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 رسَالة في مدار التَجو ُّز في الل َفظ

 لابن كمال باشا/ قراءة وتحقيق
 

 د. حامد صادق القنيبي

 جامعة الملك فهد للبترول

ً:أولًا

زًفيًاللفظ( ًقراءةًفيًمخطوطً)مدارًالتجوُّ

موضوووه هوولر الر ووالة يتنوواول برووسل م تصوور م ووملة الدهلووة والمعنوو   وهووو مووا 
وهوووو موووا يقابووول دنووود المتقووودمي   Semanticsُيعوووري فوووي الووودرا اللثوووو  الحووودي  بوووو

 وووي  مووو  لثوووويي  ار )اللفوووا والمعنووو  . ويووود ُدنيووو  بدرا وووة هووولر الم وووملة  وا وووي الد
 ونحويي  وبالغيي  وأدباء ومف ري .

ولسوو  ابوو  سمووال  وهووو الروومولي المعرفووة  يناوور  لوو  الم ووملة موو  دوود   وايووا. 
المعواني صواح  )مرارسة ولقد  بق أ  أوضح ملهبو  فيهوا فوي ر والت  المو وومة بوو

اللثووو ف فووي البحوو  دوو  مفووردا  اتلفوواا الم ووتعملة فووي سووالا العوور    يقووول فيهووا  
"ادلا أ  صاح  المعاني يرارك اللثو ف في البح  د  مفردا  اتلفاا الم وتعملة 

أ ف اللثووو ف يبحوو  دنهووا موو  جهووة مادتهووا فووي دلووا مووت  اللثووة   فووي سووالا العوور    هّ 
تها في دلا الصري  ومو  جهوة ن وبة بعضوها  لو  بعوا باتصوالة وم  حي  هي ا

والفردية في دلا اهرتقاق. وصاح  المعاني يبح  دنها م  جهة فصاحتها وددا 
لفوا الفصويح ي تلوي والفصواحة ه ت وتل ا الُحَ و إ فواّ  ال فصاحتها وح نها ويبحها.
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سوا مو  لفوا فصويح حًا با تالي المقاا  أدني موضوع  مو  السوالا  فحال  ح نًا ويب
ُ  إ في مقاا وهو بعين  يبيح في مقاا آ ر"  . 1)حإ

ج  ووي  وترسيوو   موو  سلمووا   ولسووّل سلمووة مفوورد  معنوو ً ومفووردا  اللثووة مسونووة 
صوورفي  وصوويثة ارووتقايية. وميوودا  معالجووة السلمووا  والحالووة هوولر دلووا المعجووا  أو 

 .  2) دلا الصري

ها نااا يقتضي    مار دبدالقاهر قوامها مجمودة المفردا  يجمعفأما التراسي  
هووووو  الووووناا  وأحيانووووًا التعليووووق. ولسوووولى ترسيوووو  فووووي  ووووياي  معنووووً  171الجرجوووواني ) 

  ضوافّي ي تلوي دمووا يقتضوي  اواهر الترسيوو . وميودا  معالجوة التراسيوو  دلوا النحووو
لة معاٍ  متعودد  فوي ترسيو  الجملوة  منهوا  هّ والبالغة. والمعن  الدهلي ليا   محصى

   الصرفي  والمعن  النحو   والمعن  المعجمي.المعن

"وليا المعجا ناامًا م  أنامة اللثة فهو ه يرتمل دلو  روبسة مو  العاليوا  
العضوية والقيا ال الفية  وه يمس  لمحتوياتو  أ  تقوف فوي جودول يمحول احتبواك هولر 
 العاليا  دل  نحو ما  نرى في أنامة اتصوا  والصري والنحو. فالمعجا بحسوا

يا مووة موو  السلمووا  التووي ت ووم  تجووار  المجتمووف  أو   ابعوو  والثايووة منوو  لوويا  هّ 
تصووفها أو تروووير  ليهوووا. ومووو  روووم  هووولر السلموووا  أ  تحمووول سوووّل واحووود   لووو  جانووو  
دهلتهوووا باتصووووالة والوضوووف )الحقيقووووة  دلووو  تجربووووة مووو  تجووووار  المجتموووف أ  توووودّل 

. فووووالا وضووووعنا سلمووووة بوا وووو ة التحويوووول )المجووووا   دلوووو  دوووودد آ وووور موووو  التجووووار 

                                                 

  بعة المنار. 33أ. يابل بده ل اإِلدجا   ص111  لوحة 2411م  و  ال ليمانية ريا  - 1

. ودو  محموود ال وعرا  )بتصوريي   دلوا المفوردا  يقابول فوي الودرا 1/21ال يو ي. الم هر انار  - 2
  وهووو ُيعنوي بدرا ووة اللثووة مو  حيوو   نهوا سلمووا  تودل دلوو  معوواٍ  Semanticsالحودي  دلووا الدهلوة 

موضودها دلا الدهلة. ولعلا الدهلة منهج  وو ا ل  فهو يعتمد دلو  درا وة الصوو   ودلو  الدرا وة 
ويوووة  ولسنووو  ُيووود ل فوووي ادتبوووارر دناصووور غيووور لثويوووة سر صوووية الموووتسلا ور صوووية ال وووامعي .. النح

  .33واروي السالا )ال عرا   محمود  دلا اللثة  مقدمة للقارئ العربي ص
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وووحف لنوووا أ  نقوووول    ف السلموووة المفووورد  )وهوووي موضوووووه  "المعووواني" بووودل "التجوووار " صإ
المعجووا  يمسوو  أَ  توودلف دلوو  أسحوور موو  معنوو  وهووي مفوورد  ولسنهووا  لا ُوضووع  فووي 
"مقال" ُيفها في ضوء "مقواا" انتفو  هولا التعودد دو  معناهوا ولوا يعوَد لهوا فوي ال وياق 

  ف السالا وهوو مجلو  ال وياق ه ُبودف أ  يحمول مو  القورا   المقالّيوةمعن  واحد. ت  هّ 
 )اللفاية  والمقاميىة )الحاليىة  ما يعي  معن  واحدًا لسلى سلموة. فوالمعن  بودو  المقواا
) ووواء أسووا  وايفيووًا أا معجميووًا  متعوودد ومحتموول ت ف المقوواا هووو سبوورى القوورا    وه 

 .  1) بالقرينة" يتعي   هّ 

 ولقووود دووورا ابووو  سموووال لهووولر الم وووملة فوووي الر وووالة موضووووه التحقيوووق  يوووال )ه
    "وممووا أ  ووم فيوو  الراغوو   فووي دبووار  )الووُوّد  حيوو  يووال فووي يولوو  تعووال    111

  د ووا يإوووإ َيووِر ِمووَ  سِ الفوولي إ سإفإووُروا ِمووَ  أهووِل ال مإ لوويُسا ِمووَ   إ توواِ  وه الُمَرووِرسي إ أ  ُينإوو فلإ دإ
[  الووُوّد  محبووة الروويء مووف تمنيوو . ولّمووا سووا إ لهمووا ا ووتعمل فووي 14 لبقوور ]ا ربىُسووا...

