُللمجد1ُ/312ُوبذاُالعنوانُذكرهُيفُمعجمُالعاجمُ)ُ.الثلَّثُالّتفقُالعىنوهوُفيهُابسم:ُُ-2ُ

ُُ.الفيوزاابديُّ
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 .2ُاببُالاّلم(2ُ/92ُهديّةُالعارفيُ) -ح
 .ُ(19ُ-12ُثاتُقطربُتقيقُودراسةُألُسنّيةُ)صمثلَّ -ط
 .ُ(7ُ/986القّفىُللمقريزّيُ) -ي
 .ُ(10ُ/82الّضوءُالاّلمعُ) -ك
 ُ.ُ(274ُ-2ُ/278ُطبقاتُالفّسرينُللّداودّيُ) -ل
 .3ُ(192ُ-2ُ/191ُاتريخُالدبُالعريبُ) -م
 .9ُ(49اهلامش8ُ/100ُاتريخُالّتاثُالعريبُ) -ن
 .ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -س

                                                                                                                                                                     
ُكبيُيفُمخسُجمّلدات،ُوصغيُيفُمخسةُأجزاءُ-1ُ ُُ.ُُ.أّوله:ُ"ُأشرفُماُنطقُبهُالصدعُاحملدثُُ.)وهو

ُُ.اخلُ"ُرتّبهُعلىُاحلروف(ُُُ.
ُُ.)مخسُجمّلدات(ُ-2ُ
 ُ.(1261؛ُسليمُآغا2ُُ:13ُ؛ُالقاهرةُاثين4ُرقم296ُُ)اجلزائرُأّولُُ-3ُ
9ُ-ُُ

ُ

ُ
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 .1ُ(1592ُ-3ُ/1591ُجامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ع
ي -ف يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .2ُ(1ُ/61)ُالَبطَْليَ ْوس 
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -ص ُ.3ُ(18ُيىيُمرادُ)ص:ُوتعليقُقراءةُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُه (817ُ–724ُالثلَّثُالّصغيُللمجدُالفيوزاابدّيُ) (38
 .ُ(2ُ/278طبقاتُالفّسرينُللّداودّيُ) -أ

 .ُ(2ُ/283البدرُالطّالعُ) -ب

                                                  
1ُ-ُ

ُ

ُ
2ُ-ُ

ُ

 
)تقيقُالدّكتورُسليمانُبنُإبراهيمُبنُحمّمدُالعايد،ُوقدُانلُبهُدرجةُالاجستي،ُوطُبعُيفُمكتبةُُ-3ُ

الدّكتورُحمّمدُبنُعبدُالكريُالّردينُُُه ،ُوللّتذكيُفإن1913ُّنزارُمصطفىُالبازُمبّكةُالكّرمةُوالّرًيضُسنةُ
ُ–م1478ُُ–ُُ.ه 1380ُكانُقدُحّققُالكتابُأيضا،ُوانلُبُدرجةُالاجستيُمنُجامعةُالزهرُسنةُ

ُُُ.وقدُسعىُإلُطبعهُبدرُالّشهابُبباتنةُيفُاجلزائر،ُولكّنُالظّروفُحالتُدونُغايته(
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 .ُ(10ُ/82الّضوءُالاّلمعُ) -ت
 .1ُ(2ُ/1587(ُوُ)1ُ/794كشفُالظنونُ) -ث
 .2ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -ج

 :ُه (817ُ–724ُوزاابدّيُ)ثُالكبيُللمجدُالفُيالثلَّ (34
 .ُ(2ُ/278طبقاتُالفّسرينُللّداودّيُ) -أ

 .ُ(4ُ/184شذراتُالذهبُ) -ب
 .ُ(102ُ،3ُ/99ُأزهارُالّرًيضُللمقرّيُ) -ت
 .3ُ(2ُ/283البدرُالطّالعُ) -ث
 .9ُ(10ُ/82الّضوءُالاّلمعُ) -ج
 .5ُ(2ُ/1588كشفُالظنونُ) -ح
 .ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -خ

 :ُه (817ُ–724ُفيوزاابدّيُ)الثلَّثُالّتفقُالعىنُللمجدُال (90
 .6ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -أ

مثلَّثُالّلغةُلعّزُالّدينُحمّمدُبنُأيبُبكرُبنُعبدُالعزيزُبنُحمّمدُبنُإبراهيمُسعدُالّلُ (91
ُ:ُه (814ُ-754ُبنُجاعةُاحلموّيُالّشافعّيُ)

 .ُ(2ُ/1588كشفُالظّنونُ) -أ

                                                  
 ُ.صدعُاحملدثُاخلُرتّبهُعلىُاحلروف()وصغيُيفُمخسةُأجزاءُأّولهُأشرفُماُنطقُبهُالُ-1ُ
ُُ.وهوُصغيُيفُمخسةُأجزاء(ُُ.ُ.ُ.)وهوُالعنوانُالثالثُلاُُنسبُللمجدُالفيوزاابدّيُمنُالثلَّثاتُُ-2ُ
 ُ.)يفُمخسُجمّلدات(ُ-3ُ
ُُ.)يفُمخسُجمّلدات(ُ-9ُ
ُكبيُيفُمخسُجمّلدات(ُ-5ُ ُُ.)وهو
زاابدّي[ُمنُالثلَّثات(،ُوأحالُإل:ُجرجيُزيدانُيفُأتريخُ)هوُرابعُعنوانُمّاُُنسبُللمجدُ]الفيُوُ-6ُ

ُالّتيموريّة ُالعربّية،ُوأخربُمبخطوطةُمنهُيفُالكتبة ُواجلزائرُُ.آدابُالّلغة ُوسليمُآغا ويفُدارُالكتبُالصريّة
 ُ.نسخُمنُالثلَّثُمعزّوةُللمجدُالفيوزاابدّي(
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 .ُاببُالاّلم(2ُ/93ُهديّةُالعارفيُ) -ب
 ُ.ُ(1ُ/65)بغيةُالوّعاةُ -ج
رينُللّداودّيُ) -د  .ُ(2ُ/44طبقاتُالفسّ 
 .ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -ه

ُ–831ُنظمُمثلَّثُقطربُحملّمدُبنُعبدُهللاُبنُعبدُالّرمحنُبنُقاضيَُعْجلونُ) (92
 :ُم(1972ُ–1927ُه ُ=876ُ
 .1ُعلمُالّلغة(106ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ

القرنُ:ُبنُعبدُالّلُالّضميّيُالّدمشقّيُاحلنبلّيُ)تشرحُالُقطربّيةُلعبدُالقادرُبنُحمّمدُ (93
 ُ:ُالّتاسع(

 .ُ(764رقم9ُ/240ُُالّضوءُالاّلمعُ)ُ-أُُُ
منظومةُللّشيخُمشسُالّدينُأيبُالفضلُحمّمدُبنُأيبُبكرُ،ُشرحُوتميسُمثّلثُقطرب (99
 ُ:ُم(1947ُ-1912ُه ُ=403ُُ-814ُالنصارّيُالقادرّيُ)ُبنُعمرانابنُعمرُ

 .2ُعلمُالّلغة(106ُص1ُجزء8ُاثُالعريّبُ)جاتريخُالتُّ -أ
 .1154ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقمُ -ب
ي -ج يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .3ُ(1ُ/55)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                  
1ُ-ُُ

ُ
2ُ-ُ

 
3ُ-ُ

ُ
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 .ُ(1ُ/305معجمُالعاجمُ) -د
ُ.1ُ(3ُ/1592جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ه

:ُّدينُعبدُالّرمحنُبنُأيبُبكرُالس يوطّيُ)تلإلمامُجاللُال2ُشرحُمثلَّثُقطرب (95
ُُ:ُه (411
ُ.ُب213ُمكتبةُابريسُص73ُب/:ُالخطوطُرقم -أ
 ُ.11609ُ:ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقم -ب
 .5ُ(1025رقم395ُُص32ُفهرسُخمطوطاتُمكتبةُمّكةُالّكرمةُ)الّسلسلةُالثالثةُ -ج
عُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالدّ يويَّةُالقسمُالثاينُمنُاجلزءُالّساب -د

 .ُلغة(14/3ُجمموعة529ُُالصريّةُ)ص
 .6ُ(1ُ/303معجمُالعاجمُ) -ه
ي -و يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .7ُ(1ُ/57)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

ُ
1ُ-ُ

 
ُاحلمدُهللُالعظيمُالباريُُُ*ُُُالرّازقُالهيمنُالغّفارُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأّوهلا:ُُ-2ُ

ُرّبُالّسماءُفالقُالنيارُ*ُوخالقُالساعُوالبصار
ُُ.وآخرها:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُصحبتهُوهوُرشاُ

ُُ.يُهلاُيفُالقّدمةُهذهُإحدىُالّنسخُاّليتُاعتمدهتاُيفُهذاُالعمل؛انظرُوصفُ-3ُ
ُُ."ُُ.ُ.ُ.ملُيذكرُالّشارحُُ.قالُمؤّلفه:ُ"ُشرحُمثّلثُقطربُنظماُ-9ُ
ُُ."ُُ.ُ.ُ."ُعلىُاهلامشُشروحُكثيةُوفيه:ُُ-5ُ
ُُ.[(1228)يوجدُخمطوطاُمبكتبةُالزّاويةُاإلسالمّيةُيفُغاتُبليبياُ]ُ-6ُ
7ُ-ُ
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حمّمدُبنُُنُبذةُمّاُثُ لّ ثُأّولهُأوُأوسطهُأوُآخرهُليبُالربكاتُعبدُالرّبُبنُحمّمدُبن (96
 :ُه (451:ُالّشحنةُاحلنفّيُالصرّيُ)ت

يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  .ُ(22ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 
ثَ لَّثُلعبدُالعزيزُالغريّبُال ْكناسّيُ)ت (97

ُ
ور ثُل ُمْشك لُال

ُ
ُ:ُم(1557ه ُ=469ُ:ُال

1425ُشهرُسبتمربُسنةُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغاية -أ
ُ.1ُفهرسُالّلغةُالعربّية(2ُع92ُص2ُ)اجلزء
و120ُُق384ُ:ُأرقامُالخطوطات2ُع676ُالكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّةُابحلاّمةُ)ص -ب
ُ.ُضمنُجمموع(68ُ،64ُق1830ُو6ُُق2ُ0ُُ/424
باُأربعُ،ُلغة100ُص5ُرقمُسلسلة5ُُبتطوانُ)القسمُالعاّمةُابلكتبةُالخطوطاتُقائمة -ت

 .ُضمنُجمموع(532ُ،621ُُ،80ُ،654ُ:ُخُبرقمنس
ُ.ُ(397رقم87ُُالطبوعاتُاحلجريّةُيفُالغربُ)ص -ث

                                                                                                                                                                     

ُ
 

(:306ُويفُمعجمُالعاجمُللّشرقاوّيُ)صُ.ه (1317)يوجدُضمنُجمموعة،ُطبعُحجرُبفاسُسنةُُ-1ُ
ّثُنشرهُالعاملُالبّحاثةُعبدُُ.ه 1317بفاسُطبعاُعلىُاحلجرُضمنُجمموعُالتونُالكبيُسنةُُُ.ُ.ُ.)نشرُ

ُكنونُعلىُخمطوطتيُيفُملكهُمبجّلةُالناهلُالغربّيةُيفُالعددُالثالثُمنُسنتهاُالثانيةُعامُ ُ.م(1475الّل
:ُهشامُبنُحمّمدُحيجرُاحلسّنُضمنُأربعُرسائلُيفُشرحُمثلَّثُقطربُعنُدارُوقدُصدرُبعنايةُوتقيق

مُنشرة2005ُوظهرتُيفُاجلزائرُُ.م2010ُُ-ه 1931ُالّرشادُاحلديثةُابلّدارُالبيضاءُابلغرب،ُط/الولُ
يق:ُآسياُبعنوان:ُ"ُنظمُمثلَّثُقطربُلعبدُالوهابُالبهنسّيُوشرحهُالنظومُلعبدُالعزيزُال ْكناسّيُ"ُبتحق

ُُ.وعيلُ
ُالثالثُمنُ ُالناهلُالغربّيةُضمنُالعدد ُكنونُللمورثُلشكلُالثلَّثُيفُجمّلة ُعبدُالّل ُنشرة وبيُيدّي

5ُمُبعنوان:ُ"ُنظمُمثّلثُقطربُوشرحهُ"ُص1475يونيهُُ-ه 1345ُالّسنةُالثانيةُشهرُجادىُالخرةُ
-ُ18ُ.ُُُ
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ُعلم2ُجزء8ُ(ُوُ)ج108ص،1032ُعلمُالّلغةُص11ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -ج
 ُ.ُ(683ُ،542ُصُه 934ُسنةُحوالُإلُالّلغة

ُ.3ُ(2ُ/192اتريخُالدبُالعريبُ) -ح
ُالّشيخُومكتبة،ُسهُمالكُاحلاجُومكتبة،ُسيسيُورميبمُالّشيخُمكتبةُخمطوطاتُفهرس -خ

نغال نياسُإبراهيم  .ُ(511رقم256ُُ)صُابلسّ 
ُ–258ُص1057ُ:ُالرقام214ُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص -د
130ُص5560ُ(ُوُ)280ُ–278ُص5981ُ(ُوُ)110ُ–105ُص5932ُوُ)ُُُ(254

1ُص5727ُ(ُوُ)111ُ–104ُص5714ُوُ)ُُُ(213ُ–211ُص5651ُوُ)ُُُ(133ُ–
–ُ3)ُ. 

 .9ُ(2ُ/609إيضاحُالكنونُ) -ذ
ُ-ه 1345ُجادىُالخرةُ،ُالّسنةُالثانية،03ُالعدد18ُُُ-5ُجمّلةُالناهلُالغربّيةُ)ص -ر

                                                  
أُ"،24ُ -بpet ُ142 /9ُُ،27ُ"7078ُرلي"،ُب515ُخمطوطاتُبباريسُ"ُانظرُفجدا7ُُ)ُ-1ُ

،ُ"244ُ،ُص513رقمُالفهرسُ،ُانظره 1492ُسنةُ"ُنسخت1ُ /4665ُالتحفُالربيطايّن،ُُإضافات
ُ ُبتونس ُالوطنّية 9360ُُالكتبة ُسنة ُنسخ ُجمموع، ُضمن ُالثاين ُاجلزء ُالفهرس1152" ُانظر ،5ُُجُه ،

ُفهرسُ،ُانظر68ُ- 67"ُالورقتانُُُُُُُالوهابُ"ُعبدُ"ُجمموعة18176/5ُُ"،ُو73ُ،ُُص1484
ُُ. "(92ُ/ 2ُابلقاهرةُالكتبُلدارُالثاينُالفهرسُ"ُانظر1317ُسنةُفاسُيفُ"؛طبع198ُُمنصور

2ُ-ُ

ُ
1057ُ":ُابريسُأّول469ُ/1557ُُ)الورثُلشكلُالثلَّثُمعُشرحُلعبدُالعزيزُالكناسّيُ"ُالتوىّفُُ-3ُ

 ُ.ه (1317ُ؛ونشرُيفُفاس2ُُ:92ُ؛القاهرةُاثين28ُرقمُ
لعبدُالعزيزُالّديريّنُبدالُمنُعبدُالعزيزُالغريّبُ!ُ-9ُ بتُالنظومةُفيهُويفُغيهُخطأُ  ُُ.ُنس 
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ُكانونُبعنوان1475يونيهُ  ُ.ُ"ُنظمُمثّلثُقطربُوشرحهُ"(:ُمُمقالُلألستاذُعبدُالّل
 .ُ(306ُ-1ُ/305ُمعجمُالعاجمُ) -ز
 1(3ُ/1592روحُواحلواشيُ)جامعُالشُّ -س
ي -ش يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .2ُ(1ُ/57)ُالَبطَْليَ ْوس 

شرحُنظمُالبهنسّيُعلىُمثلَّثُقطربُحملّمدُبنُعلّيُبنُإبراهيمُبنُُزَرْيقُ (98
ُ:ُم(1564ُ-ه 477ُ:ُ)ت3الّشافعيُّ

 .9ُ(103صُُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ

                                                  
1ُ-ُُ

ُ
2ُ-ُ

ُ

ُ
صدرُبعنايةُوتقيق:ُهشامُبنُحمّمدُحيجرُاحلسّنُضمنُأربعُرسائلُيفُشرحُمثلَّثُقطربُعنُدارُُ-3ُ

ُُ.م2010ُُ-ه 1931ُولُالّرشادُاحلديثةُابلّدارُالبيضاءُابلغرب،ُط/ال
9ُ-ُ

ُ
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 ُ.1ُ(2ُ/191يبُ)اتريخُالدبُالعُر -ب
 .2ُ(262ُ-261ُفهرسُخمطوطاتُجامعةُأّمُالقرىُاجلزءُالّولُ)ص -ج
 .ُ(1ُ/306معجمُالعاجمُ) -د
ي -ه يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .3ُ(1ُ/59)ُالَبطَْليَ ْوس 
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -و  .9ُ(18ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُ(ه 10القرنُسنُحسنُ)ترجةُفارسّيةُأوُشرحُحل (94
ُ.5ُعلمُالّلغة(108ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)جُ -أ

 :ُه (1014:ُكتابُالثلَّثاتُوشرحهاُجلمالُالّدينُيوسفُالغريّبُ)ت (50
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  .ُ(22ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

 
1ُ-ُُ  ,A 109, I, 907, 98؛أمربوزًيان1ُرقم76ُُ؛فينا7080ُُ–7074ُ:ُبرلي803ُ/1900ُ)التوىفَّ

III, R.  10ُ).ُُ
ُُ.وُهذهُمنظومةُسديدُالّدينُالبهنسيُُّ.كذاُ!ُُ.ًيُمولع اُابلغضبُُ*ُُواهلجرُوالتَّجن بُُُ:أّوهلاُ-2ُ
3ُ-ُ

ُ

ُ
ُديواُ-9ُ ُمع ُالفالحُ)طبع ُومكتبة ُابلقاهرة، ُاحملّمديّة ُالطبعة ُيف ُصفحات، ُأربع ُيف ُمشرف ُابن ن

ُُ.ابلّرًيض(
5ُ-ُ
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محدُبنُأمحدُبنُسالمةُالقليويّبُشرحُنظمُالبهنسّيُعلىُمثّلثُقطربُلشهابُالّدينُأ (51
ُ:ُم(1654ُ-ه 1064ُُ:ُ)ت
ُ.ُ(214الخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص -أ
 ُ.1ُ(106صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -ب
 .2ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ج
 .ُ(1ُ/306معجمُالعاجمُ) -د

ُ-443ُيويّبُعلىُنظمُالبهنسّيُ)شرحُليُالّدينُبنُأمحدُبنُعلّيُالّرملّيُال (52
 :ُم(1671ُ–1585ُه ُ=1081ُ
 .3ُ(109صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 .9ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ب
 .5ُ(1ُ/309معجمُالعاجمُ) -ج
ي -د يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثلَّثُابنُالسّ   ُ.6ُ(59ُ-1ُ/53ُ)ُالَبطَْليَ ْوس 

                                                  
1ُ-ُُ

ُ
 ُ.(2رقم9230ُُ)ابريسُأّولُُ-2ُ
"76/2ُُيوجدُخمطوطاُيفُفيناُُُ.ُ.ُ.)شرحُُُيتملُأنّهُليُالّدينُبنُأمحدُبنُعلّيُالّرملّيُاليّويّبُُ-3ُ
ُُ.ب(8ُ–أ6ُ

2ُرقم76ُُ":ُفينا426ُُ/1520ُُ"ُأوُزكرًّيُالنصارّيُ"ُالتوىّف899ُُ/1990ُُالتوىّفُ)الّرملّيُ"ُُ-9ُ
).ُُ

ُُ.ه 899ُهوُفيهُابسم:ُأمحدُبنُحسيُبنُحسنُبنُعلّيُالّرملّيُت:ُُ-5ُ
6ُ-ُ

ُ
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للّشيخُأيبُإسحاقُإبراهيمُبنُسليمان1ُُانُالساءُالّلغويّةالنظومةُالّسنّيةُيفُبي (53
 :ُم(1647=ُُه 1100:ُ)تُاحلنفيُُّالزهريُّ

)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -أ
 .ُ(2ع93ُُ،22ُع91ُعلمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ

 .ُ(3773/109)صالنتخبُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُحلبُ -ب
ُ.9ُ(189ُ،184فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ)علومُالّلغةُالعربّيةُص -ج
238ُُ-237ُص05ُفهرسُخمطوطاتُمكتبةُالوقافُالعاّمةُيفُالوصلُ)اجلزءُ -د

ُ.ُ(7جمموع/14/29ُرقم
ُ.11615ُفهرسُالخطوطاتُالصوَّرةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقمُ -ه
ُ-183لكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالّديويَّةُالصريّةُ)صابعُمنُفهرستُااجلزءُالرُّ -و
 .116/15ُ(ُاجملموعة659ُابعُ)صوالقسمُالثاينُمنُاجلزءُالسُّ،ُ(140
 ُ.6ُعلمُالّلغة(107ُ-106ص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -ز

                                                  
ُُ.ُبيتاُمنُحبرُالرََّجز63ُوهيُمربّعُيفُُ-1ُ
ُّمدُبنُالستنيُالّشهيُبقطرب،ُوأّوهلا:ُوهيُنظمُلثلَّثاتُاإلمامُالّلغوّيُأيبُعبدُهللاُحمُ-2ُ

ُاحلمدُهللُاّلذيُهداانُُُ***ُُُلّلةُاإلسالمُواجتباان
3ُ-ُ(ُ ُت "ُ ُالزهرّي ُإبراهيم ُللّشيخ ُالثلَّثاتُالّلغوية ُسليمانُُ-أرجوزة ُبن ُإبراهيم ُالّشيخ ُولعّله ،"ُ ؟

ُبيتاُأّوهلا:198ُُوهيُأرجوزةُموجزةُيفُُُ.ُ.ُ.ه ُ"1100ُالزهرّيُاحلنفّيُ"ُت:ُُ
ُُ.احلمدُهللُاّلذيُهداانُُُ***ُُُلّلةُاإلسالمُواجتباانُ(

ُمنظومةُللّشيخُإبراهيمُالزهرّيُيفُمائةُوثالثيُبيتا،ُأّوهلاُبعدُالبسملة:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُ-9ُ
ُُ.يقالُللماءُالكثيَُغمرُُُ***ُُُواحلقدُيفُالّصدرُغ مرُ(

ُيقالُللّرجلُالكثيَُغمرُُُ***ُُُواحلقدُيفُالّصدرُفذاكُغ مرُُُُُُُُُُأّوهلا:ُُُُُُُُُُُُُُ-5ُ
ُوالّرجلُاجلاهلُفهوُُغمرُُُ***ُُُفالُتكنُيفُجلةُاجلّهالُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوآخرها:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوالّناظمُإبراهيمُالزهرّيُُُ***ُُُونظمهُيفهمهُالذّكيُّ
ُوذنبهُيغفرهُالعلّيُُُ***ُُُوالقصدُمنهُيستجبُسؤالُُُُُُُُ

6ُ-ُ
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ُ.1ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ح
 ُ.ُ(18ُ-172ُ)صُُسنّيةُللّسويسيُّثاتُقطربُتقيقُودراسةُألمثلَّ -ط
 .ُ(1ُ/307معجمُالعاجمُ) -ي
 .3ُ(3ُ/1592جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ك
ّيُقراءةُوتعليقالثلَّثُالبنُالسُّ  -ل  .1ُ(18رقم20ُُُيىيُمرادُ)ص:ُيدُالَبطَْليَ ْوس 

                                                                                                                                                                     

 
ُُ.(91،ُالقاهرةُاثين558ُ؛ميونخُأّول2ُرقم93ُُ؛جوات7087ُُ–7086ُ)برليُُ-1ُ
22ُورقة198ُُوهوُجمموعُبه18176ُُ:ُ)الخطوطةُبدارُالكتبُالوطنّيةُرقم53ُجاءُيفُاهلامشُ-2ُ

/ُوُ"ُوُ"69ُُوهيُماُبيُ"1288ُُربيعُالّول12ُُيفُُّتُنظمُالرجوزةُ.س21×17ُُسطرا،ُُمقياسُ
ُمطلعها:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ./ُظُ"ُمنُاجملموعة(67ُ

ُوبعدُالّتسليمُعلىُخيُنيّبُُُ***ُُُنظمتُمنُمثّلثاتُقطرب
ُأرجوزةُلذيذةُالشربُُُ***ُُُوردهتاُمنُكتبُطوال

