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 البسملترسالت موجزة في حق 

 تأليف

 (ه3521ري )ثصيقالبه محمد إبراهيم 
 

                                     عمر علي سليمان البارووي

 جبمعة مصراتة -كلية التربية - عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

من خٌر  على المبعوث رحمة للعالمٌن، والصالة والسالم حمًدا ٌوافً النعم الحمد هلل رب العالمٌن
 ، أما بعد.من عرب وعجم، وعلى آله وصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن ومن تبعهم بإحسان األمم

على نبٌه  -تعالى -ا هللاأنزله ،وال تنتهً عجائبها وفوائدها، ال تخلُق على كثرة الردكتاب هللا آٌات فإن 
آلٌة ، وإن الذي فٌه صالح األمة وخٌرها منهاجالعة وشرتنزٌاًل، وهً ال -صلى هللا علٌه وسلم -الكرٌم

منظوم، ومن منها المنثور وال منهالفت فٌها الرسائل والكتب، أُ حتى ، جمةومعانً تفاسٌر لبسملة ا
فٌها رسالة  ألفقد ، فإبراهٌم القٌصري: الشٌخ آٌة البسملةبعض ما ٌتعلق ببوا اعتنالعلماء األجالء الذٌن 
البسملة(، فجاءت  رسالة موجزة فً حق، وسماها )فحواهاها ومكنونظٌمة فً صغٌرة فً محتواها ع

 .بكثٌر من الفنون والعلومها مزجرصٌنة، وتراكٌب متٌنة،  اتفً عبار

 قسموقد قدمت للتحقٌق ب، ة رأٌت أن أنشرها فً عمل محقق؛ حتى ٌعم النفع بهارسالولما اطلعت على ال
مصادر التحقٌق بالتحقٌقً، ثم ٌلٌهما فهرس  قسمثم ٌلٌه ال، ةرسالالعن و مإلفدراسً موجز عن ال

 ومراجعه.

 وهللا الموفق 

 (الدراسً قسمال) -أوًل 

لم َتُجْد كتب التراجم والمصنفٌن بالشًء الكثٌر فً ترجمة الشٌخ القٌصري، وكل : التعرٌف بالمؤلف -7

 ما وجدته سؤذكره فً اآلتً:

، (5)، الرومً(4)القٌصري (3)ابن معٌد أفندي -(2)أو ابن عبد هللا -(1)إبراهٌم بن محمد اسمه ونسبه: -)أ(
 .(9)، ونسبته إلى قٌصرٌة بتركٌا(8)بن األعٌن، أي: واسع العٌنٌن (7)الشهٌر بكوزي بٌوك زاده،(6)الحنفً

 

                                                           
 .1/21المفسرين  ، ومعجم1/41، وىدية العارفين 1/70، واألعالم 2/1578ينظر: مقدمة ىذه الرسالة، ومعجم المطبوعات  (1)
 .1/54، ومعجم المؤلفين 3/304ينظر: إيضاح المكنون  (2)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (3)
يضاح المكنون 1/41، وىدية العارفين 1/70ينظر: مقدمة ىذه الرسالة، واألعالم  (4) ، ومعجم المؤلفين 4/439، 558، 3/304، وا 
 .1/21، ومعجم المفسرين 1/54
يضاح المكنون 1/70الم ينظر: األع (5)  .1/21، ومعجم المفسرين 1/54، ومعجم المؤلفين 3/304، وا 
يضاح المكنون 1/41ينظر: ىدية العارفين  (6)  .1/54، ومعجم المؤلفين 3/304، وا 
يضاح المكنون 1/41، وىدية العارفين 1/70، واألعالم 2/1578معجم المطبوعات و مقدمة ىذه الرسالة، ينظر:  (7) ، 3/304، وا 

 .1/21، ومعجم المفسرين 1/54ومعجم المؤلفين 
 .1/70ينظر: األعالم  (8)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (9)
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بً أ -شارح الطرٌقة المحمدٌة -تلمًٌذا لعمدة األساتٌذ -رحمه هللا -كان القٌصري حٌاته العلمٌة: -)ب(
من مشاهٌر  (2)، وحّصل العلوم العقلٌة والنقلٌة على الشٌخ حسٌن أفندي الكبٌر(1)سعٌد محمد أفندي

علماء القضاء. واشتغل القٌصري بالتدرٌس، حتى صار مفسًرا وفقًٌها من فقهاء الحنفٌة، وعلًما من 
 . (3)علماء األتراك المستعربٌن بقٌصرٌة بتركٌا

ب القٌصري ببعض الصفات واأللقاب التً تنبئ عن رفعة مكانته وصف ولق صفاته وألقابه: -)ج(
 .  (9)، المدرس(8)، المفسر(7)، الفقٌه(6)، العالم(5)، العلم(4)العلمٌة؛ فقٌل فٌه: إنه الشٌخ

بعض المصنفات، منها إحدى وثالثون رسالة مطبوعة فً  -رحمه هللا -للقٌصري مصنفاته: -)د(
 ن هذه المصنفات:، م(10)مجموع بالعربٌة والتركٌة

 (11)تحقٌق علم الواجب هلله تعالى. 