ِدَدُ  الرفوووَيء  لا تمنيتووو . ويلفووودر  ِدَدُ  فالنوووًا  لا أحببتووو   ووإ سووولى واحوووٍد منهموووا فقيووول  وإ
نمووا يلنووا أنهمووا أ  ووُ فيموا ُلسوور ت  معنوو  التمنووي غيوور معتبوور  اإلمواا البيضوواو .. وا 

  لعوودا الدهلووة فيوو  دلوو  معنوو  التمنووي احتووي  دنوود القصوود فووي مفهوووا الووُوّد. ولهوولا أ
ّد  مووراداً  ليوو  ب يوواد  لفاووة )لووو  بهووا معنوو  التمنووي فووي القوورآ   هّ   . ولووا توورد دبووار  )يإوووإ

مقرونووة بلفووا )لووو . ولووو سووا  فووي مفهومهووا معنوو  التمنووي لمووا احتووي  فووي  فادتوو   لوو  
رنهووا التمنووي وتلووك المقارنووة  يوواد  )لووو . نعووا مفهومهووا لوويا م لووق المحبووة التووي يقا

 ىووف و  لا تُ  الدفالّووة دلوو  الروور  الموولسور  هّ روور  دلوو  اتصوول فووال تُوولسر بوودو  )لووو  
 وُجردَ  د  الرر  الملسور وا ُتعمل  في معن  ُمَ لق المحبة.

*   *    * 

                                                 

 .33حّ ا   تماا. اللثة العربية  معناها ومبناها. ص - 1
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لقوود ضووِم  القوورآ  السووريا للثووة العربيووة صووفة ال لووود  ويوود  ووادد  تالوتوو  دلوو  
و اّصوة فوي جانبهوا الصووتي  وهوو أسحور جوانو  اللثوة تعرضوًا للتثيور حبوا  العربيوة 

واهنحووراي والتروووي   فضوواًل دلوو  أ  ات وولو  القرآنووي اوولف المقيوواا اتمحوول لريووي 
أ الي  الستّا  والرعراء  حت   ّ  مسانة أ  سات  أو رادر تقاا دا مًا بمقدار موا 

 يقتر  م  محالية ات لو  القرآني أو يبتعد دن .

أ  هلا الل  يررنوار حوول حبوا  اللثوة العربيوة و لودهوا لوا يمنوف مو  حودو    هّ 
بعوووا الت ووووورا  فووووي اتداء الصووووتي موووو  جانوووو   وفوووي المفووووردا  والتراسيوووو  موووو  
الجانوو  ار وور. وهوولا موو   بووا ف اترووياء. وح ووبنا أ  نقوورأ نصووًا موو  أد  العصوور 

بووي  النصووَي  موو  حيوو   العبا ووي  ونقارنوو  بوونصب لساتوو  معاصوور حتوو  نلمووا الفوورق
 ا ت داا المفردا  والتراسي .

ولوويا معنوو  هوولا أ  المتووم ري  ي تردووو  اتلفوواا أو ي لقووو  لثووة موو  العوودا. 
فالماد  اتولية للثة حابتة  ولس  أروسالها متجودد . وأ   باحو  ُيودرك بومدن  تممول أ ف 

يعرفونهوا مو   اترسال اللثويوة ه تحبو  دلو  حوال فهنواك صوي  تولود لوا يسو  النواا
يبل  سما ُولد  سلما   الم ار. الحا و . الرفتا . اه تروراق. المجهوار. هواتي.          

 لخ.  ..  1)  اتل

أ   "ادلوا أ ف اللفوا يود  112 )ه يقول ابو  سموال فوي الر والة موضووه التحقيوق
اللفا وضف لمعن  مقيدًا بقيد فيسو  للك القيد معتبرًا في مفهوم   حت  لو ا ُتعمل 

المووولسور فوووي المعنووو  المجووورد دووو  للوووك القيووود لسوووا  ا وووتعمال  فيووو  ب ريوووق المجوووا . 
َحفإلة".والمِ  سالرففإةِ   رفإر والجإ

                                                 

الحووا أ  سلمووة ) وواتل  ت ووتحق   يقووول الحموو او   "والمSatelliteمصوو لح دربووي مقتوورم لترجمووة  - 1
وَتالً  وِتلإ  إ   تبعو ". الحمو او   محمود ررواد. المنهجيوة العاموة 1 -اهدتبار تنها دربية فصيحة مو    إ

 .72لترجمة المص لحا  وتوحيدها. ص
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نما تجدد المعاني وتت وور الودهه  الترسيبيوة   نعا فاتلفاا محدد  في اللثة  وا 
لفد م  اتلفاا.  وهلا ما يف ح المجال لنمو الُموإ

لفد دل   ما ورد في المعجا الو ي   "سل  لفا سا  دربوي اتصول حوا واللفا الُموإ
اللفا العربي الل  ي تعمل  الناا بعد دصر الرواية". أو  -تثّير في اه تعمال. و

مواصوووفة  -سموووا ورد فوووي )دليووول أ وووالي   يجووواد اتلفووواا والتعوووابير للمفووواهيا الجديووود 
حوراء المعجوا إلِ لمحبتوة     "هو  د ال لفوا جديود  لو  اتلفواا العربيوة ا1333تون ية 

 العربي لمواسبة اه ترادا  والعلوا الحديحة" .

والمجا  هو رسل م  أروسال التوليود الول  يوتّا فيو  التو وف الودهلي  فموحاًل لفوا 
)القافلووة  وهووو اليوووا يوودّل  )ال وويار   مووم ول موو  م لووق ال ووير  حووا صووار ُي لووق دلوو 

   Automobile. (1دل  و يلة النقل المعروفة 

وسحيرًا ما ه ت عفنا المعاجا العربيوة  بعاموة  للويووي دلو  الاوروي التوي أد  
 وند فيو  الفعول  لو   ل  )التوليد . فمحاًل يولنا  )ضاق لردًا   وهوو ترسيو    وناد  أُ 

فادل فنرم د  هلا الترسي  معنً  جديد ه يفها م  معن  اللفاي . فالضيق ضد ال
وو دى الووِلراه. وأصوول المعنوو  المووم ول ممووا يحوود  للجموول ال فووعة. والوولفَره  المقوودار موو  مإ

حي  يحقل حمل  فيضيق لراد   فسلما  اد حمل  ضاي  الم افة بي  لراديو . وهسولا 
 لص معن  هلا الترسي   ل  الدهلوة دلو  دودا القودر  دلو  أمور. وا وُتعمل للجمإول 

 لعم   وغير الجمإل. وفي )أ بار أبي القا ا ال ّجاجي   "أنردنا الي يد 

 يوووووووووود ضووووووووووقُ  لإَردووووووووووًا بِووووووووووكإ ُمَ تإصوووووووووولحاً 
 

 وأنوووووووووووووووو إ ُمووووووووووووووووَ وإر  دوووووووووووووووو  الواجوووووووووووووووو "
 

)الت ووووور  واناوووور  لا روووو   أمحلووووة أ وووورى أوردهووووا  بووووراهيا ال ووووامرا ي فووووي ستابوووو 
   منها 14-12اللثو  التاري ي  ص ص

                                                 

 .11انار  الحم او   المنهجية العامة.. ص - 1
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 وأنف  راغا. 