ُبيَُغمرُُُ***ُُُواحلقدُيفُالّصدرُغ مرإلُأنُيقول:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيقالُللماءُالك
ُوالّرجلُاجلاهلُُغمرُُُ***ُُُفالُتكنُمنُجلُاجلّهالُُُُُُُُُُُُُُ

3ُ-ُ

ُ
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يتقيقُالفرطوسّيُلث -م يُّدُلَّثُابنُالسّ   .2ُ(1ُ/56)ُالَبطَْليَ ْوس 
دُبنُموسىُللّشيخُموسىُبنُحممُُّ)منظومة(3ُلّلغويّةثاتُاالت حفةُالقليبّيةُيفُبعضُالثلَّ (59

 ُ:ُم(1706ه ُ=1118ُيّبُالالكّيُ)كانُحيًّاُسنةُالقلي
 .9ُ(علمُالّلغة107ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
ُ.5ُ(1ُ/256إيضاحُالكنونُ) -ب

                                                                                                                                                                     
تقيقُوشرح:ُالطّاهرُ]أ[محدُالزّاوّي،ُدارُالفتحُللطّباعةُوالّنشر،ُُُ.ُ.ُ.وفيهُ)إبراهيمُالّزهرّيُ]![ُُ-1ُ

ُُ.م(1489ُ–1909ُُُ،1بيوت،ُط/
2ُ-ُ

ُ

 
ُاحلمدُهللُ]ال[عظيمُالشانُُُ***ُُُالواحدُالهيمنُالّنانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:لهأوُُّ-3ُ

(ُابسم:ُ)تنقيحاتُعلىُشروحُمثّلث214ُوجاءُيف:ُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص
 ُ.قطربُلوسىُالالكّي(

9ُ-ُ

 
ُُ.اخلُُ.ُ.ُ.احلمدُهللُعظيمُالّشانُُُ:أّوهلاُ-5ُ
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زءُ)اجل1425ُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -ج
 .ُ(2عمود93ُعلمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ
 .ُ(141اجلزءُالرّابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالّديويةُالصريّةُ)ص -د
 .1ُ(2ُ/192اتريخُالدبُالعريبُ) -ه
 .ُ(1ُ/308معجمُالعاجمُ) -و
ي -ز يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ  ُ.2ُ(1ُ/56)ُالَبطَْليَ ْوس 

(ُالبنُم ْسكُعبدُالّرمحنُبنُأمحدُبنُعبدُالّرمحنُمنظومةُمثلَّثةُقطربُحماكاة)مثّلثُ (55
ُ:ُم(1711ُ–1616ُه ُ=1123ُُ–1025ُزينُالّدينُالّسخاوّيُالّشافعّيُ)

 .3ُ(109صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 .ُ(177ُ،1409علومُالّلغةُالعربّيةُ)صُ-فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -ب
 .ُ(3ُ/247عالمُ)ال -ج
 .5ُ(2ُ/192اتريخُالدبُالعريبُ) -د

                                                  
ُُ.(2ُُ:93هرةُاثينُ)القاُ-1ُ
2ُ-ُ

ُ

 
ُ–177ُأُ"،ُانظرُفهرسُالّلغة181ُُ–ب174ُ"206ُُ)ويوجدُخمطوطاُيفُالظّاهريّةُبدمشق،ُعامُُ-3ُ

 ُ.بُ"(20ُ–ب15ُب،15ُُُ–أ11ُ"76ُ/9ُُ"،ُفينا178ُُ
ُأّولهُبعدُالبسملة:ُُ.)ناُفيهُنوُقطربُيفُمثّلثهُ-9ُ

ُكالّتابعُُُ*ُُُلقطربُيفُالدبُُقالُابنُمسكُالّشافعّيُُُ*ُُُوزدتُمنُمنافعي ُ/ُُمثلَّثا
5ُ-ُُ ُمن: ُكّل ُالّشرح ُمع ُله ُمنظومة ُُ-)وعملُحماكاة ُالتوىفَّ "ُ ُالشهاويُ]؟[ ُالّرمحن /1025ُُعبد

ُكشفُالظنون1616ُُ ُكتابُالثلَّثُُ.(9رقم76ُُ":ُفينا4520ُُرقم557ُُُُ:5"ُوانظرُ" واعتربهُحمّقق
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 .1ُ(1ُ/307معجمُالعاجمُ) -ه
 .ُ(2ُ/75معجمُالؤّلفيُ) -و
ُ.2ُ(3ُ/1593جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -ز

)القرنُُتميسُمثلَّثةُقطربُلعلّيُبنُجالُالّدينُعبدُهللاُبنُأمحدُاحلسّنُالّسمهنوديُّ (56
 ه (11

 .http: //www. alukahُعنُشبكةُاللوكة.ُخمطوط -أ
net/jeraisi/11541/53047 

لمطرانُجربائيلُبنُفرحاتُبنُشاهيُمطرُالرّاهبُاحلليّبُثاتُالد رّ يَّةُلالثلَّ)منظومة(ُ (57
ُُ:ُم(1732ُ-1670ُه ُ=1195ُُ–1081ُالارويّنُالديبُ)

 ُ.3ُعلمُالّلغة(107ُص1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
علمُالّلغةُالعربّية02ُُارُالكتبُالصريّةُ)اجلزءُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبد -ب

 .ُ(6-5ص02ُللجزء02ُُ/اللحق09ُوُ)اجلزءُُُُُُ.9ُ(39ص

                                                                                                                                                                     

وأانُأحسبُأّنُ)الشهاوي(ُتصحيفُُ.ه 1027ك،ُأرّخُوفاتهُسنةُللبطليوسّيُشخصّيةُأخرىُغيُابنُمس
 ُ.)الّسخاوّي(،ُوالّلُأعلمُ

 ُ.(206)يوجدُخمطوطاُابلظّاهريّةُضمنُجمموعُبرقم:ُُُ-1ُ
2ُ-ُ

ُ
III, 426   .Lit  .Arab  .Christl  .Graf, Gesch– )حماكاةُمعُأمثلةُقطرب،ُالخطوطات:ُانظرُ-3ُ

"؛وطبع6ُُ،ُُص9ُُ،2ه ،ُانظرُالفهرسُالثاين1281ُ"ُنسخت646ُُة،ُلغةُويوجدُأيضاُابلقاهُرُ 427
 ُ.(11ُ/1408ُ/517ُ،ُُانظرُلويسُشيخوُيف:ُُالشرق1867ُبديرُطام شُ]لبنان[ُ

ُكّلُبيتُمنهاُُ-9ُ )وهيُمنظومةُعلىُنسقُمثلَّثاتُاإلمامُحمّمدُبنُالستنيُالعروفُبقطرب،ُيشتمل
ُلغات ُثالث ُوجيُزُ.على ُشرحا ُمعانيهاشرحها ُُيّل ُسنةُُ.ا ُكسروان ُببالد ُالّلبنانّيي ُالّرهبان ُمطبعة طبع

ُُ.[(973]ُ.م1867
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 .ُ(1ُ/983معجمُالؤّلفيُ) -ج
 .ُ(2ُ/104العالمُ) -د
 .ُ(1ُ/139هديّةُالعارفيُ) -ه
 .1ُ(2ُ/192اتريخُالدبُالعريبُ) -و
 .2ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -ز
يُّدُيّلثُابنُالسُّ تقيقُالفرطوسّيُلث -ح  .3ُ(1ُ/62)ُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُه (1160قبلُ:ُشرحُمثلَّثةُقطربُللّشيخُبرهانُالّدينُالّلخمّيُ)ت (58
 .ُأمحدُالقاّلش(1ُ/92ُكشفُالفاءُ) -أ

 :ُه (12شرحُنظمُعبدُالوّهابُالهليّبُالبهنسّيُلعبدُالّرمحنُبنُنعيمُالغريّبُ)منُالقرنُ (54
 .9ُّية(لغةُعرب8ُ/1ُ/108ُاتريخُالّتاثُالعريبُ) -أ

 .5ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -ب
 .ُ(1ُ/306معجمُالعاجمُ) -ت
رسالةُيفُبيانُالثلَّثاتُالّلغويّةُحملّمدُبنُحممودُبنُصاحلُبنُحسنُالّطربزويّنُاحلنفيُ (60

 .ُم(1745ه ُ=1200ُ:ُالّشهيُابلديّنُ)ت
                                                  

:1ُُ؛ويوجدُخمتصرُمنهُيفُفينا156ُبطرسربجُخامسُُ:Bull, ital, I, 255 No.  13)انظرُُ-1ُ
940).ُُ

ُُ.م(1867طبعتُيفُلبنانُسنةُُ.)توجدُخمطوطةُبدرُالكتبُالصريّةُويفُبطرسبورغُ-2ُ
3ُ-ُ

ُ

 
ُُ.للهجرة(12ُ،ُمنُالقرن64ُُ–65ُ"ُالوراق1836ُ/8ُُ)يوجدُخمطوطاُيفُاجلزائرُُ-9ُ
 ُ.(8رقم1836ُُ)اجلزائرُأّولُُ-5ُ
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 .ُ(2ُ/128هديّةُالعارفيُ) -أ
 .ُ(7ُ/84العالمُ) -ب
 .ُ(1ُ/312معجمُالعاجمُ) -ت

ليبُالعرفانُُ(ُأوُ)شرحُنظمُمثلَّثاتُقطرب(يفُالّلغةُ]قطرب[ُمثلَّثات]منظومة[ُ) (61
 :ُم(1742ه ُ=1206ُ:ُحمّمدُبنُعلّيُالصَّّبانُالصرّيُاحلنفّيُ)ت

ُ.1ُ(183فهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظّاهريّةُ)علومُالّلغةُالعربّيةُص -أ
 .11663ُُ،11632ُ:ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروضُرقم -ب
 .ُ(2ُ/394عجائبُالاثرُللجربيتُ) -ج
 .ُ(2ُ/394هديّةُالعارفيُ) -د
يتقيقُالفرطوسّيُلثلَّ -ه يُّدُثُابنُالسّ   .9ُ(1ُ/59)ُالَبطَْليَ ْوس 
 .5ُ(313ُ-1ُ/312ُمعجمُالعاجمُ) -و

:ُشرحُمنظومةُالثلَّثُيفُالّلغةُليبُحمّمدُعبدُهللاُبنُحمّمدُالبيتوشّيُالكردّيُ)ت (62
 ُ:ُه (1211

                                                  
اُلذيُاإلكرامُواجلاللُُُ*ُُُمدبّرُالًّيمُوالّليالُ(،ُُوُ-1ُ أحالُإل:ُ)أّولُالخطوطةُبعدُالبسملة:ُُمحد 

ُُ.(2ُ/288بروكلمانُ)
ُمحداُلذيُاإلكرامُواجلاللُُُ***ُُُمدبّرُالًيمُوالّليالُُُقالُالؤّلف:ُأّوهلا:ُ-2ُ
ُوآخرها:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّتُبعونُربّناُنراميُُُُُ***ُُفاحلمدُهللُعلىُالّتمامُ
ُُ.نظمُالثلَّثات،ُملُيُذَكرُالّناظمُ:ُوفيهُ-3ُ
9ُ-ُ

ُ
ُ

50ُتوجدُخمطوطةُابلظاهريّةُيفُُُ.ُ.ُ.)منظومةُمنُالّرجزُالزدوجُأودعهاُطائفةُمنُمثلَّثُالكالمُُ-5ُ
 ُ.(1548ورقةُبرقمُ
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234ُص03ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعاّمةُيفُبغدادُ)اجلزءُ -أ
 .1ُ(5147رقم

 .ُ(1ُ/306معجمُالعاجمُ) -ب
ُ.2ُ(1ُ/59يدُللفرطوسيُ)تقيقُمثّلثُابنُالسُّ  -ج

منظومةُيفُمثلَّثاتُقطربُللربزجنّيُعبدُالّصمدُبنُحسنُبنُحمّمدُبنُعلّيُبنُابابُ (63
ُ:ُم(1805ه ُ=1220ُ:ُرزورّيُالّشافعّيُالص ويّفُ)ترسولُاحلسيّنُالّشه

 .ُ(5ُ/235معجمُالؤّلفيُ) -أ
 .ُالربزجنّي(1ُ/303ُهديّةُالعارفيُ) -ب

ُالصري9ُُّالليليُُّقويدرُعليُُّبنُحسنُللّشيخمنظومة3ُُثاتُالعربنيلُالربُيفُمثلَّ (69
ُ:ُ(ه 1262 – 1249)ُافعيُّالشُّ

                                                  
ُ.أّوله:ُ"ُأقولُبعدُاحلمدُهللُتعالُوالّصالةُوالّسالمُعلىُاّلذيُأرسلُابلًيتُصّلىُهللاُعليهُوسّلمُ)ُ-1ُ

.ُ.ُُُ)".ُُ
2ُ-ُ

ُ
ُ

ُمنُُ-3ُ ُُمربَّعة ُالّناظم2210ُُهيُأرجوزة ُأوعىُفيها ُالثلَّث1331ُبيتا، ُسنةُُ.منُالَكل م ُنظم ا وأَتَّه
ُالختلفةُالثلَّثةُاللفاظَُضمََّنهاُ.ه 1260 ُقالُيفُالعاينُاحلركات، ُوأبوابُوخاتة، ُمقّدمة ُعلى ُورتّبها ،
ُأّوهلا:ُ

ُيقولَُمنُأساءُواسهَُحَسنُُُ***ُُُلكنُلهُظن ُمبوالهَُحَسن
ُجملسُبك،ُمتجمُإبراهيمُبنُفنُأفنديُحمّمدُالفاضلُترجته،ُصنعةُوأبّولهُ.وبامشهُتقريراتُللمؤّلف

مرتّبةُعلىُُالثلَّثةُالكلماتُفهرستُ،ُوآبخره[مبصرُه 1341ُسنةُرجبُمن18ُ:ُُكتبت]سابق ا،ُُالنظّار
ّثُيفُسنةُُ.ه 1301مصرُسنةُُ-وقدُطُبعتُالنظومةُعّدةُطبعاتُمنها:ُطبعةُبوالقُُ.حروفُالعجم

ُ-ُبيوتُيفُسابقاُإيطالياُقنصلE. Vittoُُويتولستشرق:ُوطُبعتُمعُترجةُإيطالّيةُابعتناءُاُ.ه 1302
 ُ.ه 1314ُمط/هنديّةُُ–م1848ُُ-ه 1148ُسنةُُالدبّيةُمط
ُُ.نسبةُإلُمدينةُالليلُعليهُالّسالمُبفلسطيُ-9ُ
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اثُاجلزائرّيُبيُالق -أ  .ُ(3ُ/118ديُواحلديثُ)فهرستُمعلمةُالت 
1425ُصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُال -ب

اللحقُالثاينُ،09ُاجلزءُ)ُو(ُعلمُالّلغةُالعربّية2ُ-1ع99ُو2ُُع93ُُ،39ُُص02ُزءُاجل)
ُ.ُ(8صللجزءُالثاينُ

1435ُُ-1424ُسنةُفهرسُابلكتبُالعربّيةُاّليتُوردتُعلىُدارُالكتبُالصريّةُمنُ -ت
ُُ.ُ(2-1ع99ُص07ُ)اجلزءُ
ُ،183ُابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالّديويّةُالصريّةُ)صاجلزءُالرُّ -ث
141)ُ.ُ
 .ُ(1ُ/53اتريخُالدابُالعربّيةُ) -ج
ُعرَّبَةُ) -ح

 .ُ(2ُ/1539معجمُالطبوعاتُالعربّيةُوال
عودُدُبنُسُُوضُجبامعةُاإلمامُحممُّفهرسُخمطوطاتُالّنحوُوالصَّرفُوالل غةُوالعُر -خ

ُُ.ُ(1067رقم934ُُ–938ُاإلسالمّيةُ)ص
 .ُ(1222/5ُرقم903ُعلومُالّلغةُالعربّيةُ)ص،ُاهريّةفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظُّ -د
ُ.ُ(971صاكتفاءُالقنوعُمباُهوُمطبوعُ) -ذ
 .ُ(19ُ-12ثاتُقطربُتقيقُودراسةُالّسويسّيُ)صمثلَّ -ر
 .ُ(2ُ/206العالمُ) -ز
 .ُ(1ُ/571)ّلفيُمعجمُالُؤ -س
 ُ.ُالقويدر(1ُ/160ُهديّةُالعارفيُ) -ش
 .ُ(319ُ-1ُ/313ُمعجمُالعاجمُ) -ص

:ُالثلَّثاتُيفُالقاموسُاحمليطُحلسنُبنُعلّيُبنُسهلُالكنُأبيبُقنطانُ)ت (65
 :ُه (1275
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  .ُ(22ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

بنُعبدُاحلسيُبنُجنمُالّسعدّيُالّرابحّيُالّدجيلّيُالصلُُالثلَّثاتُحلسنُبنُعليُّ (66
ُُ:ُم(1862ُ-1785ُه ُ=1274ُُ–1144ُالّلملومّيُاحملتدُالّنجفّيُالقفطانُ)
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 .ُ(3ُ/256معجمُالؤّلفيُ) -أ
الريدةُوالّدرّةُالفريدةُفيماُوردُعنُحّفاظُمثلَّثُاللفاظُإلبراهيمُبنُحمّمدُسعيدُبنُ (67

 :ُه (1240:ُمباركُ)ت
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  -أ  (21ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

للّشيخُعبدُاهلاديُبنُرضوانُبنُحمّمدُجناُمنظومةُنفحةُالكمامُيفُمثّلثُالكالمُ (68
ُ:ُم(1888ُ–1821ُه ُ=1305ُُ–1236ُالبيارّيُ)

)اجلزء1425ُُنةُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُس -أ
 .2ُ(8ص02ُللجزء02ُُاللحق09ُُ(ُوُ)واجلزء1ُع991ُُ،39ُعلمُالّلغةُالعربّيةُص02ُ

ةُلُمنُاجلزءُالّسابعُمنُ)فهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالّدويُّالقسمُالوُّ -ب
ُ.3ُ/لغة(275:ُاجملموعة316ُةُ)صالصريُّ
 ُ.ُ(1ُ/229اتريخُالدابُالعربّيةُ) -ج
 .ُ(9ُ/179العالمُ) -د
ُ.9ُ(1ُ/319معجمُالعاجمُ) -ه

ُ–1286ُالثلَّثاتُعندُالعربُالبنُأيبُشنبُحمّمدُبنُالعريّبُبنُحمّمدُاجلزائرّيُ) (64
ُُ:ُم(1424ُ–1864ُه ُ=1397ُ

                                                  
ُوهيُأرجوزةُيفُالكلماتُاليتُجاءتُعلىُثالثُلغات،ُأّوهلا:ُُ-1ُ

ُمنُكّلُخطبُعاديُيقولُالبياريُعبدُاهلاديُُُ***ُُُجنا،ُجنا
ُُ.ُھ1276ضمنُجمموعةُطبعُحجرُمبصرُسنةُُ.رتّبهاُعلىُحروفُالعجم

 ُ.ه(1276نسخةُضمنُجمموعةُيفُجمّلد،ُطبعُحجرُابلقاهرةُسنةُ)ُ-2ُ
ُرتّبهاُعلىُاحلروفُاهلجائّيةُأّوهلا:ُُ.نفحةُالكمامُيفُنظمُماُثلثُمنُالكالم():ُابسمُفيهُوهوُ-3ُ

ُاديُُُ***ُُُجناُجناُمنُكّلُخطبُعايقولُالبيارّيُعبدُاهل
)هيُأرجوزةُمربّعةُقّفىُرابعُأشطارهاُعلىُروّيُالرّاءُالكسورُعلىُغرارُنيلُالربُللّشيخُحسنُُ-9ُ

ُُ.قويدر 1763ُُوهي ُالثلَّث ُمواّد ُمن ُوبا ُُ.كلمةُ 848ُُبيتا، ُسنة ُمبصر ُاحلجر ُعلى ه 1276ُطُبعت
 ُ.(فكانتُأّولُكتابُيفُالثلَّثُدخلُالطّباعة
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 .1ُ(1ُ/95فهرستُمعلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُ)ُ -أ
 .2ُ(140معجمُأعالمُاجلزائرُ)ص -ب

ثاتُوالقيودُوالّشواردُحملّمدُبنُالعريّبُبنُحمّمدُبنُأيبُلَّجمموعُالفوائدُمنُمنظومُالث (70
ُ:ُم(1424ُ–1864ُه ُ=1397ُُ–1286ُشنبُاجلزائرّيُ)

 .ُ(3ُ/116فهرستَُمعلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُ)ُ -أ
ُ.3ُ(140معجمُأعالمُاجلزائرُ)ص -ب

1286ُيبُشنبُاجلزائرّيُ)ثاتُقطربُيفُالّلغةُحملّمدُبنُالعريّبُبنُحمّمدُبنُأشرحُمثلَّ (71
ُُ:ُم(1424ُ–1864ُه ُ=1397ُُ–

:ُشرحُمثلَّثاتُقطربُحملّمدُعلّيُبنُالّشيخُحسيُالزهرُبنُإبراهيمُالالكّيُ)ت (72
 ُ:ُه (1367
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ ُ-أ  .9ُ(18ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

ُُ:ُأمحدُالّزرقال5ُُّاقُلعبدُالّرمحنُبنتعليقُعلىُمنظومةُسديدُالّدينُالبهنسّيُالورُّ (73
 .6ُ(109صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ج -أ
 .ُ(122ُ–103ُُ،25ُُ،167ُثاتُقطربُللّسويسّيُ)صمثلَّ -ب

 ُ:ُثةُلعلّيُالصريُّالباحثُالّلغويّةُوالكلماتُالثلَّ (79

                                                  
ُُ.مُابلّلغةُالفرنسّية(1424(:ُ)الثلَّثاتُعندُالعرب،ُط:3ُ/116ُجاءُيفُ)ُ-1ُ
ُُ.(1427)]طبع[ُابلفرنسّيةُ]سنة[ُُ-2ُ
 ُ.(1404)]طبعُسنة[ُُ-3ُ
ُُ.ه (1387)طُبعُمبطبعةُالّنهضةُاحلديثةُمبّكةُالكّرمةُسنةُُ-9ُ
ُُ.ُ.(:ُ)أيب(ُبدلُ)ابن(103ُمثلَّثاتُقطربُللّسويسّيُ)صُيفُ-5ُ
ورقة،ُانقص،ُانظرُ"ُمثلَّثاتُقطربُ"11ُُ"17483ُُيوجدُخمطوطاُيفُالكتبةُالوطنّيةُبتونسُ)ُ-6ُ

ُُ.(17ُ-16ُ،ُُص1478للّسويسّي،ُُتونسُ
وهيُأرجوزة21ُُ×15ُُسطرا،ُمقياس11ُُورقة11ُُُ.بدارُالكتبُالوطنّية17483ُ)خمطوطةُرقمُُ-7ُ

 ُ.غيُاتّمةُحيثُتقفُعندُحروفُالكاف(
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 .ُ(3209رقم217ُُ(ُوُ)ص68ُ-65ُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)ص -أ
 ُ:ُالستدركُعلىُإكمالُاإلعالمُمبثلَّثُالكالمُالبنُمالكُللّشيخُرمضانُحالوةُ)ُ؟ُ( (75

 .1ُ(1ُ/311معجمُالعاجمُ) -أ
 .2ُ(15ُيىيُمرادُ)ص.ُد:ُقراءةُوتقدي،ُالثلَّثُذوُالعىنُالواحدُللبعلّيُاحلنبليُّ -ب
ُ:ُأرجوزةُيفُنظمُرسالةُقطرب (76

،24ُ/خزانةُآلُحمفوظُابلعراقُص01اجلزء06ُُ)مجُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُُ -أ
34)ُ. 