 (12)التصلٌة فً أوائل الكتب. 

 (13)تفسٌر جزء النبؤ. 

 (14)رسالة فً أما بعد. 

 وهً التً بٌن ٌدي التحقٌق(16)، أو فً حق البسملة(15)رسالة فً البسملة ،. 

 (17)رسالة فً ثبوت عنوان الموضوع. 

 (19)، أو فً الحمدلة(18)رسالة فً حق الحمدلة. 

 (20)رسالة فً كلمة هذه ومدلوالتها. 
 

                                                           
 لم أقف عمى ترجمتو. (1)
 لم أقف عمى ترجمتو. (2)
 .22 -1/21، ومعجم المفسرين 2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (3)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (4)
 .2/1578طبوعات ينظر: معجم الم (5)
 .1/22، ومعجم المفسرين 2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (6)
 .1/70ينظر: األعالم  (7)
 .1/21ينظر: معجم المفسرين  (8)
يضاح المكنون 1/41ينظر: ىدية العارفين  (9)  .1/22، ومعجم المفسرين 1/54، ومعجم المؤلفين 3/304، وا 
 .1/70ينظر: األعالم  (10)
 .1/70م ينظر: األعال (11)
 .6/167رية زىاأل ةكتبمال ، وفيرس1/70ينظر: األعالم  (12)
يضاح المكنون 1/41، وىدية العارفين 1/70ينظر: األعالم  (13)  .1/22، ومعجم المفسرين 1/54، ومعجم المؤلفين 3/304، وا 
 .6/166المكتبة األزىرية ينظر: فيرس  (14)
 .6/166ة المكتبة األزىري، وفيرس 1/70ينظر: األعالم  (15)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (16)
 (.86156، الرقم التسمسمي )84/926ينظر: خزانة التراث  (17)
 ينظر: مقدمة ىذه الرسالة. (18)
 .6/168 المكتبة األزىرية، وفيرس 1/70ينظر: األعالم  (19)
 (.5740، الرقم التسمسمي )6/706ينظر: خزانة التراث  (20)
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 (2)، أو حاشٌة على االستعارة(1)شرح االستعارة للعصام. 

 (3)مجموعة الفوائد. 

 (5)، فً إحدى وثالثٌن رسالة(4)مجموعة فً القواعد الكلٌة . 

 (6)مقدمة الشروع فً العلم. 
كانت سنة  - تعالىرحمه هللا -أكثر المصادر التً ترجمت للقٌصري ذكرت أن وفاته وفاته: -)ه(

 .(9)ه(1013، وذكر سركٌس أنه توفً سنة )(8)م(1001= )(7)ه(1010)

 سٌكون الحدٌث عن الرسالة فً النقاط اآلتٌة:: التعرٌف بالرسالة -0

موجزة وردت الرسالة منسوبة للمإلف باسم )رسالة تحقٌق عنوانها وصحة نسبتها إلى المؤلف:  -)أ(
معجم و بداٌة النسخة المطبوعة ملة( فًبسالحق وباسم )رسالة فً  إلف،ملة( فً مقدمة المبسفً حق ال
وقد اخترت ، (12)واألعالم (11)( فً فهرس المكتبة األزهرٌةالة فً البسملة، وباسم )رس(10)المطبوعات

 عنوان المإلِّف اسًما لها.
مزج فٌها وقد  بسملة فً مفتتح الكتب،عن الللحدٌث  ةرسالال هذه القٌصري خصص محتواها: -)ب(

أورد فٌها و، ة وحدٌث وأصول فقهدٌوعق ةبالغو ونحو ومنطق ةلغعلوم، من بٌن عدة من الحدٌث 
 .        التً استقى منها بعض المعلوماتمصادر بعض ال وذكر فٌها ،العلوم ذهه مصطلحات كثٌرة من

ا للمت -من وجهة نظري -تَعدُّ هذه الرسالة تها العلمٌة:قٌم -)ج( خصصٌن لمعرفة ما تحتوٌه مرجًعا مهّمً
، فهً وحدٌثٌة وأصولٌة ٌة وبالغٌة وعقائدٌةمنطقوونحوٌة لة( من فوائد وفرائد لغوٌة بسمهذه الكلمة )ال

ها؛ لكنها كبٌرة وعظٌمة فً محتواها ومضمونها.     وإن كانت صغٌرة فً حجمها وكمِّ
الكشاف ة كبٌرة ومهمة، فذكر: لة( بمصادر علمٌبسماستعان المإلف فً شرح كلمة )المصادرها:  -)د(

ٌان إلى كتب حوٌشٌر فً بعض األ ،للزمخشري، وتفسٌر البٌضاوي، وحاشٌة الفناري على المطول
 . عامةبصفة األصول 

على الرغم من طول البحث والتنقٌب وبشتى الوسائل : والمطبوعة المخطوطة تٌنوصف النسخ -)ه(
وأخرى مطبوعة، ووصفهما واحدة مخطوطة،  تٌن؛سخالتً أتٌحت لً؛ لم أجد من نسخ الرسالة سوى ن

 على النحو اآلتً:
هً نسخة ضمن مجموع فً معهد الثقافة والدراسات الشرقٌة بجامعة طوكٌو  النسخة المخطوطة:

( 0( سطًرا، وفً كل سطر )11( صفحات، وفً كل صفحة )4(، تقع فً )1301بالٌابان، رقم الحفظ )
 كلمات تقرًٌبا.