  ُأ ل بجريرت. 

 جن  جناية. 

 ...ا.وغيره ماء المالا 

مو  دودا  -وات ول بهولا الناور رنوي لسورر  "...يقول ال امرا ي في الموضوه ا
يعنوووي  نسوووارًا للحقيقوووة اللثويوووة وهوووي الموووله  اهجتموووادي الووول   -اهدتوووراي بالمولووود

لا ادتقودنا بهولر الناور  العلميوة  يفصح د  أ ف اللثة م  صنف الهي ة اهجتمادية. وا 
ال موا  والمسوا ". سموا الحديحة ادتقدنا أيضًا أ ف هولر اللثوة ه ُبودف أَ  تت وور فت واير 

ه ُبدف أ  نرير  ل  أ ف يصر دلمواء اللثوة المتقودمي  الفصواحةإ دلو  دصور الروايوة 
لفود . و وارترا  داملي ال موا  والمسوا  يود أدى  لو  تنسورها لال وتعماه  الجديود  الم

وه دجوو  أ  تصووا  اللثووة العربيووة بووالعقا  ووالل الفتوور  الممتوود  موو  القوور  ال ووادا 
  أوا ل القر  العرري  فلا تلد  وى  م ي  مص لحًا في م تلوي فوروه درر وحت

المعرفووة دلوو  لمووة اإلحصووا يا  التووي أدوودتها منامووة اليون ووسو التابعووة لهي ووة اتمووا 
. 1  ص1397)اناووووور  مجلوووووة الل وووووا  العربوووووي  المجلووووود الرابوووووف درووووور   المتحووووود 

 دبدالع ي  بنعبدالل  

Probiems of Arabization in Science)  

ول نا هنوا بصودد تنواول ات وبا  الحضوارية التوي أد   لو  هولا الجموود  ولسو  
مووا يهمنوووا هوووو اهلتفوووا   لووو  هووولر الر وووالة موضووووه الدرا وووة  وصووواحبها مووو  دلمووواء 

أننووا نلحووا لديوو  ناوورا   روور الهجوور .  هّ التوورك الم ووتعربي   دووال فووي القوور  العا
يورًا موا يوددو  لو  تجديود آراء تجديدية  فهوو يونم  أ  اللثوة ضور  مو  المجوا   وسح

دبدالقاهر الجرجاني في الدرا اللثو . ويددور بالريخ. فهو ينقل دنو  تمييودًا لرأيو  
    "فووي بيووا  التو ووف فووي أوضوواه اللثووة والتنوووق  112 فووي هوولا البووا  فيقووول  )ه
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فووالا ا وتعمل الرووادر رووي ًا  فوي مرادووا  ديوا ق الفووروق فوي المعوواني الموودلول دليهوا..
فوي غيور الجونا الول  ُوضوف لو  فقود ا وتعارر منو  ونقلو  دو  أصول   وجوا  بو  منها 

 د  موضع ".

حا ينايل يضية التجو  م تروهدًا بممحلوة مموا اضو ر  دلمواء اللثوة وأصوحا  
المعوواجا فووي توجيهوو  بح وو  ُدووري اه ووتعمال ال ووارئ دلوو  أصوول الوضووف اللثووو  

نما يفتري 111 فيقول  )ه ا  باه تصاص بالمر ونا      "فالصوا  أ  ُيقال  وا 
وددم . تّنا نقول  ما لسرر هناك م  اإل الق  نما هو بح   أصول الوضوف. وموا 
لسوورر ههنووا موو  اه تصوواص باإلن ووا   نمووا هووو بح وو  ُدووري اه ووتعمال ال ووارئ 
دل  أصل الوضف  فال منافا . فم  م حيو   دوا أ ف الرىَجول م تصوة باإلن وا  فوي 

 . 1) ا تعمال العر ...!"

 وتتجدد في حياتنا اللثوية المعاصر  ضرور  التصود  لهولر الاواهر   فلقود باتو 
آهي اتلفاا الحضارية والمص لحا  الم تلفة في رت  فروه المعرفة بانتاار أ  
تحتوول مسانهووا فووي المعجووا العربووّي. للووك تنهووا غوود  ُتنلووي جوو ءًا هامووًا موو  الحوورو  

  يقوووول محموووود فهموووي حجوووا   تحووو  اللثويوووة التوووي ي وووت دمها اإلن وووا  المعاصووور
  "أمووا الت ووور فووي السلمووا  فمبعوود  2) دنوووا  )اتجاهووا  التثيوور فووي البنيووة والمعجووا 

مدًى وأسحر وضوحًا     و   فادل وو   مفعول واتو ا  ات رى هي هي  لا يسد 
ي ورأ دليهووا تثيور فووي البنيوة   ولسوو  التثيور فووي هولر اتو ا  يسموو  فوي بنوواء سلمووا  

جموف  ) ا يس  يعرفها المجتمف البدو  القوديا. لنناور ناور   وريعة  لو  مواد جديد  ل
ّياهووا بوونفا الموواد  فووي معجووا دو   المسموول للمعوواجا فووي )ل ووا  العوور   مقووارني   

وللم يووووود حوووووول هووووولر الم وووووملة اناووووور  )مووووو  يضوووووايا المعجميوووووة العربيوووووة  العربيوووووة..
                                                 

 لمستوبة. هان فير وملتو  سودا .انار للمفارية ماد  )رجل  في معجا اللثة العربية المعاصر  ا - 1

)بتصري . وانار أيضًا ددو  تماا ح ا  )اللثة العربية  مبناها  341أ ا دلا اللثة العربية  ص - 2
   لضّا رتا  )دلا المعجا  لصنف المعجا التمصيلي الحدي .14ومعناها  ص
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نامهوووا جمعيوووة المعجميوووة المعاصووور   مووو  محاضووورا  النووودو  العمليوووة الدوليوووة التوووي ت
ومووا بعوودها . ويضووايا  13  أحموود رووفيق ال  يوو  )ص1339العربيووة بتووونا دوواا 