ُ:ُ)ُ؟ُ(ُثةُقطربشرحُمثلَّ (77
ُ.3ُ(178ص)علومُالّلغةُالعربّيةُفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -أ

 ُ:ُ)ُ؟ُ(ُثُقطربشرحُمثلَّ (78
ُ.9ُ(47ص)علومُالّلغةُالعربّيةُفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -أ

 :ُ(ُ؟ُ)ُثاتُالّلغةمثلَّ (74
يُّيدُثلَّثُالبنُالسُّ الُ-أ  ُ.5ُ(14ُيىيُمرادُ)ص:ُقراءةُوتعليقُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُ)ُ؟ُ(ُشرحُأبياتُقطرب (80
لُالكمَّلُللمخطوطات/الكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّةُمنُرقمُ)ُ -أ ج  إل3388ُُالسّ 

3553/05)ُ.ُ
ُ:ُ(ُ؟ُ:ُثُلمحدُبنُأيبُالقاسمُبنُرزقُ)تقصيدةُيفُصنعةُالثلَّ (81

                                                  
طبعُملحقاُابإلكمالُالّسابقُالذّ كرُقبله(ُُ.ماّدةُمنُمواّدُالثلَّث333ُتدركُفيهُعلىُابنُمالكُ)اسُ-1ُ

.ُ 
ُكتابُابنُمالكُالّشيخُرمضانُحالوة،ُوطبعُالستدركُ]ابلطبعةُاجلمالّيةُمبصرُُ-2ُ )وقدُاستدركُعلى

ُُ.ه [ُُملَحقاُابلكتابُالذكور(1324سنةُ
ُالّشارحُ؟!ُ.مامُأيبُعليُقطربُالّنحويُالبصرّي()وهوُشرحُمنظومةُمثّلثُاإلُ-3ُ ُُ.قلت:ُوملُيسمّ 
ُُ.ملُيُذكرُاسمُشارحهاقالُالؤلّ ف:ُُ-9ُ
ُُ.)جليلُ]خليل[ُبنُإبراهيمُالعطّية،ُنشرُجزءاُمنهُيفُجمّلةُالكتبةُاّليتُتصدرهاُمكتبةُالثىّنُببغداد(ُ-5ُ
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لُالخطوطاتُ -أ ج  :ُجمموعُبه2362ُلُللفهرسُالعامُللمكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّةُ)رقمُمكمُّ س 
2)ُ.ُ

ُ:ُثاتُالعربُحلسنُالّسقامثلَّ (82
جلُقائمةُالخطوطاتُابلكتبةُالعامُّ -أ لعام5ُُسلسلةُرقمُ،ُلالقسمُالوُُّ-ةُبتطوانُس 

ُ.ُ(11/960رقم100ُُ)ص1473ُ
 :ُثاتُقطربمثلَّ (83

رقم250ُُص03ُ)اجلزءُلوقافُالعامةُيفُبغدادُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُاُ -أ
5238)1ُ.ُ

ُ:ُقطربُؤُثاتنظمُمثلَّ (89
ابع/اللحقُالثاينُللجزءُالثاينُاجلزءُالرُّ)فهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُُ -أ
 .2ُ(7ص

 :ُةثاتُالّلغويُّالثلَّ (85
1435ُ-1424ُفهرسُابلكتبُالعربّيةُاّليتُوردتُعلىُدارُالكتبُالصريّةُمنُسنةُ -أ

 .ُ(19ص07ُ)اجلزءُ
 :ُثاتُقطربنظمُمثلَُّ (86

القسمُالثاينُمنُاجلزءُالّسابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالدّ يويّةُ -أ
ُ.ُ(/لغة80جمموعة568ُُ)صُةالصريُّ

ُ:ُثاتُقطربشرحُنظمُمثلَّ (87
ويّةُالصريّةُابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالدّ ياجلزءُالرُّ -ب

ُ.ُ(183)ص
                                                  

5293ُُ–5292ُُ–5291ُُ–2905ُُ–5234ُُ–5238ُقلت:ُبهُسبعُنسخُهذهُأرقامها:ُُُ-1ُ
–ُ5299.ُُ

ش(ُمنُفهرس4ُملُيُعَلمُانظُمها،ُانظرهُمع:ُطرّةُالصحابُيفُمعرفةُالنسابُبرقمُ)قالُالؤلّ ف:ُُ-2ُ
 ُ.الّتاريخ
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 ُ.1ُ؟ُدمشقبُةغةُالعربيُّجممعُاللُّ،ُةُحسنعزُّ:ُتقيق،ُثُجملهولالثلَّ (88
 :ُثاتُإبراهيمُبنُزهرُالبصريُّمثلَّ (84

)اجلزء1425ُُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةُ -أ
 .ُ(1ع13ُعلمُالّلغةُالعربّيةُ)ص02ُ

رقم251ُُص03ُةُيفُبغدادُ)اجلزءُلعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعامُّفهرسُالخطوطاتُا -ب
5298)ُ. 

 ُ.ُ(2ُ/1201نونُ)كشفُالظُّ -ت
 ُ:ُالوريُُّثاتُالد رّ يَّةُلعليُّالثلَّ (40

 .2ُ(2ُ/1992معجمُالطبوعاتُ) -أ
ُُ.ُه (6)القرنُُرُوروضُالفكرُليبُمروانُعبدُاللكُبنُيزيدُالقرطيبُّرَُحبرُالدُ  (41

 .3ُ(184ص)ُالقرطُعلىُالكامل -أ
ُ:ُثاتُقطربُجملهولشرحُمثلَّ (42

رقم236ُُص03ُ)اجلزءُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعامةُيفُبغدادُ -أ
5186)9ُ. 

 ُ:5ُجملهولُأوُنظمُالثلَّثُالقطريبُُّثاتُيفُالّلغةالثلَّ (43

                                                  
 ُ.كذاُوجدته!؛فلُيحقَّقُُُ-1ُ

ُُ.(164ُص1867ُمطُديرُطاميشُ"ُلبنانُ"ُُ-)اقتدىُفيهُمبثلَّثاتُقطربُُ-2ُ
ُكتااب ُيفُالثلَّث،ُنىُ]كذا[ُفيهُمنحىُأيبُُ)وكانُأبوُمروانُ-3ُ عبدُاللكُبنُيزيدُالقرطيب،ُقدُأّلف

وكانُابنُالاّبر،ُقدُوقفُُ.حمّمدُالبطليوسّي،ُورتّبهُعلىُحروفُالعجم،ُوسّاهُ"ُحبرُالّدررُوروضُالفكرُ"
يدُرمحةُهللا521علىُنسخةُمنه،ُُوكتبُعنه،ُوذلكُيفُسنةُ ُُُ.(ه ،ُوهيُسنةُوفاةُابنُالسّ 

ُوفيه:ُمؤلّ ُفهُجمهول،ُوالّشرحُعبارةُعنُأرجوزةُيفُتسعيُبيتا،ُأّوهلا:ُُ-9ُ
 احلمدُهللُالعظيمُالباريُُُ***ُُُوخالقُالساعُوالبصار

ُأّوهُلا:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمدامعيُكالَقطرُُُُ***ُُُُتكيُمذابُالق طرُ-5ُ
ُُقطرُُُُ***ُُُُُوحزتُكّلُسببُوُجبتُكلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ

 



 

 114 

 .ُ(189ص)علومُالّلغةُالعربّيةُفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةُ -أ
 .1ُ(1ُ/308)معجمُالعاجمُ -ب

 :ُمنظوماتُلثلَّثُقطربُجملهولي (49
يُ-أ يُّدُتقيقُالفرطوسّيُلثّلثُابنُالسّ   .2ُ(1ُ/56)ُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُشروحُعلىُمنظوماتُمثلَّثُقطربُجملهولي (45
يتقيقُالفرطوسّيُلث -أ يُّدُّلثُابنُالسّ   .3ُ(58ُ-1ُ/57ُ)ُالَبطَْليَ ْوس 

 :ُنظمُجمهولُصاحبهُمعُشرحه (46
 .9ُ(2ُ/192العريبُ)اتريخُالدبُ -أ
 :ُنظمُجمهولُصاحبه (47

                                                                                                                                                                     

رَُحجَّةُُُُ***ُُُُلناُبذيُاحل جَّة ُوآخرها:ًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُرّبُيسّ 
ُواجعلُباُلُُحجَّةُُُُ***ُُُُواغفرُلعبدُمذنبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُ.10654ُُُ.خمطوطُابلظّاهريّةُيفُورقتيُبرقمُ-1ُ
2ُ-ُ

ُ

ُ

ُ
3ُ-ُُ

ُ

 
 ُ.ff  .S   .Haffner et Cheikho Bairut 1908   .(Dix traites éd 168)يف:ُُ-9ُ
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 .1ُ(2ُ/191اتريخُالدبُالعريبُ) -أ
 :ُشروحُجملهولي (48

 .2ُ(علمُالّلغة108ُص1ُجزء8ُ)جاتريخُالّتاثُالعريّبُُ -أ
ُكتبُيفُالثلَّث (44  :ُجمموعة

يثُتقيقُالفرطوسّيُلثلَُّ-أ يُّدُابنُالسّ   .3ُ(1ُ/62)ُالَبطَْليَ ْوس 
ُ:ُثُقطربُجملهولشروحُمثلَّ (100

 .ُ(214لخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّيةُ)صاُ -أ
 :ُتشطيُمثلَّثُقطربُجملهول (101

 .9ُ(3ُ/1593جامعُالّشروحُواحلواشيُ) -أ

                                                  
:2ُُ؛القاهرةُاثين3ُُرقم76ُُ؛فينا904ُُُ،1رقم908ُُُ،2رقم61ُُ؛ُجوات7089ُُ–7082ُ)برليُُ-1ُ
91).ُُ
2ُ-ُُ

ُ
3ُ-ُ

ُ
 

ُُ.(4208جماميع472ُُ)أّوله:ُ"ًُيُمولعاُابلغضبُ"ُ***ُأراكُعّنُمعرضاُُُُُُُُاخلُالزهريّةُُ-9ُ
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ُ:ُهولشرحُجملُثاتُيفُالّلغةُموَجزُالثلَّ (102
 ُ.1ُ/ح(109صُعلمُالّلغة1ُجزء8ُج)اتريخُالّتاثُالعريّبُُ -أ
 .ُ(796/2ريّةُبدمشقُ)صفهرسُجماميعُالدرسةُالعمريّةُيفُدارُالكتبُالظاه -ب
 .2ُ(169ص)علومُالّلغةُالعربّيةُُرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريّةفه -ج

جممعُالفوائدُونظمُالّزوائدُعلىُمثلَّثاتُقطربُللدّكتورُحمّمدُعبدُالّرمحنُمشيلةُ (103
ُ:ُ)معاصر(3ُالهدل
ُ

                                                  
165ُُ–169ُأ،ُانظرُفهرسُالّلغة20ُُ–ب19ُ"3885ُُ)شرحُجملهول،ُخمطوطُيفُالظّاهريّة،ُعامُُ-1ُ
)".ُ 

)وهوُُموَجزُمنظومةُ"ُالثلَّثُيفُالّلغةُ"ُاّليتُنظمهاُالعاملُالّنحوّيُأبوُعلّيُحمّمدُبنُالستنيُبنُأمحدُُ-2ُ
هُالخطوطةُالوجزةُاكتفىُبذكرُاللفاظُالثلَّثةُمعُإيرادُأمثلةُوصاحبُهذُُ.ُ.ُ.البصرّيُالعروفُبقطربُ

ُُ.(ُ.ُ.ُ.هلاُ
 ُ.م2011ُُ-ه 1932ُصفحة،ُسنة288ُُصدرُيفُطبعتهُالولُعنُدارُالنهاجُيفُُ-3ُ
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ُ

ُُصُ نَُ
َ
  1وطُ طُُخُْال

 لمم ش كملم امل ثـ ل ثم  ثم امل ورم  : ة  وم  نظ  م  
ُيّ اسم ن  ك  ّب املم رم غ  امل   يزم زم الع   دم ب  ع   امم م  اإلم  خم ي  لش  لم  

 
ُثُ لَّث َُمُُُحُُْرُشَُُيماُ لُ سَُْتُُمَُلَّسَُوَُُهُ بُ حُْصَُوَُُهُ الُ ءَُوَُُدُ مَُّحمَُُُانَُيّ دُ سَُُىلَُعَُُاللَُُُّىلَّصَُُيمُ حُ الرَُّنُ محَُْالرَُّاللَُّ ُمُ سُْبُ 

ُُيُّاسُ الف3َُُيُّطُ مُْاللَُّدُ مَُّحمَُُُبنُ ُدُ احُ الوَُُدُ ْبُعَُُبنُ ُيزُ زُ العَُُدُ ْبُعَُُيبُ دُ الَُُامُ مَُاإلُ ُخُ يُْلشَُّل 2ُُبُ رُُطُْالقُُ
َ
ُيُّكُّ ال

ُ
َ
ُّدَُال ُُين 

َ
ُُيُّاسُ نَُكُْالُ ُيُّكُ الُ ال

َ
 .ُمَُلَّسَُوَُُهُ ْيُلَُعَُُاللَُُُّىلَّصَُُدُ مَُّحمَُُُيبُّ النَُّةُ ينَُدُ مبَُُونُ فُُدُْال

ا .1  5ُوالسَّالمُُْالصَّالةُثُُ ُ*9ُُالانمُُْلبارئُ ُمحد 
 7الَعريبُالرسولُعلى ُ*6ُُمحامُُْدْوحُ ُيفُانحُما .2
 2ُحزبهُ ُمنَُتالُومنُُ* 1ُوصْحبهُ ُوءالهُ  .3

                                                  
ُإاّلُيفُحدُو2قلتُيفُ)صُ-1ُ ُالنظومة  ُيفُأَلفاظ  ُأوَُتشك يل  ُإ ْدراَجُأّيَُضْبط  ُماُ(:ُ)وملُأَسْحُل َياَعيت  د 

ُعليه ُالّناظ ُمُبقول ه :ُُُُُُُ ُالعشر ،ُأوُماَُنصَّ ُثَبَتُيفُإ حدىُالن َسخ 
ُُمْسَجال َُكْسر َُفَضم  اَُعَلىُُُ***ُُ ُُمَقدّ م اُفَ ْتح 

اَُعلىُالت ََّرت بُ  َُوَهَكذاَُعَلىُالو الُُُ***َُُُنْظم 
(ُفإّننُأابد ُرُإلُضبط ه ُوَشْكل ه ُولوُملُيثُبْتُذلكُيفُجي ُالن َسخ  ُُ.ع 

ُُ.2ُكذاُيفُب/ُُ-2ُ
 ُ.:ُرمحهُهللاُتعالُورضيُعنهُءامي2ُعلىُاهلامشُاليسرُب/ُ-3ُ
ُكلمةُ)هذا(ُلإلشارةُإلُأّن5ُب/ُ.:ُمحدُالبارىء9ُب/ُ.:ُامحدهُمحدُابرى3ُب/ُ-9ُ :ُمحد ،ُوفوقها

 ُ.ُ:ُمحدًّا2ج/ُ.:ُلبارى7ُب/ُ.:ُمحدُالربى6ُب/ُُ.ُُ.ُ.ُ.الّتقدير:ُهذاُمحد ُ
 ُ.3ُكلمةُ)ّث(ُساقطةُمنُب/ُُ-5ُ
ُُ.:ُ)درج(ُبدلُ)دوح(7ُب/ُ-6ُ
ُالعرب7ُ،ُب/5،ُب/9،ُب/3،ُب/2،ُب/1ب/ُ-7ُ ُثُعلى7ُب/ُ.: وعلىُاهلامشُاليسرُُ.:
 ُ.:ُصلىُهللاُتعلىُعليهُوسلم2ب/
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 9احل َقبُ َُمَرُّ ُعلى ُ*3ُُُحبّ هُ ُيفُسبيلهُُ .4
 6ُلّ ماَُشْرحاُأرْدتُهُُ ُ* 5ُمباُفالقصدُُُوبعدُُ .5
 8ل ُقْطُربُ ُامثلثُُ*7ُُنُظ َماُقبلُُُكانُقد .6
 10ُسجالمَُفضمُكْسر ُ* 4ُعلىُفتحاُمقدّ ما .7
 12التّتبُ ُعلىُنظما ُ* 11ُالو الُعلىُوهكذا .8
 1ُالثّلثُ ُلشكلُُ* 13ُثابْلُمورُ ُسيته .9

                                                                                                                                                                     
 ُ.كذاُمنُغيُهاء؛ملُتظهرُبسببُسوءُالّتصوير!ُُُ،ُ.ُ.:ُوصحب1ُج/ُ-1ُ
:3ُج/ُ.:ُ)يف(ُبدلُ)من(3ُويفُمخ/ب،ُج/ُ.:ُ)من(ُبدلُ)ومن(3ُ/،ُج9يفُمخ/بُغيُب/ُ-2ُ

 ُ.تلىُ
ُُ.:ُصبه3ُب/ُ-3ُ
 ُ.:ُاالزمنة5ُوفوقُ)احلقب(ُيفُب/ُ.:ُاحلقىب1ُ،ُج/6ب/ُ-9ُ

7ُ،ُب/5،ُب/9،ُب/2ب/ُ-5ُ ُما ُفالقصود 3ُب/ُ.: ُمبا ُفالقصود وكتبُالّناسخُعلىُهامشُُ.:
 ُُُ.:ُفالقصدُمبا2ُب/
 ُ.:ُاْوردتُُه3ُ،ُج/2ج/ُ.أردته(ُ:ُسقطُلكلمةُ)9ب/ُ-6ُ
َما1ُج/ُ-7ُ  ُ.:ُقبليُنضم3ُج/ُ.:ُُنض 
 ُ.:ُرمحهُهللاُتعلى2ُب/ُ.:ُمثلثاُالقطرب9ُب/ُ.:ُمثلثُلقطرب2ُب/ُ.:ُمثلثاُللقطرب1ُب/ُ-8ُ
ُُ.:ُعال5ُب/ُ.:ُماُقدما6ُب/ُ.:ُمقدَما1ُب/ُ-4ُ

:ُوضم،2ُج/ُ.ُ:ُمسجلى3ج/ُ.:ُيسجال،ُمنُغيُضبط6ُ،ُب/5،ُب/9،ُب/3،ُب/2ب/ُ-10
ُكسرُوضم6ُب/ُُ.:ُفضم 5ُب/ُ.وفوقها:ُفضمُ فوقُ)يسجال(:ُأيُيكتبُبعد5ُُوُكتبُيفُب/ُ.:ُ

 ُُ.الكسرةُ
 ُ.1ُوكلمةُ)الوال(ُغيُظاهرةُيفُج/ُ.:ُبزًيدةُالواوُبيُ)هكذا(ُوُ)على(1ُب/ُ-11ُ
 ُ.:ُالتتىب6ُب/ُ.:ُنضما3ُ،ُج/1ج/ُ-12ُ
ور ثُبفتحُاليمُوكسرُالرّاء5ُمنُغيُضبطُيفُجيعُالّنسخُعداُب/ُ-13ُ

َ
ُاليم2ُج/ُ.:ُابل ورّ ثُبضمّ 

ُ
:ُال

(ُبضّمُاليمُوفتح8ُ/103ُوُضبطُيفُاتريخُالّتاثُالعريّبُ)ُ.:ُالورثىُابلياء6ُب/ُُ.وكسرُالرّاءُالشّددةُ
َُورَّث(ُ

ُُُ.الواوُوالرّاءُالشّددةُالفتوحةُ)ال
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 3اْلََربُ ُبنيلُلُمنُُ* 2ُتري ثُماُغيُمن .11
 5ُالزللُُكلُُّغفرانُُ* 9ُالعليُالولُمنَُوَسلُْ .11
 7القرَّبُ ُابلصطفىُُ* 6ُالعملُقَبولُث .12
 4ُعلىُُمزنُ ُهطَلتَُماُُ*8ُُالُعالُُذوُعليهُصلَّى .13
 11طيبُنوعُكلُمنُُ* 10ُُمبقالُفاضحىَُرْبعُ  .14
ْقدُ َُوالغ ْمرُُُُ* 12َُغُزرَاَُماءُفَالَغْمرُُ .15 اُح   13ُُست 
 2ُُيَرّ بَُوملَُُْف يهُ ُُ*1َُُسَرىَُجهلُُذوُوالُغْمرُُ .16

                                                                                                                                                                     
 ُ.:ُلشكاُوالثلَّث3ُب/ُ.:ُيفَُشكل5ُ/بُ.:ُلشكل9ُ،ُب/1ب/ُ.:ُلشكلى7ُ،ُب/2ب/ُ-1ُ
 ُ.:ُتريب1ُج/ُ.:ُتريثى6ُب/ُ-2ُ
ُ.:ُوفُ ْز2ُج/ُ.:ُتبيل3ُب/ُ.وكلمةُ)االرب(ُغيُظاهرةُبسببُسوءُالّتصويرُُ،:ُومنُبنيل1ج/ُ-3ُ
 ُُ.بسببُسوءُالّتصوير1ُُوكلمةُ)االرب(ُغيُظاهرةُيفُج/ُ.:ُُااَلرَب6ُب/ُُ.:ُومنُينيل3ُج/
ُ.ُ.:ُوسئل3ُج/ُ.:ُوسئل6ُب/ُ.:ُواسئْلُالول2ُب/ُ.:ُواسئلُمن5ُ،ُب/9/،ُب3،ُب/1ب/ُ-9ُ

 ُ.:ُالعل1ب/ُ.العالُُ.
 ُ.:ُغفرانُالزاللى6ُب/ُ-5ُ
ُُ.:ُالعملي1ُج/ُ-6ُ
7ُُوالبيتانُيفُب/ُ.:ُالقريب6ُ،ُب/1ج/ُ.ُ-سّلمكُالّلُتعالُُ–ذاُتوس ل ُغيُمشروع؛فانتبهُلهُُ-7ُ

:ُصلىُهللاُتعلى2ُهامشُب/ُ.ماُعالمةُاإلحلاقُإلُهذاُالوضعُمنُالنظومةُُكتباُعلىُاهلامشُالينُوب
ُُ.عليهُوسلمُ

ُب/ُُ-8ُ ُيف ُ)ذو( ُالوضع7ُُكتبت ُهذا ُاإلحلاقُإل ُعالمة ُوبا ُالين ُاهلامش ُب/1ب/ُ.على ،2ُ،
 ُ.:ُالعلى7ُ،ُب/5،ُب/3ب/
 ُ.:ُمنُ]يعادُرسهاُبعدُالطبع[ُعال7ُب/ُ.:َُمزن1ُج/ُ.:ُالزن9ُب/ُ-4ُ

 ُ.منبتاُُُ.ُ.ُ.:ُأي5ُوفوقهاُيفُب/ُ.:ُمقبال7ُ،ُب/9،ُب/2ب/ُ-10ُ
 ُ.:ُطييب1ُج/ُ-11ُ
 ُ.:ُغزر6ُب/ُ.:ُغدرا5ُب/ُ.:َُغَزرَا3ُب/ُ.:ُغذرا9ُ،ُب/1ب/ُ.:ُوالغمر1ُج/ُ-12ُ
 ُ.:ُحقدا3ُج/ُ.غيُواضحُبسببُالّرطوبة،ُغيُكلمةُ)ست(9ُُهذاُالشطرُيفُب/ُ-13ُ
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اَلمُُُاحلجارةُوا ْسم ُ*ُُالسَّالمُُُاْلَمْرءُ ُتَ يَّةُُ .17  3ُالسّ 
 5يبالنَُُلفظُيفُرووه ُ* 9ُالس اَلمُُُالكفُيفُوالع ْرقُُ .18
 6ُالك اَلمُُُالرءُ ُيفُواجْلُرْحُُ ُ*ُُفَاْلَكاَلمُُُاحلديثُُُاَمَّا .19
عُُ .21 ْوض 

َ
 8والتََّصل بُ ُل ْليُ ْبس ُ* 7ُالُكاَلمُُُْلبالصُ َُوال

 ُاحل َجارَةَُُُواحل رَّةُُُُ*ُُاحلَرَارةَُُُواحلَرَّةُُ .21
 10الَعَربُ ُحُمَصناتُ ُم نُْ ُ* 4ُالخَتارَةُُُواحلُرةُُ .22
 12الَكر يُ ُُخْلقُ ُم نَُواحلْ ْلمُُ ُ* 11ُااْلَد يُ ُيفُثَ ْقبُ َُواحْلَْلمُُ .23
َُُواحْلُْلمُُ .24 يمُ ُالن َّْومُ ُيف  ْدقُ  ُ* 1ُالَعم  لصّ   2بُ كذابلُُْاَوُُْاب 

                                                                                                                                                                     
3ُب/ُ.:ُسرا2ُ،ُج/1،ُج/7،ُب/6،ُب/3،ُب/2،ُب/1ب/ُ-1ُ ُُ.:ُذاُجهل3ُج/ُ.:َُجَهل 
ُكلمةُ)ها(3ُب/ُ.:ُيريب1ُ،ُج/6،ُب/5كذاُُضبطتُيفُب/ُُ-2ُ ُُ.:ُعلىُيسارُ)يرب(
ُُ.:ُاسم،ُمنُغيُ)واو(3ُب/ُ-3ُ
5ُب/ُ.:ُالعرقُ]عاريةُعنُالواو[3ُب/ُ-9ُ ُكف   ُ.:ُ)الرء(ُبدلُ)الكف(7ُب/ُ.:
:ُرووهُمن،7ُب/ُ.:ُرووهُعن6ُب/ُ.صّلىُالّلُتعلىُعليهُوسّلمُ:ُرواهُعن،ُوكتبُالّناسخ:2ُب/ُ-5ُ