أ ا ووووية فووووي الترجمووووة. درا ووووا  أدوووودتها بتسليووووي موووو  المستوووو  مجمودووووة الهند ووووة 
 ا.1331مست  التربية العربّي لدول ال لي    نة  -اهجتمادية

*   *   * 
ًوصفًُنْسَختيًالمخطوط

لر الر وووووالة دلووووو  ن ووووو تي  فوووووي المستبوووووة ال وووووليمانية ادتمووووود  فوووووي تحقيوووووق هووووو
   ويووود رمووو ُ  لهوووا بوووالحري 2411با وووتانبول. اتولووو   ن ووو ة "بثوووداد وهبوووي" )ريوووا 

)ه   وهي ن  ة جّيد   و  ها تعليق جميل  ونص  الر والة يقوف مو  المجمووه فوي 
   وو رًا  وييوواا 21والصووفحة الواحوود  منهووا )    111أ  لوو   112الوريووا  بووي  

ملوووا . والمجمووووه ن ووو   )أبوووو ال وووعود . وفوووي الصوووفحة ات يووور  134×19) بتهووواستا
مووووة أ ووووتال أربووووا  العاّل  هوووولر الر ووووا ل للمووووول ترجمووووة موووووج   للمنلووووي جوووواء فيهووووا  "

الفضووا ل أحموود بوو   ووليما  بوو  سمووال بارووا رحموو  اللوو  تعووال . موو  أسووابر العلمووواء 
اجًا منيوورًا يهتوود  بمنووار  وأفاضوول الفضووالء  جمووف جميووف العلوووا  وتفوورد فووي سلىهووا  وور 

   ويوووود رموووو   لهووووا بووووالحري 1731الووووروا..". والحانيووووة  ن وووو ة "أيووووا صوووووفيا" )ريووووا 
)ص   وهوووي ن ووو ة جيووود   يليلوووة ال  وووم  ب ووو  تعليوووق مقوووروء ستبهوووا أحمووود الروووهير 

سووالنجي  ادر" والمجموووه دليوو  تملسووا  وويفيووة لل ووسا  م مو ووة  وتحوو  العنوووا  "بووو
 البيتا  م  الرعر   هلا ودل  الورية اتول  منها

 ومجموووووووووووووووووووه سعقوووووووووووووووووود الوووووووووووووووووودر ناموووووووووووووووووواً 
 ي ووووووووووووابق سووووووووووووّل معنوووووووووووو  فيوووووووووووو  ح ووووووووووووناً 

 

 دلووووووووووووو  تفضووووووووووووويل  اإلجمووووووووووووواه يعقووووووووووووود
 ومجمودوووووووووووووووووًا تووووووووووووووووورار وهوووووووووووووووووو مفووووووووووووووووورد
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  . والصووووفحة الواحووووود   133 -  139ونإووووص  الر ووووالة يقووووف فوووووي الوريووووا  )
 ملا .114×74    رًا  ويياا ستابها )23)

 حبووا  الفووروق بووي  الن وو تي  سمووا  ويوود سانوو    تووي فووي تحقيووق هوولر الر ووالة
يم  بمراجعة النصوص دل  مصادر اب  سمال حيحما ُوجد الم بوه منها. ولا أرإ 
ضوورور  التعريووي بوواتدالا تنهووا مرووهور  فووي حقوول اه تصوواص  وهووي يليلووة دلوو  

 العموا.
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ًثانياا:

ًتحقيقًالرسالة:
زًفيًاللَّفظ""رسالةًفيًمدارًالت ً(1)جوُّ

ًهـ(049تًلبنًكمالًباشاً)
 

  2)ب ا الل  الرحم  الرحيا

   للوك القيود معتبورًا فوي 112ادلا أ ف اللفا يد ُيوضف لمعن  مقيودًا بقيود فيسوو  )ه
مفهوموو ح حتوو  لووو ا ووُتعمل اللفووا الموولسور فووي المعنوو  المجوورد دوو  للووك القيوود لسووا  

َحفإلوة لرويخ دبودالقاهر . يوال ا 3) ا تعمال  فيو  ب ريوق المجوا . سالرفوفإة والِمَروفإر والجإ
فووي مرادووا    1)   "فووي بيووا  التو ووف فووي أوضوواه اللثووة والتنوووق 1) فووي أ وورار البالغووة

ديووا ق الفووروق فووي المعوواني الموودلول دليهووا  سوضووعها للعضووو الواحوود أ وواميإ سحيوور  
ف الرفووووفإة لنن ووووا   والِمَرووووفإر للبعيوووور  بح وووو  ا ووووتالي أجنوووواا الحيوووووا  نحووووو وضوووو

َحفإلووة مووا روواسل للووك موو  فووروق ربمووا ُوجوود  فووي غيوور لثووة العوور . للفوورا. و   9)والجإ
وربما لا توجد  فالا ا تعمل الرادر ري ًا منها في غير الجونا الول  ُوضوف لو  فقود 

) سقوول العجوا) )مو  الرجو   ا تعارر من  ونقل  د  أصل   وجا  ب  دو  موضوع   

7) 

 * وفاحمًا ومإَرِ نًا ُم إرفجا*

لمر   في اتصل للحيوا  تّن  الموضف الل  يقف دلي  يعني أنفًا يبرق سال را)  وا
 الرف  "  ل  هنا سالم .
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ودل  وفق هولا ورد سوالا الّ وساسي فوي أصول التروبي  مو  )المفتوام  حيو  يوال 
   3)   "وسوولا محوول أنووي ومر وو   فهمووا مرووترسا  فووي الحقيقووة 3) فووي النوووه الحوواني منوو 

نموووا يفتريوووا   باتصووواي أحووودهما باه تصووواص باإلن وووا    وهوووو العضوووو المعلووووا  وا 
واتصوواي ار وور بالمر ووونا   ومووا جوورى مجراهموووا موو  نحووو رووفة وجحفلووة  وِرَجووول 

 ".  14) وحافر

فووا  يلوو إ  ألووياإ المفهوووا موو  سالموو  فووي اتصوول الحوواني حيوو  يووال فووي الفصوول 
محوول أ  ت ووتعمل المر وو   وأنوو  موضوووه لمعنوو  اتنووي  مووف ييوود أ   "..   منوو اتول

 ا تعمال اتني م  غير  ياد  ييد بمعونة القرا    سقول العجا)  يسو  مر و  

  11) * وفاحمًا ومر نًا م ّرجًا*

أ   مف 113يعني أنفًا يبرق سال را)  أو محل  المرفر  وهو موضوه للرفة )ه
ييوود أ  تسووو  رووفة بعيوور  ا ووتعمال الرووفة  فتقووول  فووال  غلوويا المرووفر  فووي ضووم  

هوووو الروووفة ه غيووور  أو محووول أ  ت وووتعمل الحوووافر  وأّنووو   يرينوووة دالوووة دلووو  أ ف الموووراد
موضوه للرىجول موف ييود أ  تسوو  ِرَجوُل فورٍا أو حموار  ا وتعمال الرجول بواإل الق  

أ  دودا اه تصواص فوي 137الُعري دل  للك )ص وووووو ادتمادًا دل  دهلة القرا  ..
 . (12) ة"وصما في اإلن ا  م  اتدضاء الم صوضف اتني والرفة والرىَجل ب

فا ف سلموا  أ موة اللثوة مضو ربة ههنوا وه يوافوق موا فوي  (13) يلُ   نعا وه غرو
 . (15) لسرر الريخ (14) الست  المرهور  م  اللثة لما

َحفإلوُة للحواِفر  سالرفوفة لنن وا ".  (16) يال الجوهر  ويوافق  ما في القاموا  "الجإ
الرووفة والجحفلووة. ويووال فووي وهوولا القووول منوو  صووريح فووي اه تصوواص فووي سوولب موو  

   "والمإَرِ ُ   بس ر ال ي   موضف الرف إِ  م  أني الفرا".(17) موضف آ ر

) والااهر م  يول  )م  أني الفرا   وم  يوول صواح  السرواي فوي ات واا

َرِ وووِن "  (18 َ ِ ِموووو  وهوووو أنفووو " ومووو  يوووول صوووواح   نقوووول  ضوووف الِ  ووواا دلووو  مإ ومإ
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) ( 21)   وموو  يولوو (20)   مووا سووا  موو  ِ موواٍا دلوو  أنووي"  "الرف إوو   محرسووة(19) القوواموا
َقعإوووود  رد  للجوووووهر  فووووي يولوووو  َجلووووا ومإ )بس وووور ال ووووي  . وأمووووا م الفتوووو  لوووو  فووووي  وسمإ

) ت صوويص الرف إوو  بمووا سووا  موو   موواا دلوو  اتنووي. ويوود دّمموو  الجوووهر  حيوو  يووال

َبُل" فلا ُيصَ   ت  ما في ات واا والُمجمول يو (22 . (23) افوق )  مو    "الرف إُ "  الحإ
 (24) حفوا   ف الاوواهر موو  يوول الجوووهر  )موضووف الرف إوو  مو  أنووي الفوورا  أ ف المر وو 

 .(25) ليا ا ا للك العضو بل ا ا موضف  اص من 

وههنوووا رووويء آ ووور ه ُبووودف مووو  التنبيووو  دليووو  وهوووو أ ف الحوووافر مووو  الفووورا ونحوووور 
   113لفرق بي  الرىَجل والقإدإا )هبمن لة القدا م  اإلن ا  ه بمن لة الرىَجل من . وا

وَ  لوا يفورق بينهموا فولسر الرىَجولإ فوي (26) أ ف ال اق  ارجوة دو  القودا دو  الرىَجول . ومإ
 مقابلة الحافر لا ُيصَ .

والرىَجوول لنن ووا  وغيوورر..." صووريح فووي دوودا   "(27) حُوواف    يووول صوواح  المجموول
وغيورر   (28) اه تصواص فوي ) الرىَجول  ويروهد لو  ا وتعماه  العور . يوال الجووهر 

ُل م  ال يل  الل  في  حدى ِرَجلإَي  بياا".  "رإجَلُ  الرا " دّلقتها ِبِرَجلها. واترجإ

 (29)    أ  وووووم فوووووي تف وووووير الربَجووووول حيووووو  يوووووال 173وصوووواح  القووووواموا )ص
 (31) القإووودا "فوووا  لسووور (30) الف ووول  لووو   23)  القإووودا  أو مووو  أصووول-بالس ووور -"والرىَجووول

وأرُجلإُسوا  ...  (32) الرىَجل في مقابلة اليد. ويوول الجمهوور   ف ) لو   فوي يولو  تعوال 
دل  د ول القدا وال اق في الرىَجل. ما فوي )تهولي  ات وماء  (33)يدلّ   ل  السعبي 

  (36)   "فووي سوولى ِرَجوول سعبووا (35() 34) اًل دوو  اتصوومعي وأبووي  يوودواللثووا   للنوووو  نقوو
 وهما داما  رفي ال اق دند ملتق  القدا".

وم  النااري  في هلا المقاا م  تصوّدى للتوفيوق بوي  سالموي صواح  المفتوام 
تنبيهووًا دلوو  أ ف  (37) حيوو  يووال فووي روورم الستووا  الموولسور  وصووّرم بلفووا اهتصوواي

ووَي   ارجووا لسوورر فووي  (38)   دوو  حقيقتهمووا الموولسور . ه يقووال يوود ُدلووا ممووااهَ ِتصاصإ
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ن وا  وغيورر  فصل المجا  الل  ه يفيد أ  اتني والرفة والرىَجل  م لقة يتناول اإلِ 
نما  وأ ف المر   والجحفلة والحافر  م تصة لثيرر م  الدوا . فالصوا  أ  ُيقال  وا 

ّنووووا نقووووول  مووووا لسوووورر هنوووواك موووو  وددموووو . ت (39) يفتريووووا  باه تصوووواص بالمر ووووونا 
 اإل الق  نما هو بح   أصل الوضف .

ومووا لسوورر ههنووا موو  اه تصوواص باإلن ووا   نمووا هووو بح وو  ُدووري اه ووتعمال 
 أ .111ال ارئ دل  أصل الوضف فال منافا  )ه

فم  م حي   دا أ ف الرىَجل م تصة باإلن ا  فوي ا وتعمال العور . ويود نّبهو  
. حُوواف    التصووريح باه تصواص بح وو  الوضووف (40) الو دا فيموا تقوودا دلو  ف وواد هوولا

 يد وضف في سالا الريخ دل  ما نقلنار في صدر الر الة.

بموا لسورر  وفوي ار ور سالمو  والااهر أ ف صاح  المفتام أ ل في أحد مقامي 
منهمووا مقوواا التمحيوول ه  اللثووة. وه بووما فووي للووك  ت  سوواّلً بمووا لسوورر غيوورر موو  أ مووة 

 قيق. ومقاا التمحيل يتحّمل التو ف فوق هلا.مقاا التح

في السالا الملسور بح  آ ر  وهو أ ف موج  التنبي  الول  لسورر  (41) بقي ههنا
 -هو أَ  يسو  اتني والمر   مترادفي . وسلا الرفة والجحفلة. وسلا الرىَجل والحافر

  (42 )وسالموو  فووي فصوول المجووا   حيوو  يووال وه يرتضووي  صوواح  المفتووام سيووي.. !
. حا  نو  لوا يصو  لمعن  اتني مف ييد صريح في  الف أ  133وا   موضوه )ص

فووي يولوو  )والجحفلووة   ت  الموولسور فووي سووالا صوواحب  المفتووام وهووو )المرووفر  دو  
 )الجحفلة .