ُكفه9ُُُُوعلىُهامشُب/ُ.:ُرواه2ُج/ُ.:ُرواهُيفُلفضي1ُج/ُُ.وكلمةُ)النيب(ُغيُواضحة ُكتب:ُ)من
ُ ُ)والع ْرُقُيفُالكفُالس اَلُم( ُإلُقولهُيفُالنظومة: ُومنهُخرجُسهمُيّتجه ويفُبعضُشروحُُ.الختضب(،

ُالّنيّبُ]صّلىُالّلُعليهُوسّلم[(:ُ)إشارةُإلُماُوردُيفُاحلديث:ُُُُ"ُالنظومةُعندُق َُلْفظ  ولُالّناظم:ُ)َرَوْوُهُيف 
ُُ.كّلُُسالمىُم نُالّناسُعليهُصدقةُ"ُ]البخارّيُومسلم[(

 ُ.:ُالر؛سقطتُاهلمزةُبسببُسوءُالتصويرُ!1ُج/ُ.:ُاجلُرح3ُب/ُ-6ُ
3ُب/ُ.:ُفالوضع1ُب/ُ-7ُ ع  ْوض 

َ
 ُ.:ُوالوضعُانصب6ُ/بُ.:ُوال

،ُبكسرتيُ!3ب/ُ-8ُ ولفظُ)والّتصل ب(ُغيُُ.:ُاوُتصلب7ُب/ُ.:ُالتَصليب6ُ،ُب/1ج/ُ.:ُل ليْبس 
 ُ.2ُمصّورُيفُج/

 ُ.:ُواحلُرت1ُج/ُ-4ُ
 ُ.:ُالعرَب1ُ،ُج/6ب/ُ.:ُ)ىف(ُبدلُ)من(5ُب/ُ.:ُحمصناة9ُب/ُ-10ُ
 ُ.:ُاالي5ُب/ُ.:ُواجلَلم6ُب/ُ-11ُ
ُكري5ُب/ُ-12ُ :.ُ 
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ْبتُُ ُ* 3ُُعي َداُيَ ْومُ ُالسَّْبتُُ .25 َداُنَ ْعلَُوالسّ   9ُمحُ 
َداُنَبتُ َُوالس بتُُ .26 ُُُ* 5ُُوج   6َسْبَسبُ ُاَوَُُْمْعَمرُ ُيف 
ةُ  .27 َهامُ ُقلَُُْوللنّ َبالُ ُُ* 7ُامُُالسَّهَُُاحلَرُّ ُلشدَّ  8ُس 
َيا .28 ض   َ  10َمغر بُ ُوَُُمبَْشر قُ ُُ*4ُُالس َهامُُُالشمسُ َُول 
رءُ ُوَدعوةُُ .29

َ
 12ُالدّ َعاُالَعْبدُ َُود ْعَوةُُُُ*11َُُعاالدُ ُال

 2َربالطََُّوْقتَُُل الكلُ ُُ* 1ُُصن َعاُماُوُدْعَوةُُ .31

                                                                                                                                                                     
يفُبعضُالنشوراتُ)الّنعيم(ُبدلُ)العميم(،ُوملُُ.:ُنومُعظيم9ُب/ُ.:ُالعظيم5ُ،ُب/2،ُب/1ب/ُ-1ُ

ُُُ.!تثبتُيفُجيعُخمطوطاتناُالعشرُالعتمدةُ
 ُ.:ُابلكذيب1ُج/ُ.:ُفالصدق9ُب/ُ-2ُ
3ُ-ُُ ُوالسَّبُت ُج/2ج/ُ.مخ/ج: 7ُ،ُب/6،ُب/3،ُب/3، ُُعب َدا 2ُج/ُ.: ُُعه دا 3ُج/ُ.: ُُعهَد :.ُ
:ُالّسبتُابلفتحُالراحةُمنُالعملُيومُالّسبتُلّنُاليهودُيت]ركون[ُفيه5ُوعلىُهامشُب/ُ.:ُعيد9ُب/

 ُ.!1ُوكلمةُ)عيدا(ُغيُواضحةُيفُج/ُ.العملُ
 ُ.:ُمحُ د3ُج/ُ.:ُنعال7ُب/ُ-9ُ
َد3ُج/ُ.:ُوحدا6ُب/ُ.:ُنعلُوجد9ُب/ُ-5ُ  ُ.:ُُوج 
وجاءُبعدُهذاُالبيتُيفُُ.خُ:ُمهمه9ُوفوقُ)سبسب(ُيفُب/ُ.:ُوسبسيب1ُج/ُ.:ُسبسىب6ُب/ُ-6ُ
ُ:3ُج/

ُارضُتسمىُاحَلمرةُُ*ُُعطشهاُابحل مرةُُ
ُوُامراةُابحلُمرةُُ*ُُفايزةُىفُاحسب

دَّة 3ُب/ُ-7ُ  ُ.:ُالّشهام،ُابلّشي7ُب/ُ.:ُالشّ 
هام6ُب/ُ.:ُوللن ََّبالُبفتحُالنونُالشّددة5ُب/ُ-8ُ  ُ.:ُوللنبلُالسّ 
 ُ.:ُُسهام7ُب/،3ُ،ُب/2ب/ُ.:ُولضياء7ُ،ُب/9،ُب/3ب/ُ-4ُ

3ُب/ُ-10ُ  ُ.:ُ)او(ُبدلُ)و(3ُ،ُج2ج/ُ.:ُلشرقُأو7ُب/ُ.:ُفمشرقُأوُمغرَب6ُب/ُ.:ُل َمْشر ق 
 ُ.:ُالدَّعا5ُوُب/3ُب/ُ.:ُالدّ عا3ُوُج/2ُب/ُ-11ُ
علىُاهلامشُالين،2ُُوكلمةُ)العبد(ُوضعتُيفُب/ُ.:ُادّ عا2ُج/ُ.:ُ)الرء(ُبدلُ)العبد(1ُج/ُ-12ُ

ُكماُيفُمخ/بُإالُّب/فأثبت هاُهنا؛لنّهُ  ُ.1ُ،ُوُمخ/جُإالُّج/2موضعها
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ْربُُُُ*3ُُالن َدَماَُجْعَُوالشَّْربُُ .31 َماَُحظُ َُوالشّ   9ُُقس 
 6اْلع َنبُ َُماءُُُوق يلَُُُ* 5ُُعل َماُف ْعلُوالش ْربُُ .32
 8َُكُرَماُُحرُ َُوالْ ْرقُُُُ* 7َُعُظَماَُقدُُْماَُواْلَرقُُ .33
نهُُُُ*4ُُلَُّؤَماُمُحقُ َُوالُْرقُُ .34  10َهَربُ َُذاُُكنَُفم 
 1ُاللّ َحاُالُعودُ ُوق ْشَرةُُُُ*11ُُاللََّحاُل ْلَمْرءُ َُعْذُلكَُ .35

                                                                                                                                                                     
ُبدلُ)ما(7ُ،ُب/5،ُب/9،ُب/3،ُب/2ب/ُ-1ُ ُ)من( :7ُ،ُب/5،ُب/9ب/ُ.:ُصنع3ُج/ُ.:

 ُ.)َمنعا(ُبدلُ)صنعا(ُ
:ُ)طرب(،3ُ:ُالطلب،ُوكتبُالّناسخُعلىُاهلامشُاليسرُب/1مخ/بُغيُب/ُ.:ُالطريب1ُج/ُ-2ُ

:ُ)قالُالدمييُيفُكتابهُحياةُاحليوان2ُوعلىُهامشُالبيتيُيفُج/ُ.5ُوكلمةُ)الطلب(ُغيُواضحةُيفُب/
]ُُُُ.ُ.ُ.فمردودُعليهُانتهىُوهللاُُُ.ُ.ُ.ودعوةُالطعامُبفتحُالّدالُوأّماُقولُقطربُيفُمثلثهُدعوةُابلضمُ

 ُ.كذا!،ُوملُأتبّيُالّسقطُيفُالخطوطُ[ُ
 ُ.ويفُمخ/ب:ُندماُُ.:ُقدما7ُ،ُب/6ب/ُ.:ُجع ،ُبضّمتي3ُب/ُ.:ُفالّشرب3ُج/ُ-3ُ
قَاَلُُ:155ُمنُسورةُالّشعراء/ُ.:ُقالُتعلىُهذهُانقةُهلاُشربُولكمُشربُيومُالية5ُهامشُب/ُ-9ُ

ُ َُمْعُلوم  ْرُبُيَ ْوم  َُوَلُكْمُش  ْرب  ُُ. َهذ ه ُاَنَقة ُهَلَاُش 
 ُ.:ُعلم3ُج/ُ-5ُ
 ُ.:ُالعَنىب6ُب/ُ-6ُ
!،ُوفيه9ُالّشطرُغيُواضحُيفُب/ُ.:َُعظَُم3ُج/ُ.:ُ)َماُء(ُبدلُ)ماُقد(3ُب/ُ.:ُالَرق6ُب/ُ-7ُ

 ُ.تداخلُبيُشطريُبيتيُخمتلفيُ!
َُكر َما3ُب/ُ-8ُ ُكذا،ُبضمُاليمُوكسرها3ُج/ُ.: َما،  َ َُكُر :.ُ 
:ُُلو َما،ُوهيُمنُغيُضبطُيف3ُب/ُ.:ُُلؤ َما3ُج/ُ.:ُالؤما1ُج/ُ.مخ/ب:ُ)َجْع (ُبدلُ)محق(ُُ-4ُ
ُُ.7ُب/
ُكمُذاُهرَب6ُب/ُ-10ُ جاعة،ُوملُأتبّيُالكلمةُُُ.ُ.ُ.:3ُوأسفلُهذاُالّشطرُيفُب/ُ.:ُهارَب1ُج/ُ.:

 ُ.الول،ُوَعالقتهاُابلبيت!ُ
ُ.:ُاذلك5ُ،ُب/9ب/ُ.:ُعذلكُللمرء2ُ:ُإذاللكُالرء،ُوعلىُاهلامشُالينُب/2،ُب/1ب/ُ-11ُ
 ُ.:ُاىُرماىن1ُوأسفلُالّشطرُيفُب/ُُ.:ُ)النحا(ُبدلُ)اللحا(6ُب/
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ْيََُُوَجْعُُ .36 َُُوالَكْسرُ ُاب لضَّمُ ُُ*2ُُاحلَُُُةُ حل   3ُحيب 
 9ُُفر َضاَُعْدلَُوالق ْسطُُُُ* ُف َضارَُُُجْورُ ُوالَقْسطُُ .37
ُطيَّبُ ُل َعْرف هُ ُُ*5ُُُمرَتَضىُُعودُ َُوالُقْسطُُ .38

 6ال
 8ُلّ مَّهُُْراسُ َُوَشْعرُُُُ* 7ُلَّمَّةُُُْقلُجل نة .39
َُُشيخُ َُبيََُُماُُ* 4ُل مَّهُُْاَنسُ ُوَجعُُ .41  10وَصيب 
41. ُ

َ
لدُ ُْسكُُال  ُاْلك رَامُُْط يبُ ُم نُوال ْسكُُ ُ* 11ُغاَلمًُيَُُج 

ْسك .42
ُ
 2َنَشبُ ُم نُالفىتَُتكف ي ُ* 1ُالطعامُبُلَغةَُُُوال

                                                                                                                                                                     
 ُ.سرةُ:ُوُق7ب/ُ-1ُ
ُ.:ُالُلَحا3ُ،ُب/2ويفُب/ُ.7ُ،ُب/6،ُب/5،ُب/9،ُب/1كذاُُرستُ)حلا(ُيف:ُمخ/ج،ُب/ُُ-2ُ
ُكنونُ)صُ.:ُوجعُللحيةُحُلا1ُج/  ُ.الناهل(:ُ)حلى(15ُُويفُنشرةُعبدُالّل
6ُ،ُب/2،ُمخ/بُغيُب/3ج/ُ.:ُفالضم6ُب/ُ-3ُ وجاءُبعدُهذاُالبيتُيفُُ.:ُحبا1ُج/ُ.:ُُحب 
ُقوله:3ُُج/

قطذايُبُ ُثلجَُسقطُُُ*ُُُوعيُانرُس 
ب  وللولدُُسقطُُُ*ُُُانُملُيتمَُّفاْحس 

ُُ.:ُ)عدا(ُبدلُ)عدل(6ُب/ُ-9ُ
 ُ.:ُمرتضا2ُوُج/1ُمخ/بُوُج/ُ.:ُعْود 2ُج/ُ-5ُ
 ُ.:ُالطييب6ُ،ُب/1ج/ُ-6ُ
ُنة1ُب/ُ.:ُللحية3ُج/ُ.ْحَية ُُُ.ُ.:2ُج/ُ.:ُاحلية6ُب/ُ-7ُ ُ.:ُللجنة9ُب/ُ.:ُواجلنة3ُب/ُ.:ُجل 
ُُ.غيُظاهرة1ُُوكلمةُ)جلنة(ُيفُج/ُ.:ُاجل نة5ُب/
،ُوهيُغيُواضحةُيفُج/7،ُب/5،ُب/9،ُب/3ب/ُ-8ُ  ُ.1ُ:ُالرَّاس 
 ُ.:ُاالمه1ُب/ُ.:ُااَنس9ُب/ُ-4ُ

3ُ،ُج/1،ُج/7،ُب/9،ُب/1ب/ُ.:ُسيح6ُب/ُ.:ُشيح9ُب/ُ.:ُمامن7ُب/ُ-10ُ وعلىُُ.:َُصب 
 ُ.رمز:ُطا،ُوملُُأتبّينهُ!6ُيسارُ)صىب(ُيفُب/

َسكُبفتحتي6ُب/ُ-11ُ
َ
ُال ُوالعيُالهملتي3ُج/ُ.: ُابلباء ُالوضعُمنُب/ُ.:ُابعالم، :9ُويفُهذا

 ُ.وراحيتُمنُنصبُ!
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رُ َُوالع ْرفُُُُ* 3ُطَيّ بُُُر يحُالَعرفُُ .43  ُيُنَدبُُُصب ْ
 5الرّ َيبُ ُاْرتَكابُ ُع ندَُُُ* 9َُيبُاَْمرَُوالُعرفُُ .44
ْجريُفيهُ ُوَقلَُُُّ*6َُُحْجريُدموعيُبَ لَّت .45  7ُح 
 4ادَبُفيهُ ُلضاقُُ*8ُُُحْجرُ ُكابنُكنتُُُلو .46
قطُزندُوانرُُ* َُسقطُلعرفُوقل .47  ُس 

                                                                                                                                                                     
سكُالطعام6ُب/ُ.:ُبُلَعةُالتعام3ُب/ُ.:ُبلغت1ُج/ُ-1ُ

ُ
 ُ.:ُوال

5ُ،ُب/3ب/ُ-2ُ ُُ.:ُ)مال(ُبدلُ)نشب(1ُهامشُب/ُ.سقطُلكلمةُ)الفىت(3ُُب/ُ.:َُنَسب 
ُكنونُ)صوبعدُهذاُالبيتُيف ُُ:الناهل(16ُُنشرةُعبدُالّل

ُاحَلجرُيفُالثوابُامامُُُ*ُُُواحل جرُابلبيتُاحلرام
ُوُحجرُوالدُاهلمامُُُ*ُُُامرىُقيسُعرَب

:ُ)يفُالّشرحُالطبوعُثبتُهناُبيتُالّنظمُبدلُبيتُالّشرحُوملُيردُالّشرحُإال9ُّوعّلقُعليهُبقولهُيفُاهلامش
ُُ.يفُنسخةُالوالد(

ُُ.:ُوالَعرف1ُ/،ُج5ب/ُ-3ُ
 ُ.:ُاالمرُالواجب3ُج/ُ.مخ/ب:ُيوجبُُ-9ُ
ُُ.:ُالّرًيَب1ُج/ُ.:ُالريىب6ُب/ُ-5ُ
ُُ.:َُحجر2ُج/ُ.:ُملت3ُج/ُ.:ُمالت2ُج/ُ-6ُ
جر2ُج/ُ.:ُ)مىن(ُبدلُ)فيه(3ُج/ُ-7ُ  ُ.كلمةُشرحُملُأتبّينهاُ!5ُُوأعلىُ)حجري(ُيفُب/ُ.:ُح 
ُُحَجري5ُب/ُ-8ُ ُُحجري3ُج/ُ.: ُهو5ُهامشُب/ُ.: ُالقيس: ُامرؤ ُوالّصوابُُُ.أبو ُ)امرؤ(!، كذا

 ُ.)امرئ(ُ
ُبّلت*ُُ:ُالبيتانُوهذانُ.ُادب:5ُ/،ُب1/بُ.ُادبُمىنُيضعُمل:3ُ/جُ.ُأدبُمنُلضاع:2ُ/جُ-4ُ

ُ،ُوساقط3/ج:ُيفُالغريبُُّالعزيزُولعبدُ.2/،ُج5/،ُب2/،ُب1/بُيفُلقطرب*ُُأديبُفيهُُ.ُ.ُ.ُدموعي
 :ُقولهُاوأمُُّ.1ُ/،ُج7/،ُب6/،ُب9/،ُب3/ب:ُمن

جرُلعقلُوقل*َُُحجرُقميصُ ُجمَمعُُ  ح 
ُجنبُذاُمنُوالدين*ُُُحجرُقيس[ُامرُابو:1ُ/ب]ُامرءُاب

 ُُ.ُالغريبُُّالعزيزُلعبدُفيهُ،ُومها2/بُو1ُ/بُإالُُّالّنسخُجيعُمنُفساقط
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 2العربُبدينُودنُُ* 1ُُسقطُولدُخروج .48
ْلَكالَُُيُْدَعىُوالُعْشبُُ .49 رَاَسةُ ُُ*3ُُاب   9ُاْلك الََُُول ْلح 
 6َأبُ ُذيَُحيُّ ُل ُكلُّ ُُ* 5ُُكالَُُُكْلَيةُ َُوَجْعُُ .51
ُُةُ ثالثُُقلُْ .51 رَّةُُْيفَُوقُ رَّةُ ُُ*7َُُصرَّةُُْيف   8ُص 
ْرَقةُ  .52 َُُوخ   10َذَهبُ ُم نَُمْشُدوَدةُُ* 4ُُصرَّةُُْيف 
بُ َُوال دُُُاجَلدُ  .53 ََ دُ َُواجل دُ ُُ* 11ُاْلَ  ُاللَّع بُ ُض 
 2اْلََربُ َُذاتُُُالب يُُُُ* 1ُاْلَعَربُ ُع ندََُُواجلُدُ  .54

                                                  
ُُ.:ُ)خراج(ُبدلُ)خروج(1ُب/ُ-1ُ
ُكنونُ)صُ-2ُ ُُ:الناهل(ُبدلُهذينُالبيتي16ُيفُنشرةُعبدُالّل

قطُماُترمىُالرا ُالسَّقطُثلجُقدُعراُُُ*ُُُوالسّ 
ُوالس قطُزندُقدُورىُُُ*ُُُيفُضوئهُوالغيهب

بقوله:ُ)سقطُهذاُالّتفسيُمنُالشرحُالطبوعُوالخطوطةُالثانيةُوملُيثبتُإاّلُيف5ُُوعّلقُعليهُيفُاهلامش
 ُ.نسخةُالوالد(

 ُ.عاُ:ُيد1،ُج/6ب/ُ.:ُالَعشب3ُج/ُ.:ُوالغشب،ُابلغي3ُب/ُ-3ُ
:ُواحلفظ1ُج/ُ.:ُوللحرامة،ُوعلىُاهلامش:ُأيُاحلُرمة5ُب/ُ.:ُوللحراصة،ُابلّصاد7ُ،ُب/9ب/ُ-9ُ
ُُ.:ُوحفظُربنُ!،ُوملُأتبيَّنه!2ُوفوقُ)وللحراسة(ُيفُج/ُُ.:ُواحلفظُقلُفيه3ُج/ُ.يفُ
 ُ.:ُوكليةُمنُالُكال3ُج/ُ-5ُ
ُكلُحيُذاُاب3ُج/ُ-6ُ 3ُب/ُ.ُ:ُمنُكل2ج/ُ.:ُللكلُحىبُذا6ُب/ُ.:ُمن ُ.:ُذا9ُب/ُ.:َُذاُب 
 ُ.َذاُايبُُُ.ُ.:ُمن1ُج/ُ.:ُذاُادب7ُ،ُُب/5ب/ُ.:ُاَب6ُب/
:3ُوُج/5ُوُب/9ُوُب/3ُوُب/2ُوُب/1ُويفُب/ُ.:ُثلته 3ُج/ُ.:ُنلته7ُب/ُ.:ُثلث6ُب/ُ-7ُ
 ُ.ثلةُ
ر ْه3ُب/ُ-8ُ  ُ.:َُوقُرَةُىفُص 
ْرَقَة3ُب/ُ-4ُ ُُ.:َُوخ 

ُُ.ددُ:ُمش1ج/ُ.:َُمْسُدوَدُة9ُ،ُب/3ب/ُ-10ُ
ُُ.:ُالدب9ُب/ُ.:ُواجَلد 2ُ،ُج/1ج/ُ-11ُ
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 9ُاجل َوارُاجلَارُ ُوَمْصَدرُُ*3ُُاجلََوارُ ُإ ْحَدىَُجاريَةُ  .55
وُُْوجعُم نُُ* 5ُاجْلَُوارَُُْصْوتُ ُعَُُوَرفُْ .56 ََ  6َحَربُ َُأ
سُ َُشجَّةُُ .57 َْ  8ُإ مَّةَُُْوقاُلواُُتدَعىُُ* 7ُأَمَّةُُْرَْأ
 4َعَربُ ُاَوَُُْعَجمُم نُُُْ*َُُوأُمَّةُُْلن عَمةُ  .58
 10ُوعم َرتَُُْمارَةُ عُ ُُ*َُُعَمَرتَُُْقدَُوَدارُهُُ .59
 الََربُ ُبَعدُأَْرُضكَُُُ*11ُُرتُْمُُوعُالفىَتُُنَفسُُ .61
َُُوالوتُُُُ* 12ُاحَلَمام ه يُ شََُُطيُ  .61  ُاحل َمامُالُعرفُ ُيف 
ا .62 ََُُفَ ىت ُُعَلىُُ* 1ُاحلَُمامَُُْجاءَُُوَعَلم   2بُ ُمنَتس 

                                                                                                                                                                     
 ُ.:ُالعرَب6ُب/ُ-1ُ
ُُ.:ُالرَب6ُ،ُب/1ج/ُ-2ُ
 ُ.:ُاجلَوارا6ُب/ُ.:ُاحد9ُب/ُ.:ُ)م ن(ُبدلُ)إحدى(3ُج/ُ-3ُ
(ُابلّتنوين،ُويفُسائرُاالّنسخُمنُغيُضبط:ُ)5ب/ُ-9ُ :ُ)فيه(5ُ،ُب/2ب/ُ.والّصوابُابلّضمُُ.مصدر 

ُكلمتيُ:ُم9ب/ُُ.بدلُ)اجلار(ُ  ُ.:ُاجلارى6ُ،ُب/1ب/ُ.كانُ)اجلار(ُحموُمبقدار
 ُ.:ُصوتك1ُج/ُ.:ُالصوت9ُب/ُ-5ُ
3ُب/ُ.:ُاوُمنُطرب1ُب/ُ.مخ/ج:ُ)جزع(ُبدلُ)وجع(ُُ-6ُ :ُاوُمن9ُب/ُ.:ُمنُف ْعُاوُم نَُحْرب 

 ُ.:ُاوُجرب3ُج/ُ.:ُُاوُمنُحرب7ُ،ُب/6،ُُب/5ب/ُ.خربُ
ُُ.:ُشهمة7ُب/ُ.:ُسجة9ُب/ُ-7ُ
 ُ.:ُتدعىُقالوا5ُب/ُ.عاُ:ُتد1ج/ُ-8ُ
ُكلمةُ)عرَب(ُيفُب/ُ.:ُاوُمنُعرب7ُب/ُ.:ُعريب6ُ،ُب/1ج/ُ-4ُ رمز:ُطا،ُوملُأتبّينه6ُُُوعلىُيسار
ُ!.ُ 