وممووا اوو ف أنوو  موو  هوولا القبيوول  أ  موو  يبيوول ا ووتعمال الموضوووه للمقيوود مجووردًا 
. يال اإلماا الراغو  فوي تف وير يولو  تعوال د  ييدر  ا تعمال الِ َ   في الل     (43) لب

 ِ يإَفعإُل لِلوكإ ِمونُسَا  ّه ِ وَ  ي فوي الحيوا  َ  وتحي  والِ وَ ُ  ُللي يُ  .. الود نيا فما جإ إاُء مإ
منووو  ولتضووومن  المعنيوووي  ا وووتعمل توووار  فوووي الووول ّل  نحوووو  دليووو  الِ وووَ  . وأ ووورى فوووي 
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ووِ  إ    "وأصوول الِ ووَ   (45) موواا البيضوواو  حيوو  يووالاإلِ . ويلّوودر (44) اه ووتحياء  نحووو   إ
 ي من   ولللك ُي تعمل في سلب منهما".ي تحُلل  يُ 

ِ  إ  لثة مرترسة موضودة .وليا المراد سما اإنفا لسلب م  المعنيَي   (46) فا ف ) إ
  (47)    للووك اه ووتالي فووي المصوودر  يووال الجوووهر 111الموولسورَي . دإّل دلوو  )ه

ووِ  إ  ووِ  إ أيضووًا يإَ وو إى  إ إايإووًة  أ   يإَ وو إى ِ َ يووًا  أ   لإلف وهووا .. -لس ووربا –"و إ و إ
أصول  يودل دلو   -    خ  (49) " ويال العالموة ال م رور  فوي ات واا(48) ا تحياء

انس اٍر يلحق الّرُجلإ  موا مو  نف و  أو مو  غيورر. فالول  يلحوق مو  نف و  هوو الحيواء 
وووَر ي موووو  اه ووووت فاي الُمفووور  ومصوووودرر ال إ إايوووة بووووالفتح والوووو ل  يلحوووق موووو  غيوووورر ضإ

 رر الِ َ ُ ".دومص

ِ  إ سرض  ِ َ ياً   (50) ويال صاح  القاموا بالس ر وإ إ إًى  ويف فوي بإليفوٍة  -" إ
وو إًى بالقصوور ا ووتحيا". ويوووافقها مووا هووو  وُرووَهرإٍ  فإوولإلف بووللك.. وو إى أيضووًا  إ ايإووًة و إ و إ

نإَ  إىِمَ  يإبِل   (51) الااهر م  يول  تعال   . (52)أ  نإِللف وإ

أ   حيوو  111.  وموو  هنووا انسرووي وجوو  مقارنووة لفووا )لووو  لهووا دو  المحبووة )ه
د  لو   .(54)  .وه ُيقال  )يح   لو   (53)   يقال  )يإوإ

ِدَدُ  لو تفعل (55) والجوهر  تنّب  دل   َجمال هلا المعن  حي  يال   "وتقول  وإ
 (56) .أّن  لا يقي دل  التفصيل الل  يدمنار  هّ . لاك  ووِدَدُ  لو أنفك تفعل لاك"

 و)لووو  (57)  وصوواح  القوواموا لووا يتنّبوو  دلوو  مووا بووي  )يوووّد 

موو  المنا ووبة  (58) 
الجوهر   ل   ا يلسر ما لسرر الجوهر   ادمًا أ التي لي   بي  )يحّ   و)لو   فل

 في  بي  معن  )يوّد  ومعن  التمني الم تفاد م  لفاة )لو .

مرترك بوي  المحبوة والتمنوي  (59)    سالا صاح  المجمل أ  )الودف والااهر م
ِدَدُ  أ ف لاك ِدَد  الرف  (60) حيوووو  يووووال  "وإ وإ  (61) ُجوووول  أحببتوووو . أوسووووا    لا تمنيتوووو . وإ
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  أحود المعنيوَي  المولسورَي . ادفيهما جميعًا. ودل  هلا يسو  لفا )يإوود   سافيوًا دنود  ر 
 رادتهما لعدا صحة  راد  معن  المرترك معًا".)لو  دند   ويحتا)  ل   ياد 

ومووا يوودمنا فووي رّد  دووا الراغوو  والبيضوواو  ه يتمروو  فووي رّد مووا لإسوورر صوواح  
 المجمل.

 .(62) والل  أدلا بالصوا   والحمد لل  وحدر

 

 

 

 

 

 
                                                 

ًالتعليقاتًوالهوامش

نقورأ  "ر والة  2411لي المصادر في تحديد مدا ل هولر الر والة  ففوي مجمووه بثوداد وهبوي ريوا   ت ت1) 
رووريفة معمولوووة فوووي اللفووا الم وووتعمل ب ريوووق المجووا  للموووول  الروووهير بوواب  سموووال الوووو ير". ومجمووووه 

   ل وًا بوي  113لا يضوف دنوانوًا للر والة. بينموا نجود مو  مجلوة الرورييا  )ص 1731أياصوفيا ريا 
ريووي بهوولر الر ووالة  ور ووالة أ وورى هبوو  سمووال نف وو  با ووا  ر ووالة فووي أنووواه المجووا . ويوود ويووف التع

  .223ا تيارنا دل  ما وجدنار في )دقود الجوهر  ص

   ه  با م   بحان .2)

َحفإلوووُة  لووولوا  الحووواِفر مووو  ال يووول 3) حاِفووول. والجإ َحفإووول  الجووويل السحيووور  )  جإ َحفووول. والجإ   ه  ص  والجإ
حاِفووول. ولوا  الحووواِفر  ال يووول والبثوووال والحميووور اتهليوووة والبثوووال وا وووفإة فِنن وووا   )  جإ لحميووور  سالرف

 والوحرية وسّل ما ليا حافرر مرقويًا. ولوا  الالي سالبقر  والرا  والّابّي ولوا  ال ّي اإِلبل.

  بعة ريتر. -23  أ رار البالغة  ص1)
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   ه  والتفرق  تحريي.1)

   م  )أ رار البالغة   والمعجا.  ص  الجحفل  والتصوي9)

   الر ر في صفة امرأ  ويبل  7)

جاً   أَ ما إ أَبدَ  واِضحًا ُمفإلفجا اجبًا ُم إجف ُمَقلًة وحإ  وإ

ُ     "وصي امرأ . والواضح حثرها اتبيا البّراق. 247جاء في هامل تهلي  اتلفاا  ص  والموووو جف
َرِ و  اتنوي. وييول فوي الُم إورف) أّنو  اتنوي الودييق مروبى ي الدييق ال ري. والفاحا رإَعُرها ات ود. والمإ 

 بال يي ال ريجي.

 .333  مفتام العلوا  تحقيق  ر ور  ص3)

   ه  ص  بالحقيقة.3)

   وتسملة ما ورد في )المفتام .. وبي  أ  يسو  اهرتراك بالصفة تار   أو اهفتراق بالحقيقة أ رى".14)

 .391  مفتام العلوا  ص11)

 تصري اب  سمال في النص المنقول د  )المفتام  وينار المفتام في الموضف نف  .  12)

   بعدها في )ه   "دري دل  للك ددا"  ياد  م  النا خ ه معن  لها.13)

   ه  سما    م.11)

   المقصود هو  دبدالقاهر الجرجاني  ويد  بق اه ترهاد بقول  في أول الر الة.11)

َحفإلةُ بمن لة الّرفإة لل يل 1/1912  الصحام )ماد  جحفل 19)    وفي القاموا )ماد  ) م ي ل   "والجإ
 والبثال والحمير".

    وتسملة سالم ".. حا سُحر حت  ييل مإَرِ ُ  اإلن ا ".1/2123  الصحام )ماد  ر   17)

  .193  أ اا البالغة لل م رر  )ماد  ر ا    ص13)

 ف ها .  القاموا المحي  للفيرو  أباد  )الماد  ن13)

   ه  اتني.24)

   الضمير دا د دل  الفيرو  أباد .21)
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   الصحام )الماد  نف ها .22)

   ه   صم   تصحيي.23)

   ص  الر      م.21)

   ه  منها    م.21)

  جاء في )فرا ود اللثوة فوي الفوروق   القإودإا  مو  الرىجول موا ي وُم دليو  اإِلن وا  مو  لود  الر و   لو  موا 29)
  مووو  أصووول الف ووول  لووو  القووودا. ييووول  وووّمي  بووو  تنهوووا تحمووول البووود  وتقووووى دلووو  دو  للوووك. والرىَجووول

 الحرسة".

  "رجل  الراء والجويا والوالا  معاوا بابو  يودل  دلو  العضوو الول  2/132  اب  فارا  وفي المقاييا 27)
ن وووا  هووو ِرَجوووُل سووولى ل  ِرَجووول. ويسوووو  بعووود لاك سلموووا  تِرووود  دنووو . فمعاوووا البوووا  الرىَجووول  ِرَجوووُل اإلِ 

 وغيرر".

  .1/1741  الصحام )ماد  رجل 23)

   ه  أ يل  تصحيي.23)

   ه   ه     م.34)

   ه  فان  لسر .31)

 م   ور  الما د . 9  آية 32)

   ص  يده     م.33)

   ه  وأن   تصحيي.31)

 ف   وتتم  يول النوو   ".. يلُ   ملهبنا ومله  جمهور العلمواء أ1/111  تهلي  ات ماء واللثا  )31)
المراد بالسعبَي  في ارية العاموا  النات وا  دنود مفصول ال واق والقودا.. والسعو  لثوة ا وا لموا ا وتدار 
ودووال  ولووللك يووالوا سإعإوو إ حوود  الجاريووة  لا دووال وا ووتدار. و وومي  السعبووة ه ووتدارتها ودلوهووا.." وفووي 

د  العامي  النات ي  مو    "مله  جمهور الفقهاء أ  السعبي  دبار  11/192التف ير السبير للرا   
 جانبي ال اق".

   ه  سعبي     م.39)

   ص  اهنصاي  تصحيي.37)
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   ص  ما.33)

   ه  بالمو و .33)

   ه  ال ادا    م.14)

   ههنا   ق  م  ص.11)

 . ويد نقل اب  سمال النص بمعنار.391  مفتام العلوا  ص12)

 .31  البقر  آية 13)

   ويووود تصوووري ابووو  سموووال فوووي دبوووار  117اتصوووفهاني )ص  معجوووا مفوووردا  ألفووواا القووورآ  للراغووو  11)
ما مو  غيورر. فالول  يلحقو  مو  نف و  هووإ  الراغ  وتمامها  " إ  إ الرفُجل لحق  انس ار  ما م  نف   وا 
َ يإو  وجمعو   إ ايوا..  والول  يلحقو  مو  غيورر  َ يواُ  وامورأ   إ الحياء الُمَفور  ومصودرر الِ  إايوُة. ورجول  إ

ووَر ي موو  . يووال تعووال    يقووال هووو ضإ لِلووكإ لإهُووَا ِ ووَ  ي فووي اه ووت فاي  ومصوودرر الِ ووَ ُ  وإرإجوولي ِ ووَ  ي
 [."33]الما د   الدنيا

 .13  تف ير البيضاو   ص11)

   ص  موضوه.19)

  .9/2329  الصحام )ماد    ا  17)

   ه  ص  ا تح .13)

نما هي دبار  الراغ  دل  ما  بق  حبات 13)    ووى أ  11فوي هوامل )   هلر لي   دبار  ال م رر  وا 
 )ال  اية  ضب   بالفتح دند ال م رر   بينما هي بالس ر دند الراغ .

  القاموا المحي   ماد  )خ     . ويد نقلنا النص ساماًل م  المعجا حرصًا دل  الضب   تّ  اب  14)
 سمال دمد  ل  اه تصار.

يبول أ  نولل بالقتول وال وبي فوي     "مو 121م   ور   و . وفوي تف وير البيضواو  )ص 131  ارية 11)
 الدنيا  ون  ى بد ول النار يوا القيامة".

  مو   وور  الحجور )اناور ارتوي . ويود 2. وفي )ه  أ  م النا وخ بوال ل  موف آيوة )141  البقر  آية 12)
 دمدنا  ل  ستابة آية البقر  ساملة.

(13   د  اللىي  سفُروا لو ساُنوا ُمَ ِلمي إ  [.2 ]الحجر  ُربما يإوإ
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ويود تصوري ابو  سموال بوالنص  113  ما بي  معقوفي   واي  مو  )ه   واناور مفوردا  الراغو   ص11)
 دو    الل بالمعن .

 .23  تف ير البيضاو   ص11)

   ه  أن .19)

   " ُيقوال  وددُ  أ  يسوو  سولا  ووددُ  لوو سوا  سولا. ه 114جاء فوي فرا ود اللثوة فوي الفوروق )ص  17)
دف  لوويا م لووق المحبووة التووي يقارنهووا التمنووي. وتلووك المقارنووة هووي رووور   يقووال  أحببووُ  ت  مفهوووا )وإ

ا تعمالها دل  اتصل. فال تلسر بدو  )لو  الّدالة دل  الرر  الملسور  ه  لا توّ ف وا تعمل  فوي 
 معن  م لق المحبة.