 ُ.:ُوعمارة9ُب/ُ-10ُ
 ُ.:ُالفتا3ُج/ُ-11ُ
:6ُ،ُب/5،ُب/9ب/ُ.:ُفاحلََمام3ُب/ُ.:ُابحلمام7ُ،ُب/6،ُب/5،ُب/9،ُب/2،ُب/1ب/ُ-12ُ
 ُ.شه ر
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 3ُمّ الَُُاََوان يُهمُوُقلُُ*ُُاْلَمالَُُالنَّاسُ َُجَاَعةُُ .63
ْبُسهم .64  َ  5ُمْذَهبُ َُعْبقر يُّ ُمن ُ*9ُُاْلُمالَُُليُُُوُل
كُُُْ* 6ُال ْثلُ َُعْيَُُُوالشَّْكل .65  7ُالدَّلُّ ُحسنُُُلوالشّ 
 4الت ََّوث بُ ُخَمَاَفةَُُُ* 8ُاْلُغلُّ ُقَ ْيدَُُُوالش ْكلُُ .66
لُُ .67  11ُالرّ قَاقُرَّقَُُّإ نُوالُب ْزُُُُ*10ُُالرَّقَاقُالرَّْملُُمّتص 

                                                                                                                                                                     
ُكنونُيفُُ.:ُوَمْلَجاا3ُ:ُملجئا،ُوُب/1،ُغيُب/مخ/ب:ُوَمْلَجأُ ُ-1ُ وعنُلفظةُ)احلُمام(ُأفادُعبدُالّل

ُالّصحايّبُاجلليلُاحلُمامُبنُالنذر6اهلامش17ُتعليقهُعليهاُ)ص ُ!ُُ./الناهل(ُأبنّه وملُأقفُعليهُيفُُ.كذا
تَجمُيفُاإلصابةُالبنُولعّلهُالتبسُعليهُابلّصحايبُاحلُبابُبنُالنذرُالنصارّيُرضيُالّلُُ.الّصحابة

ُ
عنه،ُال

محم(:1047ُُوعنُلفظةُ)احلُمام(ُيفُالقاموسُ)صُ.تح:ُالّتكي(1562ُرقم992ُُُ–2ُ/991ُحجرُ)
ُُ.)السَّيّ دُالّشريف،ُورجل(

 ُ.:ُمنتسيب1ُ،ُج/6ب/ُ.:ُفتا1ُج/ُ-2ُ
هيُ)والانءهم(ُومنُكلمةُ)أوانيهم(ُانبثقتُإحالةُُو3ُيفُب/ُ.:ُاوانبهم9ُب/ُ.:ُاوانم3ُ،ُج/1ج/ُ-3ُ

.ُ 
5ُ،ُب/1ب/ُ-9ُ ُولبسه 2ُج/ُ.: ُُقل  هم ُول ْبس  3ُب/ُ.: ُ ُاليَّ ُمن3ُج/ُ.: ُلباسهم ُالشطرُُ.: وهذا

ْبُسهمُلُيُاْلُماَل(ُساقطُمنُج/  َ  ُ.1)وُل
ُُ.:ُمذهىب6ُب/ُ.:ُالذهب1ُب/ُ.:ُعبقر3ُج/ُ.مخ/ب:ُ)عن(ُبدلُ)من(ُُ-5ُ
ُُ.:ُغي6ُب/ُ-6ُ
(،ُوأسفلهاُيفُب/:ُ)الذهل(ُبد6،ُب/5،ُب/2ب/ُ-7ُ ُ.:ُحسىنُالذل3ُج/ُ.:ُالغفلة2ُلُ)الدَّلّ 
،ُأمامها:ُعقل3ُب/ُ.:ُالرهل7ُب/ :ُالعفل،ُوفوقها2ُواهلامشُاليسرُب/ُ.:ُخشن6ُب/ُ.:ُُالدهل 

 ُ.:ُالدول9ب/ُ.رمزُ)خر(ُأوُ)ض(ُملُأتبّينه!ُ
 ُ.:ُالغلل7ُ،ُب/6ب/ُ-8ُ
ُالتيب1ُب/ُ-4ُ 3ُب/ُ.: ُالت ََّرب  ُب/2ب/ُ.: ُب/5، ُالت ََّرتب7ُ، ُالتتىب6ُب/ُ.: وبدلُهذاُُ.:

 ُ.:ُ)ىفُصبهُواحرب(،ُوكتبُالّناسخُأسفلهُ)خمافةُالتتب(9ُيفُب/
 ُ.:ُالّرملُالسهلُ]شرح:ُالرَّقاق[5ُب/ُ.صُلُُُ.ُ.:2ُج/ُ-10ُ
 ُ.:ُرقوُالرّ قاق1ُب/ُ.:ُرقاق7ُ،ُب/6،ُب/5،ُب/2ب/ُ-11ُ
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يلُويف .68 اَُمس 
َ
 2اْلَعَربُ ُع ندُيُ َقالُُُُ* 1ُالر قَاقُال

سُُُُ*3َُُقمَّةُُْلَْيثُ َُوُسْؤرُُ .69 َْ  9ُق مَّةُُْثَورُوَرْأ
 5ل ْلَقَشبَُمْزبَ َلةُ ُُ*َُُوالُقمَّهُُْر َهاب َكسُْ .71
لُرملُحياتُُ* 6َُصلُاحلديدُصوت .71  7ُص 
 4دبمأُُْمنُسوىُوماُُ* 8ُُصلُحلمُتغيي .72

                                                  
ُ:ُىفَُمسُ 3ب/ُ.:ُوسيلُماء6ُ،ُب/2،ُب/1ب/ُ-1ُ اء 

َ
:7ُب/ُ.:ُوسيلُالاء5ُ،ُب/9ب/ُ.يلُال

 ُ.)الاء(ُبدلُ)الا(ُ
تنبيه:ُأجعتُالخطوطاتُالعشرُعلىُهذاُالّنسقُيفُإيرادُهذينُالبيتي،ُوالُإخالهُُ.:ُالعرَب1ُج/ُ-2ُ

ُكنونُ)ص ُالناهل(:17ُُصوااب،ُُوأحسبُأّنُالّصوابُيفُنسقهماُهوُماُوردُيفُنشرةُعبدُالّل
ُلُالرَّ اُالرّ قَاقُمّتص 

َ
يلُال ُْملُالرََّقاقُُُُُ*ُُُُويفَُمس 
ُالر َقاقُُ*ُُُيُ َقاُلُع ندُاْلَعَربُ  ُزُإ نُرَّقَّ ُوالُب ْ

 ُ.جيعهاُبدلُ)وُسؤر(ُُ.:ُوسْور7ُب/ُ.:ُوشْوُر5ُ،ُب/9ب/ُ.:ُوُسوُر3ُب/ُ-3ُ
ُكنُ.:ُثوب7ُب/ُ.:ُشور5ُب/ُ.:ُسهم3ُج/ُ.:ُطور2ُ،ُج/1ج/ُ-9ُ 17ُونُ)صيفُنشرةُعبدُالّل

 ُ.الناهل(:ُ)طود(ُبدلُ)ثور(ُوإخاهلاُأليقُوأصوبُ
 ُ.:ُللقْسب،ُبسكانُالّسي5ب/ُ.:ُللقشب:ُالّنجاسةُاليابسة2ُب/ُ.:ُمزيلةُابلياء9ُب/ُ-5ُ
ُُ.:ُالصَّل3ُج/ُ-6ُ
ُُ.:ُحيةُالرملُالّصل3ُج/ُ-7ُ
ُُ.:ُالاءُالّصل3ُج/ُ-8ُ
:ُمنُوساقطُ.5/،ُب2/،ُب1/،ُب3/ج:ُيفُلغريبُّاُالعزيزُلعبدُوالبيتُ.ُيشربُيكادُفال:3ُ/جُ-4ُ
 :ُقولهُأّماُوُ.7ُ/،ُب6/،ُُب9/،ُب3/،ُب2/،ُج1/ج

لُتُلذُوال*ُُُُللصَّلُّ ُالترَكَنن  ابلصّ 
ُاجملذبُنوضَُُوانض*ُُُُالص لُّ ُطعامُواْحذر

وبدهلماُُ.7ُ/،ُب6/،ُب3/ج،ُب/مخ:ُمنُ،ُوساقط5/،ُب9/،ُب2/،ُب1/ب:ُيفُلقطربُفهوُ
ُكنونُ)صيفُنشرةُع ُالناهل(:17ُُبدُالّل

لُحنشُلي ُالصَّلُصوتُبيُُُ*ُُُوالصّ 
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يلُ َُظيْبُ  .73  2ُالطّ الَُُف يهُ ُقلُُْوالمرُُ ُ* 1ُالطَّالََُُكح 
لَية .74  َ يدُُُُ*3ُُالط الَُُم نَُوُط  9بُ ذُّهالُالفىتُج 
 6ُظ لهُشعرُوبيتُُ*5ُُظَلهُالنهارُعملُ] .75
  7ُ[ُالُقربُاهلُمنُوكن ُ*ُُظُلهُقلُلُصّفة .76
  4ُالظّ لمُُُالن ََّعامُ ُويفُُ*8ُُالظَّْلمُُُاحلَب يبُ ُر يقُُ .77
ماَُفْحلُ  .78 ََ  11َغَضبُ ُذ يُم نُفاجلْورُُُُ* 10ُالظ لمُُُوَأ
 1َُذائ بُُُُصْفرُ ُوالق ْطرُُُُ* 12َُساك بُُُغيثُالَقطر .79

                                                                                                                                                                     

ُوالص لُحلمُمننتُُُ*ُُُطبخُأوُملُيطب
ُُ.بقوله:ُ)ثبتُيفُالّشرحُالطبوعُهناُبيتُالّنظمُبدلُالّشرح(7ُوعّلقُعليهُيفُاهلامش

ُُكَحْيل 3ُج/ُ.:ُضيب3ُ،ُج/1ج/ُ-1ُ :.ُ 
:3ُ،ُب/1ب/ُ.:ُالمرُقلُفيها2ُج/ُ.:ُالمرُفيه5ُ،ُب/9ب/ُ.:ُوالمرُفيه6ُ،ُب/2ب/ُ-2ُ

 ُ.المر،ُمنُغيُ)واو(ُيفُأّولهُ
 ُ.:ُطال9ُب/ُ.:ُاَوُطُلَية3ُب/ُ-3ُ
 ُ.:ُالنذب3ُج/ُ.:ُالذهب1ُوُج/7ُوُب/3ُب/ُ-9ُ
 ُ.:َُفظَله1ُب/ُ-5ُ
ُُ.:ُمظ له1ُب/ُ-6ُ
ّثُوصلهماُخبّطيُإلُهذاُووضعُالّناسخُتتهماُرمزُ)صح(،2ُُوعلىُاهلامشُالينُب/ُ.1ب/ُ-7ُ

ُالنظومة ُمن ُب/ُ.الوضع ُالخطوطة ُيف ُإاّل ُالبيتان ُيثبت ُومل ُب/1ُهذا ُابقي2ُو ُمنهما ُوَخَلْت ،
ُكنون؛مّاُيُوحيُأبّنماُُمقَحمانُمنُبعضُالّنّساخ ُُُُ.والّلُأعلمُُ.الخطوطاتُالثمانية،ُوكذاُنشرةُعبدُالّل

 ُ.:ُالّظالم7ُ،ُب/5،ُب/9ب/ُ-8ُ
 ُ.:ُالّظالم7ُ،ُب/5،ُب/9ب/ُ.:ُالن ََّعم3ُ/جُ-4ُ

 ُ.:ُالظ الم7ُ،ُب/5،ُب/9ب/ُ.:ُفقل3ُب/ُ-10ُ
ُُ.:ُغصب3ُ،ُج/1ج/ُ.:ُخملب6ُ،ُب/5،ُب/9،ُب/2ب/ُ.:ُمغضب1ُب/ُ-11ُ
1ُج/ُ.:َُشاك ب3ُب/ُ.:ُسائب،ُوعلىُاهلامش:ُساكب5ُب/ُ.:ُصائب6ُ،ُب/2ب/ُ-12ُ :ُسكب 

.ُ 

 



 

 121 

 3َكبُ الْرُُيفُعدةُ ُم نُُ* 2َُجال بُُُُعودُ َُوالُقطرُُ .81
انسة .81 َُ  5ُاللّ َقاُل لحربُ َُوالزَّْحفُُ ُ* 9ُىاللَّقَُُاْلَبيتُ َُك
 7ابلَلَهبُعسلُمنُُ* 6ُالل َقىُأعقدتُانتُوَُ .82
نَّةُاْسمُُُاحلَيةُُ .83

َ
مت َنانُُُوَُُُ*8ُُال  ُال نَّةُُْاال 

نَّةُُْاْسمَُُُوالُقوَّةُُ .84
ُ
 10الَغلبُ ُدليلُُُوْهيُُ*4ُُال

نتُُ .85
َ
 12ُالق َرىُالضَّْيفُلُُونُ زُُُُ*11ُُالَقرَاُل لمْرءُ ُال

 1بيثُرُوُكمكَّةَُ ُ*13ُُقُ َرىُقَ ْريَةُ ُوجع .86

                                                                                                                                                                     
ُُ.ماءُالنحاسُ:ُالق ْطر2ُهامشُج/ُ.:ُذايب3ُج/ُ-1ُ
نُ َفْلُ!،ُوملُأتبّينه5ُهامشُب/ُ-2ُ ُُكب ْ  ُ.:ُاهلامش:
 ُ.:ُعدته7ُب/ُ.:ُع ّدن1ُج/ُ.مخ/ج:ُعدنُُ-3ُ
 ُ.:ُاللقا7ُ،ُب/6،ُب/3،ُب/2مخ/ج،ُب/ُ-9ُ
 ُ.:ُاللقى5ُ،ُب/9،ُب/1ب/ُ.:ُيفُحرب5ُب/ُ.:ُيفُاحلرب1ُج/ُ.:ُوالرحف9ُب/ُ-5ُ
:1ُج/ُ.:ُاللقا7ُ،ُب/6،ُب/3،ُب/2ب/ُ.ُ:ُلقى1ب/ُ.:ُوذنبُعقرب7ُمخ/بُعداُب/ُ-6ُ

ُكالمُملُأتبّينهُ!7ب/ُ.واثىنُعقدةُ :ُ)قولهُالل قاُهوُاحللوةُوقيل2ُوعلىُهامشُج/ُ.:ُُعقرب،ُوأسفلها
ُكذا!ُ ُُ.معجونُالتفاوه(

:ُمنُسمُابللهب3ُوكتبُالّناسخُعلىُاهلامشُب/ُ.:ُابللهىب1ُج/ُ.:ُلسع6ُ،ُب/2،ُب/1ب/ُ- 7
.ُ 

 ُ.،ُمخ/ج:ُاحلُمُة7ُب/ُ.:ُللحية1ُب/ُ-8ُ
ُُ.:ُوالعزة1ُج/ُ-4ُ

ُُ.:ُالعطب3ُ،ُج/1ج/ُ.:ُالَقلب7ُ،ُب/3مخ/بُغيُب/ُ.:ُوهو2ُج/ُ-10ُ
ُُ.:ُللمرا7ُ،ُب/5ب/ُ.:ُوالنتُللمرإ1ُج/ُ.:ُالقرى6ُمخ/بُعداُب/ُ-11ُ
ُنزولُضيف6ُ،ُب/2ب/ُ-12ُ ُج/5،ُب/9ب/ُ.: ُونزول3ُ، ُومنزل1ُب/ُ.: ُون زل3ُب/ُ.: :.ُ

 ُ.:ُأرادُماُينزلُلهُمنُالطعام2ُوعلىُهامشُج/ُ.مخ/ج:ُالقراُ
 ُ.:ُقُرا3ُ،ُج/1ج/ُ-13ُ
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لوُ َُواحلَبلُُ ُ* 2ُفالرََّشاُالَغزَالُُُأمَّا .87  3ُالرّ َشاُللدَّ
َاكمُُ*9ُُالر َشاَُمالُ َُوبذلُُ .88  5بُ ُمْستْكلُحل 
 6ُالزّ َجاجُاالْرَماحُ ُزجُ ُوَُُُ*ُُالزَّجاجَُرنُفلُ القََُُحبُ  .89
 8الَعَطبُ ُسريعَُُُوْهو ُ* 7ُالز جاجَُول ْلَقوارير .91
وهُحلقُوحلمُُ*ُُهَلوهُطحنُموضع .91  ُهل 
 10واَبُالمىُواغفرُُ* 4ُالل هوهُوللعطاًي .92
 12ُتقدَماَُمنَُنَظمَُُُ*11َُُماُشرحُتامَُُُهَذا .93
 19ل قطربُ ُمثلثاُُ* 13ُالُعلَماُاُداَبءُ ُمن .94
 2ُالرَّبُعفوُرجاءُُ* 1ُبل لحُ ُهذَّبه .95

                                                                                                                                                                     
ُب/3،ُج/1ج/ُ-1ُ ُمخ/بُعدا ،6ُ ُطّيب  ُتعال2ُب/ُ.: ُوحرسها ُهللاُشرفا ُزادها ُمكة 2ُج/ُ.: :

ُُُ.حاشيةُملُأتبّينهاُ!2ُُوعلىُهامشُج/ُ.بكسرتيُ
 ُ.:ُفرشا7ُب/ُ.:ُفالرسا9ُب/ُ.:ُالرَّشى6ُ،ُب/5،ُب/2ب/ُ-2ُ
،5ُ،ُب/2ب/ُ.:ُيفُالدلو1ُج/ُ.:ُالَدلو3ُب/ُ.:ُ)للولد(ُبدلُ)للدلو(1ُب/ُ.:ُواحلبان9ُب/ُ-3ُ
 ُ.:ُالرّ شى6ُب/
 ُ.:ُللر شا3ُ،ُج/1ج/ُ.:ُحبُالرسا9ُب/ُ.:ُالال1ُب/ُ.:ُالّرشى2ُ،ُج/6،ُب/5،ُب/2ب/ُ-9ُ
ُُ.:ُحلكم7ب/ُ-5ُ
 ُ.:ُاالرمح7ُ،ُب/6،ُب/5،ُب/9،ُب/2ب/ُ.:ُوُرَاج3ُج/ُ-6ُ
 ُ.:ُوللقواررُُزجاج1ُ/جُ-7ُ
ُُ.:ُهو7ُب/ُ-8ُ
 ُ.:ُهُلوه1ُب/ُ-4ُ

ُُ.:ُاب1ُب/ُ-10ُ
 ُ.:ُسقطُكلمةُ)شرح(7ُب/ُ.:ُالشرح9ُب/ُ.:ُسرح3ُب/ُ-11ُ
 ُ.:ُمنُقد9ُب/ُ.:ُنظمناُلا7ُب/ُ.:ُنّظم3ُج/ُ.:ُنضم1ُج/ُ-12ُ
 ُ.:ُالعلماء2ُج/ُ.:ُرضيُهللاُتعلىُعنهم2ُعلىُاهلامشُاليسرُب/ُ-13ُ
3ُب/ُ.:ُمثلث7ُوُب/9ُوُب/2ُب/ُ-19ُ ُكلمةُ)مثلث(ُغيُواضحة1ج/ُ.:ُمثلث  :ُُ!.ُُ
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 9الغريبُزيزالعَُُعبدُُُُ* 3َُذنبُمنُجىنُعمَّا .96
 5ُاْلُكَرماَُرسولُعلىُُ* ُمسلّ َماُمصلّ يًّا .97
7ُُُُيْثربُ 6ُبدرُاَلحَُُُ* ُماُوااْلصحابُواالل .98
ُنُْمُ ُةرَُشَُعَُوَُ،ُرالخُ ُبيعُ رَُُهللاُ ُرُ هُْشَُُنُْمُ ُينَُرُ شُْعُ وَُُةثَُالََُثُُرُ هُْالظُ ُدَُعُْب َُُْيُ ثن َُاالُ ُمَُوُْي َُُابُُتَُالكُ َُتَُُُُُّ

ََُوُ بَُالن َُُّة ُرَُجُْاهلُ ُنَُمُ 8ُجعرشُامَُعَُُرَبُن ُْجَُدُ  ُهللاُ ُدُ يُْب َُعُُُدُ بيَُُمُ الَُالسَُُّىكَُْزُأَُوَُُةُ الَُالصَُُّلُُضَُفَُْأُُاهَُبُ احُ صَُُىلَُعَُُةُ يّ 
ُُّيُّارُ الدَُُّيُّالويوُ ُدُ مَُّحمَُُُبنُ ُىوسَُمُُُبنُ ُدُ مَُّحمَُُُبنُ ُرَُمَُعُُُبنُ اُيمَُاهُ رَُب ُْإ ُُبنُ ُدمَُّحمَُُُهُُالَُوُْمَُُوَُفُْعَُُياجُ رَُ ُالفويت 

ُّجَُالتُّ ُيُّبوُ اللَّ 4ُبُ طُْالقُُُل ُّ الوَُُبنُ ُدمحََُْأُُدُ مَُّحمَُُُانَُخُ يُْشَُُوحُ تُُالفُُُ]كذا[ُوُبَُأُُهُ بُ احُ صَُوَُُمُْهلَُُُهللاُُُرَُفَُغَُُاين 
ُُّارُ تَُخمُُُْبنُ ُيُّ لُ عَُُبنُ 10ُصنبُبنُ ُارتَُخمُُُْبنُ ُانَُثمَُعُُُبنُ ُيدُ عُ سَُُبنُ ُرَُمَُعُُُاحلَاجُّ  ُيُّالكدوُ ُور يُّالطُُّالفويت 

ُّجَُالتُّ  ُائ لُ وََُأُُيف1ُد نق رَاو ىُةُ ينَُدُ مبَُُنَُامَُءَُُنُْمَُُيعُ مُ جل َُوَُُمُْهلَُُُهللاُُُرَُفَُغَُوَُُيَُامُ ءَُُبهُ ُهللاُُُاَنُعَُفَُن 11َُُثوُْالغَُُاين 

                                                                                                                                                                     
 ُ.:ُهديته1ُج/ُ.:ُهديت7ُب/ُ.:ُهديةُللحب9ُب/ُ-1ُ
 ُ.:ُرَب1ُمخ/بُغيُب/ُ.:ُرجاء 2ُج/ُ.:ُغفورُرب7ُب/ُ.:ُغفر9ُب/ُ-2ُ
 ُ.:ُجىن2ُجيعُالّنسخ:ُجناُغيُج/ُ.:ُعمن7ُب/ُ-3ُ
 ُ.:ُرمحهُهللاُتعلى2ُب/ُ.:ُالغريب2ُخ:ُالغربُغيُج/جيعُالّنسُ.:ُ)عند(ُبدلُ)عبد(9ُب/ُ-9ُ
ُكرما9ُب/ُ.:ُالرسول7ُ،ُب/9،ُب/1ب/ُ-5ُ ُبعدُهذاُالبيتُإلُنايةُالنظومة:2ُُوقدُجاءُيفُج/ُ.:

ُ)ُحُمّمدَُمْنَُقْدَُساُُ*َُُعَلىَُجيعُاْلَعربُ 
ُوااْللُوااْلصحابُماُُ*ُُاَلَحُبَريُقُيْثربُ 

 ُ.هللاُوحسنُعونهُوصلىُهللاُعلىُسيديُدمحمُوالهُوصحبهُوسلمُ(ُكذاَُوَقعُانتهىُحبمدُ
 ُ.مخ/ج:ُ)بَريُق(ُبدلُ)بدر(ُُ.:ُوهوُدمحمُصلىُهللاُتعلىُعليهُوسلم2ُب/ُ-6ُ
 ُ.:ُحرسهاُهللاُُتعلىُوزادهاُشرفا2ُب/ُ.:ُبيثرب1ُب/ُ-7ُ
م،1856ُه ُ=1273ُة:ُسنةُابالعتمادُعلىُحسابُاجلُمَّلُلدىُالغاربةُوصلتُإلُالّنتيجةُالّتاليُ-8ُ

ُُُ.والّلُأعلمُ
ُُ.ذاُمنُاصطالحاتُالّصوفّيةُالبدعّيةُالّشركّيةُالباينةُلعتقدُالّسلفُالّصاحلُ!؛فكنُمنهاُعلىُحذرُُ-4ُ

ُُ.،ُوملُأتبيَّنهاُ!!كذاُُ-10ُ
 ُ.ذاُمنُاصطالحاتُالّصوفّيةُالبدعّيةُالّشركّيةُ!ُ-11ُ
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َُُمَُصَُعَُوَُُهللاُُُهُُرَُصََُن2ُُابُكنَُُضَُرَُْأُُيدُ عُ سَُُبنُ ُرَُمَُعُُُاجُّ احلَُُانَُخُ يُْشَُُوُ زُْغَُُةُ نَُسَُُن ُّ سُ ُنُْمُ ُينَُرُ شُْعُ وَُُىدَُحُْإُ  ُُه
.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُيَُامُ ءَُُنَُمَُآُنُْمَُُيعُ مُ جل َُُرُْفُ غُْا ُُمَُّهُُاللَُّيَُامُ ءَُُاهَُُنُمُُُقَُوُْف َُُهُُغَُلَّبَ ُوَُُهُُظَُفُ حَُوَُ

ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.
ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.ُ.3ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 [انتهى]

 

                                                                                                                                                                     
ُ)ب/ُ-1ُ ُالصل ُالّنسخة 2ُيف ُكانتُهذه ُإلُهذاُ( ُإحالة َعتُهلا َُوُوض  ُيفُاهلامشُاليسر، الكلمة

 ُُ.الوضع؛فأحلقتهاُحيثُأشارُالّناسخُ
ُُ.؟ُُ-2ُ
 ُ.(ُغيُواضحُوالُمقروءُ!2الّسطرُالخيُمنُهذهُالّصفحةُيفُالّنسخةُالّمُ)ب/ُ-3
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 طُالنظومةضب

ُامل ثل ثث لمم ش كملم امل ورم 
ُناسيُّكُْعبدُالعزيزُالغريّبُالُ 

ُ
اُُ .1  َُوالسَّاَلمُُْالصَّاَلةُُُُثَُُّ***ُُاَنمُْاْلَُُل َبار ئُ ُمَحْد 
ُُاَنحََُُماُُ .2 ُالُُْالرَُّسولُ َُعَلىُُ***ُُمَحَامَُُْدْوحُ ُيف   َعَريب 
زُُْم نَُُْتالََُُوَمنُُُْ***َُُوَصْحب هُ َُوآل هُ ُُ .3  ُب هُ ح 
َُُسب يُلهُُُُ .4  َقبُ احلُْ َُمَرُّ َُعَلىُُ***ُُُحبّ هُ ُيف 
َاُفَاْلَقْصدَُُُوبَ ْعدُُُُ .5  ُل َماَُشْرحاُ ُأََرْدتُهُُُُ***ُُمب 
 ل ُقْطُربُ ُُمثَ لَّثاُ ُُ***ُُنُظ َماُقَ ْبلَُُُكانََُُقدُُُْ .6
اُُمَقدّ م اُُ .7  ُْسَجالَُمَُُُفَضمُّ َُكْسرُ ُُ***َُُعَلىُفَ ْتح 
 الت ََّرت بُ َُعَلىَُنْظم اُُ***ُُو الَُالَُُْعَلىَُوَهَكَذاُُ .8
ُتهُُُُ .9 ْلُمور ثُ َُسَّي ْ  ُُمثَ لَّثُ الُُْل ُمْشك لُ ُُ***ُُاب 
َُُمنُُُْ***ُُتَ َري ثُ َُماَُغْيُ ُم نُُْ .11  اْلََربُ ُب نَ ْيلُ ُل 
 ُالزََّللُ ُُكلُّ ُُغْفرَانَُُُ***َُُعل يُّالَُُْمْوَلُالُُْم نََُُوَسلُُْ .11
لُُُْ***َُُعَملُ الُُْقَ ُبولُ ُُثَُّ .12  1ُُمَقرَّبُ الُُُْمْصطََفىاب 
 َُعَلىُُمْزنُ َُهطََلتَُُْماُُ***ُُُعاَلُُذوُالَُُْعَلْيهُ َُصلَّىُ .13
 طَيّ بُ ُنَ ْوعُ ُُكلُّ ُم نُُُْ***ُُُمْبق الَُُفََأْضَحىَُرْبعُ ُ .14
ْقدُ َُواْلغ ْمرُُُُ***َُُغُزرَاَُماءُ ُفَاْلَغْمرُُُ .15 َاُح   ُُست 

                                                  
؛فانتبْهُلهُُ-1ُ  ُ.ُ-سّلمكُالّلُتعالُُ–ذاُتوس ل ُغُيُمشروع 
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 ُُيَرّ بُ َُوملَُُْف يهُ ُُ***َُُسَرىَُجْهلُ ُُذوَُواْلُغْمرُُُ .16
اَلمُُْاحلْ َجارَةُ َُوا ْسمُُُُ***ُُالسَّاَلمُُْاْلَمْرءُ ُتَ يَّةُُُ .17  ُالسّ 
َُُواْلع ْرقُُُ .18 َُُرَوْوهُُُُ***ُُالس اَلمَُُْكفُّ الُُْيف  َُُّلْفظُ ُيف  يب  ََ  النَّ
َُُواجْلُرْحُُُُ***ُُفَاْلَكاَلمُُْاحلَْد يثُُُأَمَّاُ .19  ُاْلك اَلمَُُْمْرءُ الُُْيف 
عُُُ .21  َوالتََّصل بُ ُل ْليُ ْبسُ ُُ*** ُاْلُكاَلمُُْالص ْلبَُُُواْلَمْوض 
 ُاحلْ َجاَرةَُُُواحلْ رَّةُُُُ***ُُاحْلَرَارَةَُُُواحْلَرَّةُُُ .21
 اْلَعَربُ ُحُمَْصَناتُ ُم نُُُْ***ُُاْلُمْخَتارَةَُُُواحْلُرَّةُُُ .22
ُُثَ ْقبُ َُواحْلَْلمُُُ .23  ُاْلَكر يُُُْخْلقُ ُم نَُُْواحلْ ْلمُُ ُ*** ُاْلَد يُُْيف 
ُُحْلُْلمَُُواُ .24 ْدقُ ُُ***َُُعم يمُْالُُْالن َّْومُ ُيف  لصّ  ْلَكذ بُ ُأَوُُْاب   اب 
َداُيَ ْومُ ُالسَّْبتُُُ .25  َ ْبتُُُُ***ُُُعي  َداُنَ ْعلُ َُوالسّ   ُمحُ 
َداُنَ ْبتُ َُوالس ْبتُُُ .26 ُُُ***ُُُوج   َسْبَسبُ ُأَوَُُْمْعَمرُ ُيف 
دَّةُ ُ .27 َهامُُُْقلَُُْوللنّ َبالُ ُُ***ُُالسََّهامُُْاحْلَرُّ ُل ش   ُس 
َياُ .28 ض   َ َْشر قُ ُُ***ُُالس َهامُُْالشَّْمسُ َُول   َوَمْغر بُ ُمب 
َعاُاْلَمْرءُ َُوَدْعَوةُُُ .29  ُالدّ َعاُاْلَعْبدُ َُود ْعَوةُُُُ***ُُالد 
 الطََّربُ َُوْقتَُُل أْلَْكلُ ُُ***ُُُصن َعاَُماَُوُدْعَوةُُُ .31
ْربُُُُ***ُُالن َدَماَُجْعَُُُوالشَّْربُُُ .31 َماَُحظُ َُوالشّ   ُُقس 
 اْلع َنبُ َُماءَُُُوق يلَُُُ***ُُُعل َماُف ْعلُ ُْربَُُوالشُ ُ .32
 َُكُرَماُُحرُ َُوالْ ْرقُُُُ***َُُعُظَماَُقدَُُْماَُواْلَْرقُُُ .33
ْنهُُُُ***َُُلُؤَماُمُحْقُ َُواْلُْرقُُُ .34  َهَربُ َُذاُُكنَُُْفم 
 ُاللّ َحاُُعودُ الَُُْوق ْشَرةُُُُ***ُُاللََّحاُل ْلَمْرءُ َُعْذُلكَُُ .35
َْيةُ َُوَجْعُُُ .36 َُُكْسرُ َوالُُْاب لضَّمُ ُُ***ُُحُلَاُحل   ُحيب 
 ُُفر َضاَُعْدلُ َُواْلق ْسطُُُُ***ُُرُف َضاَُجْورُ َُواْلَقْسطُُُ .37
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 ُمطَيَّبُ الُُْل َعْرف هُ  ُ***ُُُمْرَتَضىُُعودُ َُواْلُقْسطُُُ .38
 ُل مَّةُرَْأسُ َُوَشْعرُُُُ***َُُلمَّةُُقلُُْجل  نَّةُ ُ .39
َُُشْيخُ ُبَ ْيََُُماُُ***ُُُلمَّةُاَنسُ َُوَجْعُُُ .41  َوَصيب 
ْلدُ ُاْلَمْسكُُُ .41  ُاْلك رَامُُْط يبُ ُم نَُُْواْلم ْسكُُُُ***ُُُغاَلمًُُْيَُُج 
 َنَشبُ ُم نُُْاْلَفىَتَُُتْكف ي ُ***ُُالطََّعامُُْبُ ْلَغةَُُُواْلُمْسكُُُ .42
رُ َُواْلع ْرفُُُُ***ُُطَيّ بُُُر يحُ ُاْلَعْرفُُُ .43  ُيُ ْنَدبَُُُصب ْ
 الرّ َيبُ ُْرت َكابُ ا ُُع ْندَُُُ***ُُيَ بُُُأَْمرُ َُواْلُعْرفُُُ .44
ْجر يُف يهُ َُوَقلَُُُّ***َُُحْجر يُُدُموع يُبَ لَّتُُْ .45  ُح 
ُُف يهُ َُلَضاقَُُُ***ُُُحْجرُ َُكا ْبنُ ُُكْنتَُُُلوُُْ .46  أََديب 
ْقطُُُز ْندُ َُواَنرُُُُ***َُُسْقطُُُل َعْرفُ َُوُقلُُْ .47  ُس 
 الَعَربُ ُب د ينُ َُود نُُُْ***ُُُسْقطَُُُوَلدُ ُُخُروجُُُ .48
ْلَكالَُُىيُْدعََُُواْلُعْشبُُُ .49 رَاَسةُ ُُ***ُُاب   ُاْلك الََُُول ْلح 
 َأبُ ُذ يَُحيُّ ُل ُكلُّ ُُ***ُُُكالَُُُكْلَيةُ َُوَجْعُُُ .51
َُُثالَثَةُ ُُقلُُْ .51 َُُوقُ رَّةُ ُُ***َُُصرَّةُيف  رَّةُيف   ُص 
ْرَقةُ ُ .52 َُُوخ   َذَهبُ ُم نَُُْمْشُدوَدةُ ُُ***ُُُصرَّةُيف 
بُ َُوال دُُُاجلَْدُ ُ .53 ََ دُ َُواجلْ دُ ُُ***ُُاْلَ  ُاللَّع بُ ُض 
 اْلََربُ َُذاتُُُاْلب يُُُُ***ُُاْلَعَربُ ُع ْندََُُواجْلُدُ ُ .54
 ُاجلْ َوارُُْاجْلَارُ َُوَمْصَدرُُُُ***ُُاجْلََوارُُْإ ْحَدىَُجار يَةُ ُ .55
وَُُْوَجعُ ُم نُُُْ*** ُاجْلَُوارَُُْصْوتُ َُوَرْفعُُُ .56 ََ  َحَربُ َُأ
 ُإ مَّةَُُْوقَاُلواُُتْدَعىُُ***ُُأَمَّةُُْرَْأسُ َُشجَّةُُُ .57
 َعَربُ ُأَوَُُْعَجمُ ُم نُُُْ***َُُوأُمَّةُُْل ن ْعَمةُ ُ .58
 َُوَعم َرتُُْع َمارَةُ ُُ***َُُعَمَرتَُُْقدَُُْوَدارُهُُُ .59
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 اْلََربُ ُبَ ْعدَُُأَْرُضكَُُُ***َُُوَعُمَرتُُْاْلَفىَتُُنَ ْفسُُُ .61
َُُواْلَمْوتُُُُ***ُُاحلََْمامَُُْشه يُ ُطَي ْرُ ُ .61  ُاحلْ َمامُُْاْلُعْرفُ ُيف 
بُ ُفَ ىت َُُعَلىُُ***َُُمامُْاحلَُُُْجاءََُُوَعَلم اُ .62 َتس   ُمن ْ
 ُمّ الَُُأََوان يُهمَُوُقلُُُْ***ُُاْلَمالَُُالنَّاسُ َُجَاَعةُُُ .63
َقر يُّ ُم نُُُْ***ُُاْلُمالَُُل يُُُْبُسُهمَُْولُ ُ .64  ُمْذَهبُ َُعب ْ
ْثلُ َُعْيَُُُوالشَّْكلُُُ .65 ْكلُُُُ***ُُاْلم   ُالدَّلُّ ُُحْسنَُُُوالشّ 
 الت ََّوث بُ ُخَمَاَفةَُُُ***ُُاْلُغلُّ ُقَ ْيدَُُُوالش ْكلُُُ .66
لُُُ .67 زُُ ُ*** ُالرَّقَاقُُْالرَّْملُ ُُمتَّص   ُالرّ قَاقَُُْرقَُُّإ نَُُْواْلُب ْ
68. ُُ يلُ َُويف   اْلَعَربُ ُع ْندَُُيُ َقالُُُُ***ُُالر قَاقُُْاْلَماَُمس 
سُُُُ***َُُقمَّةُُْلَْيثُ َُوُسْؤرُُُ .69 َْ  ُق مَّةُُْثَ ْورُ َُورَْأ
 ل ْلَقَشبُ ُْزبَ َلةُ مَُُُ***َُُواْلُقمَّةُُْب َكْسر َهاُ .71
لَُُّرْملُ َُحيَّاتُُُُ***َُُصلُُّاحْلَد يدُ َُصْوتُُُ .71  ُص 
َوىَُوَماُُ***ُُُصلُُّحلَْمُ ُتَ ْغي يُُُ .72  َمْأَدبُ ُم نُُْس 
يلُ َُظيْبُ ُ .73  ُالطّ الَُُف يهُ ُُقلَُُْوالَْْمرُُُُ***ُُالطَّالََُُكح 
يدُُُُ***ُُالط الَُُم نََُُوطُْلَيةُ ُ .74  اْلُمَهذَّبُ ُاْلَفىَتُُج 
 ُظ لَّهَُُْشْعرُ َُوبَ ْيتُُُُ***ُظَلَّهُُْالن ََّهارُ َُملُُ]ُعَُُ .75
ُ[ُأَْهلُ ُم نُُْوَُكنُُُْ***ُُظُلَّهُُُْقلُُْل ُصفَّةُ ُ .76  1اْلُقَرب 
ُُُ***ُُالظَّْلمُُُاحْلَب يبُ ُر يقُُُ .77  ُالظّ ْلمُُُالن ََّعامُ َُويف 
مَّاَُفْحلُ ُ .78 ََ  َغَضبُ ُذ يُم نُُْفَاجْلَْورُُُُ***ُُالظ ْلمَُُُوَأ

                                                  
ُيثبتُالبيُ-1ُ ُيفُالخطوطةُب/مل ُابقيُالخطوطاتُالثمانية،ُوكذا2ُوُب/1ُتانُإاّل ،ُوخلتُمنهما

ُكنون؛مّاُيُوحيُأبّنماُُمقَحمانُمنُبعضُالن ّساخ ُُُُ.والّلُأعلمُُ.نشرةُعبدُالّل

 



 

 128 

 َُذائ بُُُُصْفرُ َُواْلق ْطرُُ ُ***َُساك بَُُُغْيثُ ُاْلَقْطرُُُ .79
ُُع دَّةُ ُم نُُُْ***َُُجال بُُُُعودُ َُواْلُقْطرُُُ .81  اْلمرَْكبُ ُيف 
 ُاللّ َقاُل ْلَحْربُ َُوالزَّْحفُُُُ***ُُاللََّقىُاْلبَ ْيتُ ُُكَناَسةُُُ .81
للََّهبُ َُعَسلُ ُم نُُُْ***ُُالل َقىُأَْعَقْدتََُُوأَْنتَُُ .82  اب 
اْمت َنانُُُوَُُُ***ُُنَّةُْاْلمَُُا ْسمُُُاحْلَيَّةُُُ .83  َ نَّةُُْاْل  ُاْلم 
 اْلَغَلبُ َُدل يلَُُُوْهيَُُُ***ُُاْلُمنَّةُُْا ْسمَُُُواْلُقوَّةُُُ .84
 ُاْلق َرىُالضَّْيفُ َُونُ ُزلُُُُ***ُُاْلَقرَاُل ْلَمْرءُ ُاْلَمنْتُُُ .85
 َويَ ْثر بُ َُكَمكَّةَُُُ***ُُقُ َرىُقَ ْريَةُ َُوَجْعُُُ .86
ْلوُ َُواحْلَْبلُُُُ***ُُفَالرََّشاُاْلَغزَالُُُأَمَّاُ .87  ُالرّ َشاُل لدَّ
َاك مُ ُُ***ُُالر َشاَُمالُ َُوَبْذلُُُ .88  ُمْسَتْكل بُ ُحل 
 ُالزّ َجاجُُْْرَماحُ اْلََُُوزَجُ ُُ***ُُالزََّجاجُُْاْلَقَرنْ ُفلُ َُحبُ ُ .89
 اْلَعَطبُ َُسر يعَُُُوْهوَُُُ***ُُالز َجاجَُُْول ْلَقَوار يرُ ُ .91
عُُُ .91 َْوةَُُْحْلقُ ُحلَْمُُوَُُُ***ُُهَلَْوةَُُْطْحنُ َُمْوض   ُهل 
ُمّ يَُوا ْغف رُُُْ***ُُالل ْهَوةَُُْول ْلَعطَاًيَُُ .92 ُُل   َوَأيب 
َماَُمنَُُْنَظمَُُُ***َُُماَُشرْحُ َُتَامَُُُهَذاُ .93  ُتَ َقدَّ
 ل ُقْطُربُ ُُمثلَّثاُ ُُ***ُُاْلُعَلَماُأَُداَبءُ ُم نُُْ .94
بَهُُُ .95 بُّ َُهذَّ  ُالرَّبُ َُعْفوُ َُرَجاءَُُُ***ُُل ْلح 
ُُّاْلَعز يزُ َُعْبدُُُُ***َُُذْنبُ ُم نُُْىَنُجََُُعمَّاُ .96  اْلَمْغر يب 
 ُاْلُكَرَماَُرُسولُ َُعَلىُُ***ُُُمَسلّ َماُُمَصلّ يًّاُ .97
ُيَ ْثر بُ َُبْدرُُُاَلحَُُُ***َُُماَُواْلَْصَحابُ َُوُاْللُ ُ .98

ُم َنُاللّ َُتعالَُوحَده ُانتَ َهىُبتوفيق 
ه ُُضحىُيوَمُالّسب من16ُُه ُ=1930ُمنُجادىُالول22ُُتُوقدُوافقُالفراغُم نُتَبييض 
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ُ.ُم2004مايُ
منُسبتمرب11ُُه ُ=1937ُمنُذيُاحلّجة04ُُوُفرغُمنُتبييضهُصبيحةُيومُعرفةُ

ُم2016
ُالعالي ُوالّصالةُوالّسالمُعلىُرسولهُالمي،ُواحلمدُلّلُربّ 

ُحمّمدُبنُعبدُالّلُ
ُآلهُعلىُصّلىُالّلُعليهُُو

ُوصحبهُأجعي
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 : 1ملصادر واملراجعقائمة ا -1
ةُدارُالكتبُالعلميُّ،ُعبدُاجلّبارُزّكار:ُتقيق،ُأجبدُالعلومُلصّديقُحسنُخانُالقّنوجيُّ .1

 بيوتُُ-
 .ُم1478

البنُزيدانُعبدُالّرمحنُبنُحمّمدُإتافُأعالمُالّناسُجبمالُأخبارُحاضرةُم ْكناسُ .2
 ُ،ُالّسجلماسيُّ

 .ُم2008ُ-ه 1924ُط/الولُ،ُلقاهرةمكتبةُالثقافةُالّدينّيةُاب،ُعلّيُعمر.ُد:ُتقيق
:ُتقيقُوتقديُوتعليق،ُلذيُالوزارتيُلسانُالّدينُبنُالطيبُاإلحاطةُيفُأخبارُغرانطة .3

 حمّمدُ
 .ُم1473ُ-ه 1343ُط/الثانيةُ،ُمكتبةُالاجنّيُابلقاهرة،ُعبدُالّلُغ نان

ُييبُسعيدُاحلسنُبنُعبدُالّلُاأخبارُالّنحوّييُالبصرّييُل .9 طهُ:ُتقيق،ُالقاضيُُّايفُّلسّ 
 حمّمدُ

،ُمصر،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليّبُوأوالده،ُالزّيّنُوحمّمدُعبدُالنعمُخفاجيُّ
 ُ.ُم1455ُ-ه 1379ُط/الولُ

                                                  
ُكّلُمن:ُمصطفىُ-1ُ ثَ لَّث(ُصدرتُبعناية

ُ
ُال ور ثُل ُمْشك ل 

ُ
بنُُمّاُعلمته،ُوملُأطّلعُعليهُأّنُمنظومةُ)ال

ه 1904ُالغربُعنُالزانةُالعلمّيةُالّصبيحّيةُسنةُُ–حمّمدُالّنّجار،ُُوحمّمدُبنُعبدُالعظيمُبنُعّزوزُبسالُ
ُينظرُله:ُُ.م1484ُ-
ُجامعةُنواكشوطُ-موقعُالكتبةُالوطنّيةُالوريطانّيةُُ-أ
ُArab Union Catalog Control Numberُ07200563756ُُ/Physical Description:ُُ16ُ29ُص
Pays: Morrocoُُُ.سم /King AbdulAziz foundationُLibraryُ /ُ ُ :Call Number:  nullُُ/

Copies:  1ُ
الورثُلشكل3250ُُرقمُالادة:Juma Almajid Center For Culture @ Heritageُُموقعُُ-ب

ُُ.مُغُرُمُُ-1ُُ.915تصنيفُرقم:ُُ.سم29ُُص16ُُوصف:1484ُُالثلَّث/بيعُإيداعُ
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دارُالّرشادُاحلديثةُ،ُثُقطربُهلشامُبنُحمّمدُحيجرُاحلسنُّيفُشرحُمثل1َُّأربعُرسائل .5
 ابلّدارُ

 .ُم2010ُ-ه 1931ُلولُط/ا،ُالغربُ–البيضاءُ
،ُالّتلمساينُُّيُّلقرُّ محدُبنُحمّمدُشهابُالّدينُالُعياضُالقاضيُأخبارُيفًُيضالرُّ ُأزهار .6
 ضبطُ

جلنةُالّتأليفُ:ُطبع،ُمصطفىُالّسّقاُوإبراهيمُالبيارّيُوعبدُاحلفيظُشليبُّ:ُوتقيقُوتعليق
 .ُم1434ُ-ه 1358ُوالّتجةُوالّنشرُابلقاهرةُ

تقيقُوتوضيحُ،ُدُرًيضيُزادةطيفُبنُحممُّالتّممُلكشفُالظنونُلعبدُاللُّأساءُالكتبُ .7
 دُحممُّ.ُد

                                                  
1ُ-ُ

ُ
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ُ.ُمكتبةُالاجنيُابلقاهرة،ُيالّتوجنُ 
ونسيُيفُتقيقُالّتاثُ .8 َُ َّ ابُعبدُالوهُّ:ُإعداد،1488ُُ-1860ُاإلسهامُالّت

 اهرُالطُّ:ُتقيقُ.ُخليالدُّ
 .ُم1487ةُللكتابارُالعربيُّالدُّ:ُنشر،ُأمحدُالزّاوي

.ُد:ُتقيق،ُليماينُّعبدُالباقيُبنُعبدُاجمليدُالُيفُتراجمُالّنحاةُوالّلغوّييُإشارةُالتَّعيي .4
 عبدُاجمليدُ

 ُ.ُم1486ُ-ه 1906ُالولُط/،ُدًيب
 .ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُلّسيوطيُّاللُالّدينُاالشباهُوالّنظائرُيفُالّنحوُجل .10
ه 1905ُدارُالعلومُابلّرًيضُ،ُّدادّناُحَُحَُ.ُد:ُتقيق،ُطربقُُّمدُبنُالستنيُالضدادُحمل .11

 .ُم1489ُ-
ُط/الامسةُعشرةُأًّيرُ=،ُبيوتُ–دارُالعلمُللمالّييُ،ُكليُّر ُلزُّ يُالّدينُاالعالمُل .12

 .ُم2002مايوُ
إعدادُمكتبُتقيقُدارُإحياءُالّتاثُ،ُهاينُّعلّيُبنُاحلسيُالصفالغايّنُليبُالفرجُ .13

 ُ–العريّبُ
 .ُم1449ُ–ه 1919ُالولُط/،ُبيوت

عافرّيُالسََّرُقسطيُّ)كتاب(ُالفعالُل .19
َ
حسيُ.ُد:ُتقيق،ُيبُعثمانُسعيدُبنُحمّمدُال

 حمّمدُحمّمدُ
ُ-ه 1913ُطابعُالمييّةُاهليئةُالعاّمةُلشؤونُال،ُحمّمدُمهدّيُعالم.ُد:ُومراجعة،ُشرف

 .ُم1442
يدُيفُشرحُأدبُالكاتبُليبُحمّمدُعبدُاللُُّاالقتضاب .15 يُُّبنُحمّمدُبنُالسّ  ،ُالَبطَْليَ ْوس 

 ُ:ُتقيق
 ُ.ُم1446ط/دارُالكتبُالصريّةُ،ُحامدُعبدُاجمليد.ُمصطفىُالّسّقاُود

السّيدُ:ُصّححهُوزادُعليه،ُكرنيليوسُفانديكاكتفاءُالقنوعُمباُهوُمطبوعُإلدواردُُ .16
 حمّمدُعلّيُ
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 ُ.م1846ُ-ه 1313ُمطبعةُالّتأليفُ"ُاهلاللُ"ُمصرُ،ُالببالوي
يفُرفعُاالرتيابُعنُالؤتَ َلفُوالختَ َلفُيفُالساءُوالكىنُوالنسابُالبنُُاإلكمال .17

 ماكوالُعلّيُبنُ
دارُالكتابُاإلسالمّيُ،ُالستاذُانيفُالعّباس:ُتصحيحُوتعليق،ُهبةُهللاُبنُجعفر

 ُ.ُم1443ط/الثانيةُ،ُابلقاهرة
،ُللمؤّلفيلُوالّنوادرُالذُّ:ُ)معهالبغدادّيُُالقالُُّإساعيلُبنُالقاسمُالمالُليبُعليُّ .18

 وكتابُالّتنبيهُ
 .ُبيوتُ-دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُللبكرّي(

حمّمدُأبوُ:ُتقيق،ُلق ْفطيُّيبُاحلسنُعلّيُبنُيوسفُالُعلىُأنباءُالّنحاةُاةإنباهُالر ُو .14
 الفضلُ

ه 1906ُُط/الول،ُمؤّسسةُالكتبُالثقافّيةُببيوتُ–دارُالفكرُالعريّبُابلقاهرةُ،ُإبراهيم
 ُ.ُم1486ُ-

سعيدُ:ُشرحُوتقيق،ُالعروضُوالقافيةُحملمودُمصطفىُالليلُيُْمَُلُْأهدىُسبيلُإلُعُ  .20
 حمّمدُ

 .ُم1446ُ-ه 1917ُط/الولُ،ُبيوتُ-ُعاملُالكتب،ُالّلّحام
ُالكنون .21 ُبنُحمّمدُأميُالباابينُُّإلساعيُلُابشاُيلُعلىُكشفُالظنونيفُالذُُّإيضاح 

 دارُ،ُالبغداديُّ
 .ُبيوتُ-الّتاثُالعريّبُُياءإح
،ُحّسانُعبدُالّنان:ُاعتىنُبا،ُالّشافعيُّالبنُكثيُإساعيلُبنُعمرُالبدايةُوالّنهايةُ .22

 ط/بيتُالفكارُ
 .ُم2009الّدولّيةُ

ُ–مكتبةُالثقافةُالّدينّيةُببورسعيدُ،ُللمطهرُبنُطاهرُالقدسيُّالبدءُوالّتاريخُ)كتاب(ُ .23
 .ُمصر
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حمّمدُأبوُالفضلُ:ُتقيق،ُلّزركشيُّّمدُبنُعبدُالّلُبدرُالّدينُاآنُحملالربهانُيفُعلومُالقُر .29
 ُ،ُإبراهيم

 .ُم1489ُ-ه 1909ُط/الثالثةُ
سليمانُبنُإبراهيمُ.ُثُذوُالعىنُالواحدُتقيقُودراسةُدالثلَّ:ُوكتاابهُالبعلّيُالّلغويُّ .25

 ُ،ُالعايد
تبتُكُُ).ُمصرُ-مطبعةُالدينُُ،ُةيُّالعزيُزُ–مّكةُالكّرمةُُالبُاجلامعيُّمكتبةُالطُّ:ُالّناشر
 .ُ(ه 25/07/1907مةُيفُالقدُّ

:ُتقيق،ُلعبدُالّرمحنُجاللُالّدينُالّسيوطيُُّاةُيفُطبقاتُالّلغوّييُوالّنحاةبُغيةُالُوع .26
 حمّمدُأبوُ

 .ُم1474ُ-ه 1344ُط/الثانيةُ،ُالفضلُإبراهيم
دارُسعدُ،ُاابديُّلفيوُزدُالّدينُايفُتراجمُأئّمةُالّنحوُوالّلغةُحملّمدُبنُيعقوبُجمالبُ ْلغةُ .27

 الّدينُ
 .ُم2000ُ-ه 1921ُط/الولُ،ُحمّمدُالصريُّ:ُتقيق،ُبدمشق

،ُأوغستُهفنرُوالبُلويسُشيخوُاليسوعيُّ.ُنشرهاُد،1ُالُبلغةُيفُشذورُالّلغة .28
 ط/الطبعةُالكاثوليكّيةُ

 .ُم1408بيوتُُ–
ُ-ه 1918ُط/الّسابعةُ،ُجنّيُابلقاهرةمكتبةُالا،ُبنُحبرُاجلاحظُمروالبيانُوالّتبييُلعَُ .24

1448ُ. 
 .ُ.ُدارُاهلالل،ُشوقيُضيف.ُد:ُتعليق،ُجلرجيُزيدانُاتريخُآدابُالّلغةُالعربّية .30
منشوراتُدارُالشرقُ،ُ(ُلألبُلويسُشيخو1425ُ–1800ُ)ُةاتريخُالدابُالعربيُّ .31

 ُط/،ُبيوتُ–

                                                  
ُالعربُظهرُمعظمهاُيفُجمّلةُالشرقُوُأحلقتُابلفهارسُعلىُُ-1ُ ُكتبة ُلئّمة هيُعشرُمقاالتُلغويّة

 ُ.طريقةُحروفُالعجمُ
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 .ُم1441الثالثةُ
دارُ،ُعبدُاحلليمُالنّجار.ُهُإلُالعربّيةُدنقل،ُبروكلمانلكارلُاتريخُالدبُالعريّبُ .32

 ُ،ُالعارفُابلقاهرة
 ُ.ُط/الرّابعة

ُ-ه 491ُمُإلُسنة1258ُُ-ه 656ُُاتريخُالدبُالعريبُيفُالعراقُمنُسنة .33
 ُلعّباسُالعزّاويُُّم1539

 .ُم1460ُ-ه 1380ُُمطبوعاتُاجملمعُالعلمّيُالعراقيُّ،ُ
تقيقُ،ُالذَّهيبُ ُحملّمدُبنُأمحدُمشسُالّدينووفياتُالشاهيُوالعالمُُاتريخُاإلسالم .39

 وضبطُ
ُ-ه 1929ُط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالغربُاإلسالمّيُ،ُبّشارُعّوادُمعروف.ُد:ُوتعليق

 .ُم2003
.ُد:ُتقيقُوضبطُوتعليق،ُمحدُبنُعلّيُبنُاثبتُالطيبُالبغداديُّاتريخُبغدادُل .35

 بّشارُعّوادُ
ُ.ُم2001ُ-ه 1922ُلُط/الُو،ُدارُالغربُاإلسالميُّ،ُمعروف

عرفهُ.ُةُدنقلهُإلُالعربيُّ،ُغة(ُلفؤادُسزكي)علمُالل2ُُّ-1جزء8ُاتريخُالّتاثُالعريّبُج .36
 ُ،ُمصطفى

ةُعودُاإلسالميُّدُبنُسُُإدارةُالّثقافةُوالّنشرُجبامعةُاإلمامُحممُّ،ُمازنُعَماوى:ُوراجعه
 .ُم1488ُ-ُه 1908

:ُدراسةُوتقيق،ُبنُاحلسنُالّشافعيُُّالبنُعساكرُأيبُالقاسمُعليُّدمشقُمدينةُاتريخُ .37
 أيبُسعيدُ

ُ-ه 1917ُط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالفكرُ،ُعمرُبنُغرامةُحمّبُالّدينُالَعمرويُّ
 .ُ.ُم1447

يبُاحملاسنُالفضلُبنُحمّمدُلُمنُالبصرّييُوالكوفّييُوغيهمُاتريخُالعلماءُالّنحوّيي .38
 بنُمسعرُ
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ّتاحُحمّمدُعبدُالف.ُد:ُتقيق،ُمُحمّمدُبنُُسعودُاإلسالمّيةجامعةُاإلما،ُالعّريُُّلتّ ن وخيُّا
 .ُم1481ُ-ه 1901ُاحللوُ

حمّمدُعلّيُ:ُتقيق،ُالبنُحجرُأمحدُبنُعلّيُالعسقالينُُّتبصيُالنتبهُبتحريرُالشتبه .34
 ُ،ُالنّجار

 .ُبيوتُ-الكتبةُالعلمّيةُ،ُعلّيُحمّمدُالبجاويُّ:ُمراجعة
عبدُ.ُد:ُتقيق،ُالاّبرُحمّمدُبنُعبدُالّلُالقضاعّيُالبلنسيُُّالبنلةُالّتكملةُلكتابُالصُّ  .90

 الّسالمُ
ُ.ُم1445ُ-ه 1915ُبيوتُُ–دارُالفكرُ،ُاهلرّاس

عبدُالّسالمُحمّمدُ:ُتقيقُوتقدي،ُلزهريُّيبُمنصورُحمّمدُبنُأمحدُاهتذيبُالّلغةُل .91
 ُ،ُهارون

 .ُللّتأليفُوالّنشرُالؤّسسةُالصريّةُالعاّمة،ُحمّمدُعلّيُالنّجار:ُمراجعة
نشرُضمنُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُ،ُالثالثةُليبُاحلسيُأمحدُبنُفارسُ)كتاب( .92

 اجملّلدُُالعربّية
 .ُم1469ه ُ=ُمايو1389ُالعاشرُاجلزءُالّولُيفُشهرُحمّرمُ

ُ-ه 1925ُظيبُأبوُ،ُاجملمعُالثقايفُّ،ُُحمّمدُاحلبشيُّلعبدُاللُُّجامعُالّشروحُواحلواشي .93
 .ُم2009

،ُحممودُالطّحان.ُد:ُتقيق،ُللخطيبُالبغداديُُّامعُلخالقُالرّاويُوآدابُالّسامعاجل .99
 مكتبةُ

 .ُم1483ُ-ه 1903ُالعارفُابلّرًيضُ
،ُيفُذكرَُمنُحلَُّمنُالعالمُمدينةُفاسُلمحدُابنُالقاضيُالكناسيُُّجذوةُاالقتباس .95

 دارُالنصورُ
 .ُم1473لّرابطُابللطّباعةُوالوراقةُ

الولُ:ُط.ُةعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُابلكتبخانةُالدّ يويّةُالصريُّاباجلزءُالرُّ .96
 ابلطبعةُ
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 .ُه 1307مبصرُسنةُُالعثمانّية
ُحسنُالّتحدُ  .97

ُ
ُضمنبعُط،ُهلشامُبنُحمّمدُحيجرُاحلسنُُّثثُلشكلُالثلَّورُ ثُحبّلُال

 أربعُ
ُ–ديثةُابلّدارُالبيضاءُدارُالّرشادُاحل،173ُُ–104ُصُُثُقطربمثلَُّرسائلُيفُشرح

 .ُم2010ُ-ه 1931ُط/الولُ،ُالغرب
،ُعنُكتبُالعلمُالّشرائفُدونُالّنساءُالعفائفُليبُسعيدُنشوانُاحلمييُّاحلورُالعيُ .98

 تقيقُ
ط/الثانيةُ،ُالكتبةُاليمنّية،ُدارُآزالُللطّباعةُوالّنشر،ُكمالُمصطفى:ُوضبطُوتعليق

 .ُم1485
،ُدارُالبشائر،ُإبراهيمُصاحل:ُتقيق،ُّمدُبنُموسىُالدّ مييُّحملُحياةُاحليوانُالكربى .94

 ط/الولُ
 .ُم2005ُ-ه 1926ُ

 .ُمركزُاللكُفيصلإصدارُ،ُفهرسُخمطوطاتُ-ُخزانةُالّتاثُ)موقع( .50
ُّيبُالفتحُعثمانُالصائصُل .51 نّ  ُ–الكتبةُالعلمّيةُ،ُحمّمدُعلّيُالنّجار:ُتقيق،ُبنُج 

 .ُبيوت
 .ُالّناصريّةُبتمكروتدارُالكتبُُ)موقع( .52
ُ-دارُالفكرُ،ُفريدُوجديّمدُحملُالعشرين(ُ–)الرّابعُعشرُُدائرةُمعارفُالقرنُالعشرين .53

 .ُبيوت
ُاحلََببُيفُاتريخُأعيانَُحَلبُ .59 حممودُ:ُتقيق،ُالبنُاحلنبلّيُحمّمدُبنُإبراهيمُاحلليبُُّدر 

 محدُ
 .ُدمشقُ–منشوراتُوزارةُالثقافةُ،ُالفاخورّيُُيىيُزكرًّيُعّبادة

:ُتقيق،ُناسيُّكُْيفُأساءُالّرجالُالبنُالفرضّيُأيبُالعّباسُأمحدُبنُحمّمدُالُ ُدرّةُاحلجال .55
 حمّمدُ.ُد

 .ُمكتبةُدارُالّتاثُابلقاهرةُ،ُالمحدّيُأبوُالّنور
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ُكَُتقيقُسيُّ،ُابنُالغّزّيُالّدمشقيُّّمدُبنُعبدُالّرمحنُحملُديوانُاإلسالم .56 ،ُنسَُويُحَُرَُسُْد
 دارُالكتبُ

 .ُم1440ُ-ه 1911ُُبيوتُ-لمّيةُالع
ُ.ُذخائرُالّتاثُالعريّبُاإلسالميُّ .57
،ُالختارُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُالستانة.ُرسالةُمنُأمحدُتيمورُإلُجرجيُزيدان .58

 نشرهاُوعّلقُ
 .ُدارُالكتابُاجلديدُم1468الولُ:ُط.ُصالحُالّدينُالنجد.ُعليهاُد

الّدارُ،ُّساداتُحملّمدُابقرُالوسوّيُالوانساريُّيفُأحوالُالعلماءُوالروضاتُاجلّناتُ .54
 ُ–اإلسالمّيةُ

 .ُم1441ُ-ه 1911ُط/الولُ،ُبيوت
ُ.ُه 1379يفُتراجمُالعروفيُابلكنيةُوالّلقبُللميزاُحمّمدُعلّيُالّتربيزّيُرُيانةُالدبُ .60
لعام5ُُسلسلةُرقمُُ–لُالقسمُالوُّ،ُةُبتطوانالخطوطاتُابلكتبةُالعامُُّسجل .61
 .ُم1473

لُالكّملُللمخطوطاتُ .62 ج  (3553ُإل3388ُُالكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّةُ)منُرقمُُ-السّ 
 2362ُوُ)رقمُ

ُ.ُ(17مؤّلفاُهوُبرقم17ُُجمموعُبه2786ُُ(ُوُ)رقم2ُ:ُجمموعُبه
نزيهُُ.ُد،ُسجلُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُستاسبورغُالوطنّيةُواجلامعّية .63
ُُ.ُكسييب

ُ.ُتُالكتبةُالمحديّةُبتونسُ)خزانةُجامعُالّزيتونة(سجلُفهرسُخمطوطا .69
 .ُقسمُالخطوطاتُ-ةُابجلزائرُجزءُمنُالكتبةُالوطنيُّ،ُسجلُفهرسُمكتبةُابنُمّحودة .65
 .ُسجلُمكّملُللمخطوطاتُابلكتبةُالوطنّيةُاجلزائريّة .66
:ُتصحيحتقيقُُو،ُبيدُالبكريُّليبُعُُُ)ومعهُذيلُالّّللُيفُشرحُالماّل(ُسطُالّّللُّ .67

 عبدُالعزيزُ
 .ُم1436ُ-ه 1359ُأليفُوالّتجةُوالّنشرُط/جلنةُالتُّ،ُاليمنُّ
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ُ–دارُالكتابُالعريبُ،ُيفُطبقاتُالالكّيةُحملّمدُبنُحمّمدُخملوفشجرةُالّنورُالزّكّيةُ .68
ُ.ُبيوت

 . لبنانُ–بيوتُ،ُدارُالكتبُالعلمّية،ُشذراتُالّذهبُالبنُالعمادُاحلنبليُّ .64
 .ُبيوتُ-ُتبةُالّتجاريّةالك:ُأخرىط/*ُ
 .ُدارُابنُحزم،ُعّمارُبنُمخيسي:ُشرحهُواعتىنُبه،ُثُقطربشرحُنظمُمثلَّ .70
جيلُ.ُد:ُتقيق،ُشرحُنظمُمثلَّثُقطربُلسديدُالّدينُأيبُالقاسمُعبدُالوّهابُالهليبُّ .71

 عبدُهللاُ
 .ُم2007ُ-ه 1928ُُعويضة

جلنةُمنُالعلماءُ:ُمراجعةُوضبط،ُلّداوديُّّمدُبنُعلّيُبنُأمحدُاطبقاتُالفّسرينُحمل .72
 بشرافُ

 .ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُالّناشرُ؟!
مكتبةُ،ُسليمانُبنُصاحلُالّزيُّ:ُتقيق،ُويُّمحدُبنُحمّمدُالدنَُطبقاتُالفّسرينُل .73

 العلومُواحلكمُ
 .ُم1447ُ-ه 1917ُط/الولُ،ُابلدينةُالنّورة

.ُد:ُتقيق،ُتقّيُالّدينُالسدّيُالّشافعيُُّةالبنُقاضيُشهبوالّلغوّييُطبقاتُالّنحاةُ .79
 ُ،ُحمسنُغاض

 .ُمطبعةُالّنعمانُابلّنجف،ُجامعةُبغداد
أبوُهاجرُحمّمدُ:ُتقيقُوضبط،ُللحافظُمشسُالّدينُالذهيبُّالعربُيفُخربَُمنُغربُ .75

 الّسعيدُبنُ
 .ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُبسيوينُزغلول

عبدُ.ُد:ُتقيق،ُرُلعبدُالّرمحنُبنُحسنُاجلربيتعجائبُالاثرُيفُالّتاجمُوالخبا .76
 الّرحيمُعبدُ
 .ُم1448دارُالكتبُالصريّةُابلقاهرةُُطبعةم،ُالّرمحنُعبدُالّرحيم

دارُ،ُمفيدُحمّمدُقميجة:ُتقيق،ُالندلسيُُّبنُعبدُربّهمحدُبنُحمّمدُالعقدُالفريدُل .77
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 الكتبُالعلمّيةُ
 .ُبيوتُ–
:ُتقيق،ُليبُعبدُالّلُحمّمدُبنُأيبُبكرُالّدمامينُُّامزةالعيونُالغامزةُعلىُخباًيُالرُّ .78

 احلّساينُ
 .ُم1449ُُ-ه 1915ُط/الثانيةُ،ُمكتبةُالاجنيُابلقاهرة،ُحسنُعبدُاللُّ

رمضانُ.ُد:ُمراجعة،ُخليلُإبراهيمُالعطّية.ُد:ُتقيق،ُ)كتاب(ُالفرقُيفُالّلغةُلقطرب .74
 ُ،ُعبدُالتّ ّواب

 ُ.ُمكتبةُالثقافةُالّدينّية
 D. RUDOLFُ)ُجايرُرودلف:ُنشرة،ُ)كتاب(ُالفرقُيفُالّلغةُلقطرب .80

GEYERُُم1888 (ُسنة. 
مطبوعاتُدارُالغربُللّتأليفُوالّتجةُ،ُأمحدُحّجي:ُتقيق،ُفهرسُأمحدُالنجور .81

 والّنشرُابلّرابطُ
 .ُم1476ُ-ه 1345ُ

ُ.ُم1498ُ-ه 1367ُمطبعةُدارُالكتبُالصريّةُ،ُفهرسُالزانةُالّتيموريّة .82
.1425ُُبُالصريّةُلغايةُشهرُسبتمربُسنةدارُالكتفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُب .83

 ُه 1395ط/الولُ
 .ُاللحقُالثّاينُللجزءُالثاينُم1424ُ-ُه 1398الولُ:ُط،ُابعاجلزءُالرُُّو.ُم1426ُ–
(1425ُغايةُشهرُسبتمربُسنةُفهرسُالكتبُالعربّيةُالوجودةُبدارُالكتبُالصريّةُ)ل .89

ُ.ُالثاينُاجلزء
مركزُالواثئقُوالخطوطاتُابجلامعةُالردنّيةُاجلزءُ.ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُالصّورة .85

 ُ،ُالثالث
ُ.ُم1486/ُُه 1906عمانُُ–ةُمنشوراتُاجلامعةُالردنيُّ

اجلامعةُُ–مركزُالواثئقُوالخطوطاتُ،ُلاجلزءُالوُّ،ُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُالصّورة .86
 ُ،ُالردنّية
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 .ُم1485ُ-ه 1905ُعّمانُُ–اجلامعةُالردنّيةُمنشوراتُ
ةُيفُبغدادُاجلزءُالثالثُلعبدُهللاُفهرسُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُالوقافُالعامُّ .87
 ُ.ُاجلبوريُّ

 .ُم1479بغدادُُ–مطبعةُالعاينُ
حسيُُعليُّ.ُد:ُإعداد،ُفهرسُالخطوطاتُالصّورةُيفُالّنحوُوالّصرفُوالعروض .88

 البّوابُط/الولُ
ُ.ُةعودُاإلسالميُّدُبنُسُُجامعةُاإلمامُحممُّ،ُم1487ُ-ُه 1907

1435ُُ-1424ُالصريّةُمنُسنةُُفهرسُابلكتبُالعربّيةُاّليتُوردتُعلىُدارُالكتب .84
 ،ُجلزءُالّسابعا

ُ.ُم1438ُ-ُه 1357مطبعةُدارُالكتبُالصريّةُ،ُالقاهرة
دًُيسيُحممُّ:ُعدادإ.ُفهرسُجماميعُالدرسةُالعمريّةُيفُدارُالكتبُالظاهريّةُبدمشق .40
 ُ–السواس

نشرةُ.ُالنّظمةُالعربّيةُللّتبّيةُوالّثقافةُوالعلوم،ُمنشوراتُمعهدُالخطوطاتُالعربّية،ُالكويت
19ُثُالعريّبُالرقمُمديريّةُإحياءُونشرُالّتاتُالعربّيةُالصّورةُاحملفوظةُيفُمكتبّيةُللمخطوطا

ُ.ُالّلغة3/1479ُدمشقُيفُ
مُمّكة1483ُُ-ُه 1903الولُ:ُط،ُلّمُالقرىُاجلزءُالوُّفهرسُخمطوطاتُجامعةُأ .41
ُ.ُالكّرمة

.ُوضعتهُأساءُمحصي.ُعلومُالّلغةُالعربّيةُ-ةُفهرسُخمطوطاتُدارُالكتبُالظاهريُّ .42
 مطبوعاتُ

ُ.ُم1473ُ-ُه 1343جممعُالّلغةُالعربّيةُبدمشقُ
حّققهُوأّتُ،ُدحممُُّفهرسُخمطوطاتُدارُالواثئقُالقومّيةُالّنيجييّةُبكاُدوانُابابُيونس .43
 حواشيهُ

 .ُلاجلزءُالوُّ.ُجونُهنويك
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مؤّسسةُالفرقانُ،ُدُُييأمحدُولدُحممُّ:ُإعداد،ُفهرسُخمطوطاتُشنقيطُوُوادان .49
 للّتاثُاإلسالمّيُ

ُ.ُم1447ُ-ه 1917ُلندنُُ-
اقُأمحدُساملُعبدُالرز5ُُّةُيفُالوصلُاجلزءُفهرسُخمطوطاتُمكتبةُالوقافُالعامُّ .45
 ُ-ُه 1903

 .ُوزارةُالوقافُوالّشؤونُالدينّيةُابلعراق،ُم1483
بّشارُعّوادُمعروفُوحممودُبّشارُ:ُتقيقُوضبطُوتعليق،ُفهرسةُابنُخيُاإلشبيليُّ .46

 دارُ،ُعّواد
 .ُم2004ط/الولُ،ُتونس،ُاإلسالميُّالغربُ

حمّمدُأبوُ:ُتقيق،ُيُّيبُبكرُحمّمدُبنُاحلسنُالز بيدطبقاتُالّنحوّييُوالّلغوّييُل .47
 ُ،ُفضلُإبراهيمال

 .ُم(1473ُ-ه 1342ُط/الثانيةُ)ُكتبتُالقّدمةُسنةُ،ُدارُالعارفُمبصر
ُومكتبة،ُسهُمالكُاحلاجُومكتبة،ُسيسيُمورميبُالّشيخُمكتبةُخمطوطاتُفهرس .48