   ه  للدهلة  تحريي.13)

  .2/113  الصحام )ماد  ودد 13)

   ص  للك.94)

   ص  أود.91)

 ص  انته .  92)

 

 

ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ًالمراجعًوثبتًالمصادرً

هوووووووو . معجوووووووا مفوووووووردا  ألفووووووواا القووووووورآ   تحقيوووووووق             143) اتصوووووووفهاني  الراغووووووو    -
 ا .1372  1)بيرو   دار السات  العربي    مردرلي

ا . هديووووة العووووارفي   أ ووووماء      1324 ووووماديل بوووو  محموووود بارووووا )  البثووووداد     -
 ا .1311)مصّور د   بعة ا تانبول  المنلفي  وآحار المصنفي 

هو . أنووار التن يول 931البيضاو   ناصر الدي  أبو  عيد دبدالل  ب  دمر )    -
وأ ووورار التمويووول المعوووروي بتف وووير البيضووواو  )مّصوووور دووو   بعوووة ا وووتانبول 

 هو .1341

هووو . أ وورار 171)   = دبوودالقاهر بوو  دبوودالرحم  الجرجوواني  أبووو بسوور النحووو   -
ا . ده ول 1311)ا تانبول  م بعة و ار  المعاري   تحقيق هو. ريترالبالغة  

 ا .1391اإلدجا   تحقيق محمد رريد رضا )القاهر   مستبة القاهر    بعة 

هووو . صووحام اللثووة  وتووا) 333  ووماديل بوو  حّموواد )  الجوووهر   أبووو نصوور  -
  2العربّيوووة  تحقيوووق أحمووود دبووودالثفور د وووار )بيووورو   دار العلوووا للماليوووي    

 ا. 1373

هوووو . 1947)   حووواجي  ليفوووة  مصووو ف  بووو  دبداللووو  الروووهير بساتووو  جلبوووي -
 هو . 1391)ا تانبول  البهية   سري الانو  د  أ امي الست  والفنو 

ال بعوة   )القواهر   دار الحقافوة حجا    محمود فهمي. أ وا دلوا اللثوة العربيوة -
 ا .1373اتول   
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مبناهوا )القواهر   الهي وة المصورية العاموة ماا. اللثوة العربيوة  معناهوا و حّ ا   ت  -
 ا .1373  2للستا     

الحموووو وا   محموووود رروووواد. المنهجيووووة العامووووة لترجمووووة المصوووو لحا  وتوحيوووودها  -
 ا .1339  1 المي   وتنمي ها )بيرو   دار الثر  اإل

ال  يوووووو   أحموووووود رووووووفيق. موووووو  يضووووووايا المعجميووووووة العربيووووووة المعاصوووووور . موووووو    -
دوليوووة لجمعيوووة المعجميوووة العربيوووة بتوووونا  ني وووا  محاضووورا  النووودو  العلميوووة ال

 ا .1339ا )بيرو   مستبة لبنا   1339

 الووورا    محمووود بووو  دمووور بووو  الح وووي  بووو  دلوووي  الروووهير بوووالف ر الووورا   )  -
)القووواهر   نرووور دبووودالرحم  محمووود   هوووو . التف وووير السبيووور  مفووواتيح الثيووو 949

 ا .1333

تروووهر الرجوووال والن ووواء مووو   ال رسلوووي   يووور الووودي . اتدوووالا  يووواموا توووراجا  -
 ا .1393  3)بيرو     العر  والم تعربي  والم ترريي 

هووووو . أ وووواا 133ال م روووور   جووووار اللوووو  أبووووو القا ووووا محمووووود بوووو  دموووور )    -
 ا .1332بيرو   دار المعرفة  ) البالغة بتحقيق دبدالرحيا محمود

 ا .1391)القاهر    ال عرا   محمود  دلا اللثة  مقدمة للقارئ العربي  -

هو . مفتام العلوا  تحقيق نعيا 929 )  ال ساسي  أبو يعقو  محمد ب  دلي  -
 ا .1333  1دار الست  العلمية     )بيرو   ر ور

 هو  311 ال يو ي  جالل الدي  دبدالرحم  ب  أبي بسر )   -

  بثيووة الودووا  فووي  بقووا  اللثووويي  والنحووا   تحقيووق محموود أبووي الفضوول  بوووراهيا
 لبابي الحلبي  دو  تاريخ . )القاهر   م بعة ا
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   الم هووور فوووي دلووووا اللثوووة وأنوادهوووا  تحقيوووق محمووود أحمووود جووواد الموووول  وآ وووري
 )القاهر   دي   البابي الحلبي  دو  تاريخ .

هوو . 393   أحمود بو  مصو ف  الروهير ب وال سبورى  اد  )   ال سبرى  اد -
دبدالحميوود  محيووي الوودي  فووي دلموواء الدولووة العحمانيووة  نروورر الرووقا ق النعمانيووة

 ا .1313)القاهر   دار ال عاد    بليل وفيا  اتديا  هب   لسا 

العاووا  جميوول بووك. دقووود الجوووهر فووي تووراجا موو  لهووا  م ووو  تصوونيفًا فما ووة  -
 هو .1329فمسحر. )بيرو   الم بعة اتهلية  

هووو . القوواموا المحووي  )القوواهر   317الفيوورو  أبوواد   مجوود الوودي  بوو  يعقووو  ) -
 . ول   بعا  أ رى .1312  2الحلبي    دي   البابي

هوو . الفوا ود البهيوة فوي 1341 )  اللسنو   محمد ب  دبدالحي  أبو الح ونا   -
  1تووراجا الحنفيووة  تصووحيح محموود بوودر النع وواني )القوواهر   م بعووة ال ووعاد    

 هو .1323

)بيووووورو   الم بعوووووة  همووووونا  هنربسووووووا الي وووووودي. فرا ووووود اللثوووووة فوووووي الفوووووروق -
 ا .1333 الساحوليسية 

. مقوووال باللثوووة 11 مستووو  تن ووويق التعريووو  بالربوووا . مجلوووة الل وووا  العربوووي  ) -
 اإلنجلي ية لأل تال دبدالع ي  بنعبدالل  )مرسال  التعري  في العلوا .

درا ا   .مستبة التربية العربي لدول ال لي . الترجمة  يضايا ومرسال  وحلول -
د ووة اهجتماديووة )الريوواا  أدوودتها  بتسليووي موو  المستوو   مجمودووة  بووراء الهن

 ا.1331هو/1141م بعة المست  
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هووووو . تهوووولي  ات ووووماء 979)   النوووووو   أبووووو  سريووووا محيووووي الوووودي  بوووو  رووووري -
 واللثا  )ن  ة صورتها دار الست  العلمية  بيرو  .

)بيووورو    وملتوووو  سوووووا . معجوووا اللثوووة العربيوووة المعاصووور  المستوبوووة هوووان فير  -
 ا .1371  3مستبة لبنا    