 ُإبراهيمُالّشيخ
نغالُيفُنياس اثُالفرقانُمؤّسسة.ُكنُعثمان:ُوتقيقُإعداد.ُالسّ  ُلندن،ُاإلسالميُُّللت 

 م1447ُ-ُه 1918
لسلةُالثالثةُ،ُم1447ُ-ه 1918ُفهرسُخمطوطاتُمكتبةُمّكةُالكّرمةُالرّ ًيضُ .44 السّ 

(32)ُ. 
عودُدُبنُسُُفهرسُخمطوطاتُالّنحوُوالصَّرفُوالل غةُوالعروضُجبامعةُاإلمامُحممُّ .100

 .ُاإلسالمّية
،ُركزُالواثئقُوالخطوطاتُابجلامعةُالردنّيةهرسُالخطوطاتُالعربّيةُالصّورةُمبف .101
 منشوراتُ

 .ُم1486ُ-ه 1906ُعّمانُُ–اجلامعةُالردنّيةُ
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خمطوطاتُالّتفسيُ:ُ)علومُالقرآنالفهرسُالّشاملُللّتاثُالعريّبُاإلسالمّيُالخطوطُ .102
 ُ،ُوعلومه(
 .ُم1484اجملمعُاللكّيُ:ُعمان،ُحوثُاحلضارةُاإلسالمّيةاجملمعُاللكّيُلب

،ُاحلسنُُّّمدُفؤادُالليلُالقاسيُّإعدادُحم.ُفهرسةُخمطوطاتُبعضُخزائنُالقاسّيي .103
 صادرُعنُ

ُ.ُم2006دارُالغربُاإلسالمّيُبيوتُ
الّدارُ.ُمصطفىُالش وييُّ.ُد:ُحّققهُوقّدمُله،ُدُبنُإسحاقُالنَّديالفهرستُحملمُّ .109

 ُ،ُالّتونسّيةُللّنشر
 .ُم1485ُ-ه 1906ُوالؤّسسةُالوطنّيةُللكتابُابجلزائرُ

ُ.ُوطةُط/الّدارُالّتونسّيةالفهرستُنسخةُخمطُ:ُط/أخرى*ُ
فهرستُمعلمةُالّتاثُاجلزائرّيُبيُالقديُواحلديثُللّشيخُبشيُضيفُبنُأيبُبكرُ .105
 بنُالبشيُ

ُ.ُم2002ط/الولُ،ُاجلزائر،ُعثمانُبدري.ُد.ُمراجعةُوتقديُأ،ُيُّبنُعمرُاجلزائُرا
،ُالكتبةُفظحما:ُإعداد.ُالامسُالقسمُ-ُبتطوانُةالعامُُّابلكتبةُالخطوطاتُقائمة .106

 5ُُرقمُسلسلة
 .1473ُُسنة
مكتبُتقيقُ:ُتقيق،ُحملّمدُبنُيعقوبُجمدُالّدينُالفيوزاابديُّالقاموسُاحمليطُ .107

 الّتاثُيفُ
ط/الثامنةُ،ُبيوتُ–مؤّسسةُالّرسالةُ،ُمؤّسسةُالّرسالةُبشرافُحمّمدُنعيمُالعرقسوسيُّ

ُ.ُم2005ُ-ه 1926ُ
يدُالبطليوسيُّ)جعُأيبُالوليدُالالقرطُعلىُالكاملُ .108 (ُليبُاحلسنُعلّيَُوْقشّيُوابنُالسّ 

 بنُإبراهيمُ
جامعةُالبنجابُ،ُظهورُأمحدُأظهر:ُتقيقُوتقدي،ُبنُسعدُاليُالنصارّيُالبلنسيُّا

 .ُم(1464ابكستانُ)ُكتبتُالقّدمةُسنةُُ–بالهورُ
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ابلكتبخانةُلُوالثاينُمنُاجلزءُالّسابعُمنُفهرستُالكتبُالعربّيةُاحملفوظةُالقسمُالوُّ .104
 الدّ ويّةُ

 .ُه 1308الولُمبصرُسنةُ:ُط،ُالصريّة
بيوتُُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُالقواعدُالساسّيةُلّلغةُالعربّيةُللسَّيّ دُأمحدُاهلامشيُّ .110

 )ُكتبتُالقّدمةُ
 .ُه (1359سنةُ
،ُليبُاحلسنُعلّيُبنُحمّمدُبنُحمّمدُالّشهيُاببنُالثيُاجلزريُّالكاملُيفُالّتاريخُ .111

 مراجعةُ
ُ-ه 1907ُط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُحمّمدُيوسفُالّدقّاق.ُد:ُوتصحيح
 .ُم1487

ُيبُالعّباسُحمّمدُبنُيزيدُالوالدبُالكاملُيفُالّلغةُ .112
ُ
عبدُاحلميدُ.ُد:ُتقيق،ُدرُّ ب َُل

 وزارةُ،ُهنداويُّ
تبتُالقّدمةُ)كُُُعوديّةبّيةُالسُ الّشؤونُاإلسالمّيةُوالوقافُوالّدعوةُواإلرشادُابلملكةُالعُر

 .ُم(1448ُ-ه 1914ُسنةُ
للسانُالّدينُبنُالكتيبةُالكامنةُيفَُمنَُلقيناهُابلندلسُم نُشعراءُالئةُالثامنةُ .113

 ُ:ُتقيق،ُالطيب
 .ُم1483بيتُُ–دارُالثقافةُ،ُإحسانُعّباس.ُد

لكّ يُالّشريفُكّشافُالخطوطاتُالواردةُيفُمعجمُمؤلّ فيُخمطوطاتُمكتبةُاحلرمُا .119
 إعدادُعبدُهللاُ

ُ.ُبنُعبدُالّرمحنُبنُعبدُالّرحيمُالعلّ ميُّا
ُكشفُالفاءُومزيلُاإللباسُفيماُاشتهرُمنُالحاديثُعلىُألسنةُالّناسُللعجلوينُّ .115

 إساعيلُبنُ
ُ–ُه 1905ابعةُط/الرُّ.ُبيوتُ-سالةسةُالرُّمؤسُّ،ُشأمحدُالقالُّ:ُتصحيحُوتعليق،ُدحممُّ

ُ.ُم1485
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ُالّروميُُّنونُعنُأساميُالكتبُوالفنونُلصطفىُبنُعبدُهللاُالقسطنطينُّكشفُالظُّ .116
 دارُ.ُاحلنفيُّ

 .ُم1442ُ–ُه 1913بيوتُُ–الكتبُالعلمّيةُ
:ُوضعُحواشيه،ُغزّ يُّأبعيانُالئةُالعاشرةُحملّمدُبنُحمّمدُجنمُالّدينُالالكواكبُالّسائرةُ .117

 خليلُ
 .ُم1447ُ-ه 1918ُولُط/ال،ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُالنصور

 .ُبيوتُ–دارُصادرُ،ُالصريُُّبنُمنظوريبُالفضلُحمّمدُبنُمكرمُلسانُالعربُل .118
اعتىنُبهُالّشيخُعبدُالفّتاحُأبوُ،ُلمحدُبنُعلّيُبنُحجرُالعسقالينُّلسانُاليزانُ .114

 مكتبُ،ُغّدة
 .ُالطبوعاتُاإلسالمّية

يدُ .120 يُّالثلَّثُالبنُالسّ  دارُ،ُصالحُمهديُالفرطوسيُّ.ُد:ُدراسةتقيقُُو،ُالَبطَْليَ ْوس 
 وزارةُ،ُالّرشيد

 ُ.ُم1481ُ-ه 1901ُالّثقافةُواإلعالمُابجلمهوريّةُالعراقّيةُ
يُّيدُالثلَّثُالبنُالسُّ  .121  .ُُيىيُمراد:ُقرأهُوعّلقُعليه،ُالَبطَْليَ ْوس 
ليبياُ،ُالّدارُالعربّيةُللكتاب،ُرضاُالّسويسيُّ.ُثاتُقطربُتقيقُودراسةُألسنّيةُدمثلَّ .122

 تونسُ/
 .ُم1478ُ-ه 1348ُ

"ُذوُالقعدةُإلُصفرُسنة38ُُالعددُالثامنُوالثالثونُ"ُ،ُةُالبحوثُاإلسالمّيةجملَّ .123
 ُ-ه 1913ُ

 .ُه 1919
 .ُم1487مارسُ-ه 1907ُرجبُ،ُلالعددُالو8ُُّدُجمّلةُعاملُالكتبُاجمللُّ .129
ه ُ=1390ُخرةُجادىُال02ُُزءاجل02ُّلدُاجملجمّلةُاجملمعُالعلمّيُالعريّبُبدمشقُ .125

 شباطُ
 .ُم1422
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ُ.ُجمّلةُالخطوطاتُابلكتبةُالركزيّةُجلامعةُطهران)موقع(ُ .126
ُ-ُه 1918ط/الثانيةُ،2ُ-1اجلزءان17ُُدُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُاجمللُّ .127

ُُ.ُم1447
مايوُُ-ُه 1342ُربيعُالخر،ُلاجلزءُالو18ُُّدُجمّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُاجمللُّ .128

ُ.ُم1472
مايوُُ-ه 1376ُالُشوُّ،ُلاجلزءُالو3ُُّدُّلةُمعهدُالخطوطاتُالعربّيةُاجمللُّجم .124

ُ.ُم1457
ُ.2ُ-1اجلزء5ُُدُطاتُالعربّيةُاجمللُّجمّلةُمعهدُالخطُو .130
.ُم1463-ُه 1383ُاجلزءُالثاين،ُدُالّتاسعّيةُاجمللُّمعهدُالخطوطاتُالعربجمّلةُ .131
 ه 1916ُط/الثانيةُ

ُ.ُم1445ُ-
ُ–ط/مايوُ.1ُاجلزء6ُُدُاجمللُّ.ُحمفوظُحسيُعليُّ.ُالعربّيةُدُجمّلةُمعهدُالخطوطات .132

 ُ.1460ُنوفمربُ
 .ُحمفوظُابلكاظمّيةُيفُالعراقُحسيُعليُُّ.ُخزانةُد

يونيهُُ-ه 1345ُجادىُالخرةُ،ُالّسنةُالثانية،ُالعددُالثالث،ُجمّلةُالناهلُالغربّية .133
 .ُم1475

 .ُم1489سنة3ُُالعدد13ُُجمّلةُالوردُجملدُ .139
:ُتقيقُوضبطُوتعليق،ُليداينُّيبُالفضلُأمحدُبنُحمّمدُالّنيسابورّيُامعُالمثالُلجم .135

 حمّمدُ
ُ.ُم1455ُ-ه 1379ُمطبعةُالسّنةُاحملّمديّةُ،ُحميُالّدينُعبدُاحلميد

مركزُ:ُةُيفُالغربُإعدادجمموعةُخمتارةُلخطوطاتُعربّيةُاندرةُمنُمكتباتُعامُّ .136
 الدماتُ

 .ُعاملُالكتب:ُلقسمُالوُّال،ُوالحباثُالّثقافّية
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،ُحمّمدُبدرُالّدينُالّنعساينُّ:ُتصحيح،ُيُإلبراهيمُبنُحمّمدُالبيهقيُّاحملاسنُوالساُو .137
 مطبعةُ
 .ُم1406ُ-ه 1325ُُالّسعادةُمبصر

لرّاغبُيبُالقاسمُحسيُبنُحمّمدُالوحماوراتُالّشعراءُوالبلغاءُحماضراتُالدابءُ .138
 ُ،ُالصبهاينُّ

 .ُيوتبُ-دارُومكتبةُاحلياةُ
عّلقُعليهُووضعُ،ُإساعيلُبنُعلّيُعمادُالّدينُيبُالفدالُالختصرُيفُأخبارُالبشر .134

 ُ:ُحواشيه
 .ُم1447ُ-ه 1917ُط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُحممودُديّوب

 .http: //www. alazharonlineُخمطوطاتُموقعُالزهرُالّشريف .190
orgُ.ُ

ط/الولُ،ُلبنانُ–ةُاجلامعةُالمريكّيةُيفُبيوتُالخطوطاتُالعربّيةُالوجودةُيفُمكتب .191
ُ.ُم1485

ُكوركيسُعّواد .192 مطبعةُالرّابطةُبغدادُ،ُالخطوطاتُالعربّيةُيفُدورُالكتبُالمريكّيةُبقلم
 .ُم1451

،ُحسنُمّحوديُتنسيقُوترتيبُهادي،ُالخطوطاتُالعربّيةُيفُمكتبةُابريسُالوطنّية .193
 منشوراتُدارُ

 .ُم1486ُ-ُه 1906ط/الولُ،ُبيوتُ–الفاقُاجلديدةُ
ط/الّسابعةُ)ُكتبتُالقّدمةُ،ُدارُالعارفُابلقاهرة،ُشوقيُضيف.ُالدارسُالّنحويّةُد .199

 .ُه (1468سنةُ
وعربةُاليقظانُيفُمعرفةُماُيعتربُمنُحوادثُالّزمانُليبُحمّمدُعبدُالّلُبنُم رآةُاجلنانُ .195

 أسعدُ
ط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُخليلُالنصور:ُوضعُحواشيه،ُاليافعّيُاليمنُّ

 .ُم1447ُ-ه 1917ُ
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حمّمدُأبوُالفضلُ:ُتقيق،ُالّلغويُّعبدُالواحدُبنُعلّيُمراتبُالّنحوّييُليبُالطّّيبُ .196
 ُ،ُإبراهيم

 .ُم2004ُ-ه 1930ُُبيوتُ-ُصيدا،ُالكتبةُالعصريّة
دارُ،ُحمّمدُعبدُالّرحيم:ُتقيق،ُلّسيوطيُّاللُالّدينُاجلُوأنواعهاُلومُالّلغةلزهرُيفُعا .197

 ُ–الفكرُ
 .ُم2005ه ُ=1926ُُ–1925ُط/الولُ،ُبيوت

يفُمالكُالمصارُالبنُفضلُالّلُأمحدُبنُُيىيُشهابُالّدينُُمسالكُالبصار .198
 ُ:ُتقيق،ُالعمريُّ

 .ُوتبُيُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُكاملُسلمانُاجلبوريُّ
ه 1929ُدارُاحلديثُابلقاهرةُ،ُلمحدُبنُحمّمدُبنُعلّيُالفّيومّيُالقّريُُّالصباحُالني .194

ُ.ُم2003ُ-
مطبعةُالعارفُ،ُفوزيُعبدُالرزّاق:ُالطبوعاتُاحلجريّةُيفُالغربُجعُوإعدادُوتقدي .150
 ُ–اجلديدةُ
 .ُابطالرُّ

الّلًُيقوتُبنُعبدُالّلُليبُعبدُ)إرشادُالريبُإلُمعرفةُالديب(ُمعجمُالدابءُ .151
 احلموّيُ
ط/الولُ،ُبيوتُ-دارُالغربُاإلسالمّيُ،ُاسإحسانُعبُّ.ُد:ُتقيق،ُالّرومّيُالبغداديُّ

 .ُم1443
دارُصادرُ،ُالّرومّيُالبغداديُُّاحلمويُُّبنُعبدُاللًُُّيقوتيبُعبدُالّلُمعجمُالبلدانُل .152

 .ُبيوتُ-
ُريُّكُْلبَُيبُُعبيدُعبدُالّلُبنُعبدُالعزيزُالُمنُأساءُالبالدُوالواضعمعجمُماُاستعجمُ .153

 ُ،ُالندلسيُّ
 .ُم(1459بيوتُ)ُكتبتُالقّدمةُسنةُُ–عاملُالكتبُ،ُمصطفىُالسَّّقا:ُضبطُوتقيق

 



 

 149 

ُكحالةمعجمُالؤّلفيُ .159 ُ-ه 1919ُط/الولُ،ُبيوتُ–مؤّسسةُالّرسالةُ،ُلعمرُرضا
 .ُم1443

ُكحالة .155 ُ.ُبيوتُ-ءُالّتاثُالعريّبُدارُإحيا،ُمعجمُالؤّلفيُلعمرُرضا
جعهُورتّبهُ،ُم1414ُ-ُه 1334معجمُالطبوعاتُالعربّيةُوالعّربةُإلُنايةُسنةُ .156

 نُلياايوسفُ
 .ُم1428ُ-ُه 1396مطبعةُسركيسُمبصرُ،ُسركيس

ط/الولُ،ُبيوتُ-دارُالغربُاإلسالمّيُ،ُمعجمُالعاجمُلمحدُالّشرقاويُإقبال .157
 ط/الثانيةُ،ُم1487

ُ.ُم1443
،ُمؤّسسةُنويهضُالّثقافّيةُللّتأليفُوالّتجةُوالّنشر،ُمعجمُالفّسرينُلعادلُنويهض .158
 ط/الثانيةُ

 ُ.ُم1486ُ-ُه 1906
ومصباحُالّسيادةُيفُموضوعاتُالعلومُلمحدُبنُمصطفىُالّشهيُمفتاحُالّسعادةُ .154

 طاشُكربىُب
 .ُم1485ُ-ه 1905ُط/الولُ،ُبيوتُ–دارُالكتبُالعلمّيةُ،ُزاده
 .ُعلمُالّلغةُالعربّيةُ-طوطاتُابلسجدُالّنبوّيُالّشريفُمكتبةُخمقع(ُ)مُو .160
 .ُقسمُالخطوطاتُالوريطانّية،ُالعهدُالوريتايّنُللبحثُالعلميُّ)موقع(ُ .161
 .ُمكتبةُاللكُعبدُالعزيزُالعاّمةُ)موقع( .162
 .ُالّشريفُمكتبةُالسجدُالّنبويُُّ)موقع(ُ .163
 .ُزينبالكتبةُالركزيّةُمبسجدُالسّيدةُُ)موقع( .169
أرقامُ،2ُع676ُقسمُالخطوطاتُ)ص،ُالكتبةُالوطنيةُاجلزائريّةُابجلزائرُاحلاّمة .165

 384ُ:ُالخطوطات
ضمن324ُُرقمُضمنُجمموع(ُوُ)64ُُ،68ُق1830ُو6ُُق424ُ/2ُ0ُو120ُُق

 .ُ(145ُ147جمموعُص
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ُ.ُملتقىُأهلُاحلديثُ)موقع( .166
،ُدماتُوالحباثُالّثقافّيةمركزُال:ُإعداد،ُالنتخبُمنُالخطوطاتُالعربّيةُيفُحلب .167
 ابعُالقسمُالرُّ
 .ُعاملُالكتبُ–

 .ُم1441ط/احلاديةُوالعشرونُ،ُبيوتُ–دارُالّشروقُ،ُالنجدُيفُالّلغةُوالعالم .168
164. ُ

ُ
ُّورُ ال غَريب 

َ
ثلَّْثَُنظُمُالعالَّمة َُعبُدُالَعَزيز ُال

ُ
ُال يُحُ،ُثُل ُمشك ل  ب نُاللَّيثَُضبُطُوَتصح 

رَاجُالسَّلف يُّ  .ُس 
الّرمحنُبنُحمّمدُبنُعبيدُالّلُُليبُالربكاتُعبدُيفُطبقاتُالدابءزهةُاللّباءُن .170

 ُتقيق،ُالنباريُّ
 .ُم1485ُ-ه 1905ُط/الثالثةُ،ُالردنُ–مكتبةُالنارُالّزرقاءُ،ُمرّائيُّاإبراهيمُالسُّ:ُ

شدُمكتبةُالرُّ،ُلمحدُبنُعلّيُالّشهيُاببنُحجرُالعسقالينُُّنزهةُاللبابُيفُاللقاب .171
 ُ–ابلّرًيضُ

 .ُم1484ُ-ه 1904ُط/الولُ،ُعوديّةالسُّ
ُبيوتُ-دارُالّنهضةُالعربّيةُ،ُالسّيدُيعقوبُبكر.ُالعربّيةُدُنصوصُيفُفقهُالّلغة .172

 .ُم1470
:ُعبدُالعزيزُال ْكناسّيُتقيقثُقطربُلعبدُالوّهابُالبهنسّيُوشرحهُالنظومُلنظمُمثلَّ .173

 .ُسياُوعيلآ
بيدُيفُأخبارُالّنحاةُوالدابءُوالّشعراءُوالعلماءُليبُعُُُلقتبسنورُالقبسُالختصرُمنُا .179

 الّلُحمّمدُ
عنُ،ُوريُّاختصارُأيبُاحملاسنُيوسفُبنُأمحدُبنُحممودُاحلافظُالَيغم،ُبنُعمرانُالرزابينُّا

 .ُم1469ُ-ه 1389ُدارُفرانتسُشتاينرُبقيسبادنُ،ُروُدلفُزهلاي:ُبتصحيحه
عبدُاحلميدُعبدُالّلُ:ُإشرافُوتقدي،ُاجُلمحدُابابُالّتنبكيتُّبتطريزُالّديبُنيلُاالبتهاج .175

 ُ،ُاهلرامة
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ُكلّيةُالّدعوةُاإلسالمّية منشوراتُكّلّيةُالّدعوةُاإلسالمّيةُ،ُوضعُهوامشهُوفهارسهُطاّلبُمن
ُ.ُمُ-ُ1484منُوفاةُالّرسول1348ُُط/الولُُ،ُطرابلس

الطبعةُالييّةُ،ُرُالليلّيُالصريُّثاتُالعربُللّشيخُحسنُقويدبُيفُمثلَّرَُنيلُالَُ .176
 لصاحبهاُعمرُ

ُ.ُه 1320ط/الولُ،ُمبصرُالّشابحسيُ
أعادتُطبعهُابلوفستُ،ُم1451استانبولُ،ُةُالعارفيُإلساعيلُابشاُالبغداديهديُّ .177

 دارُإحياءُ
 .ُبيوتُ-الّتاثُالعريّبُ

178. ُ ،ُبدُالّرمحنُالصفهاينُّليبُالقاسمُعبدُالّلُبنُعُالواضحُيفُمشكالتُشعرُالتنيبّ 
 الّشيخُ:ُتقيق

 .ُم1468الّدارُالّتونسّيةُللّنشرُ،ُحمّمدُالطّاهرُبنُعاشور
ُ-ه 1911ُدارُفرانزُشتايزُشتوُتغارتُ،ُديُّفَُلصَُّليلُبنُأيبكُاالوايفُابلوفياتُل .174

 .ُم1441
:ُقتقيقُوتعلي،ُسنطينُّالوفياتُليبُالعّباسُأمحدُبنُحسنُالّشهيُاببنُقُنُفذُالق .180

 عادلُنويهضُ
 .ُم1483ُ-ه 1903ُط/الرّابعةُ،ُبيوتُ–منشوراتُدارُالفاقُاجلديدةُ،ُ

،ُمشسُالّديناسُأمحدُبنُدمحمُأيبُالعبُُّبنُخلّ كانالُمانوأنباءُأبناءُالزُّوفياتُالعيانُ .181
 ُ:ُتقيق

ُ.ُبيوتُ–دارُصادرُ،ُإحسانُعّباس.ُد
ُ

 : ثةفهرس الكلمات املثل   -2
 الغمر -1
 الّسالم -2
 كالمال -3

 احلرّة -9
 احللم -5
 الّسبت -6

 الّسهام -7
 الّدعوة -8
 الّشرب -4
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 الرق -10
 الّلحا -11
 القسط -12
 الّلمة -13
 السك -19
 العرف -15
 احلْجر -16
 السقط -17
 الكال -18
 الصرّة -14

 اجلدُّ -20
 اجلوار -21
 الّمة -22
 عمر -23
 احلمام -29
 الال -25
 الّشكل -26
 الّرقاق -27
 القّمة -28
 الصلُّ -24

 الّطال -30
 الظّلة -31
 الظّلم -32
 القطر -33
 الّلقا -39
 الّنة -35
 القرى -36
 الّرشى -37
 الّزجاج -38
 الّلهوة -34

ُ
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 حملتوايتاهرس ف -3

ُُ
3ُ القّدمة

11ُ وصفُالخطوطات
29ُ ترجةُاإلمامُحمّمدُبنُالستنيُُقْطُربُ
95ُ ترجةُاإلمامُعبدُالعزيزُبنُعبدُالواحدُالغريّبُال ْكناسّيُُ
53ُ الّشروحُعلىُمثلَّثُقطربُ
104ُ نّصُالخطوطُ
126ُ ضبطُالنَّصُالخطوطُ
ُُالفهارسُ
132ُ راجعفهرسُالصادرُوالُ
159ُ فهرسُالكلماتُالثلَّثةُ
155ُ فهرسُاحملتوًيتُ

 

 