                                                           
يضاح المكنون 1/41 ينظر: ىدية العارفين (1)  .3/558، وا 
 (.118658، الرقم التسمسمي )117/512ينظر: خزانة التراث  (2)
 .1/41ينظر: ىدية العارفين  (3)
يضاح المكنون 1/70ينظر: األعالم  (4)  .4/439، وا 
 .1/41ينظر: ىدية العارفين  (5)
 .1/70ينظر: األعالم  (6)
يضاح المكنون 1/41، وىدية العارفين 1/70ينظر: األعالم  (7) ، ومعجم 1/54، ومعجم المؤلفين 4/439، 558، 3/304، وا 

 .1/21المفسرين 
 .1/21، ومعجم المفسرين 1/54، ومعجم المؤلفين 1/70ينظر: األعالم  (8)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (9)
 .2/1578ينظر: معجم المطبوعات  (10)
 .6/166ينظر: فيرس المكتبة األزىرية  (11)
 .1/70ينظر: األعالم  (12)
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، خطها نسخ معتاد، ال ٌوجد علٌها تصحٌحات أو تعلٌقات، وبها أخطاء كثٌرة من وهً نسخة كاملة
 الناسخ، ولم ٌرد بها اسم الناسخ وال تارٌخ النسخ. 

ضمن مجموعة رسائل ( صفحات من الحجم الكبٌر، طبعت 4تقع فً ) هً نسخة ة:عوبالنسخة المط

     ه(.1010سنة )صري، طبعت بتركٌا ٌللق

 :والمطبوعة المخطوطة تٌنخصور من النس -)و(

 صورة الصفحة األولى من النسخة المخطوطة

 

 صورة الصفحة األخٌرة من النسخة المخطوطة
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 صورة الصفحة األولى من النسخة المطبوعة

 

 من النسخة المطبوعة خٌرةصورة الصفحة األ
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ا ًٌ  ً(تحقٌقال قسم)ال -ثان

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
المشتهر بٌن بن محمد على عباده الذٌن اصطفى، وبعد، فٌقول البائس الفقٌر إبراهٌم  الحمد هلل وسالم

 ،هذه رسالة موجزة فً حق البسملة :بالفوز والسعادة -تعالى -بكوزي بٌوك زاده، أكرمه هللا (1)]الطلبة[
ا من هللا ،جمعتها تذكرة للطالب ،البسملة ًٌ  .(2)حسن مآب -تعالى -وتبصرة ألولً األلباب، راج
وامتثااًل بحدٌث  ،(6)المجٌد (5)بؤسلوب كتاب كتابه بالبسملة اقتداءً  (4): افتتح المصنف(3)فنقول ؛وبعد

(رُ تَ بْ أَ  وَ هُ فَ  ةِ لَ مَ سْ بَ الْ بِ  أْ دَ بْ ٌُ  مْ لَ  ال  ي بَ ذِ  ر  مْ أَ  لُّ وهو )كُ  ،الرسول
على أن اإلجماع  ، وعماًل بإجماع المإلفٌن(7)

وجهة  ،بؤن للحدٌث جهة منطوق (11)الثانٌة (10)علةلاعلى  :(9)وقد قٌل ،(8)فً خطها مع ذكرها
 ،أما األول فألن كثًٌرا من الكتب مسطور بدون البسملة؛ والكل منظور فٌه ،وجهة معارض ،(12)مفهوم

ون نوأما الثانً فألن كثًٌرا من الكتب مع، (14)كما فً كتب قدماء المنطقٌة ،(13)مع أنها لٌست بؤبتر

                                                           

 ( زيادة من )ط(.1)
 ( في )ط(: المآب.2)
 ( في )ط(: ونحن نقول.3)
  لم أقف عمى المؤلف المقصود ىنا.( 4)
  ( في )ط(: الكتاب.5)
ي بو االفتتاح [، فطريق التأسِّ 1]العمق: اْقَرْأ ِباْسِم َربِّكَ أنَّ أول شيٍء نزل من القرآن ( لعمو يقصد افتتاح المصحف بالبسممة، أو "6)

 .1/8". فتح الباري بالبسممة
ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل َلْم ُيْبَدْأ ِفيِو ِبِبْسِم رأيتو ىو: ) حديث منوعميو من المصادر، وأقرب نص  ( لم أجد الحديث بيذا النص فيما اطمعت7)

(. وأخرجو عبد القادر الرىاوي في أربعينو 1209، حديث رقم )2/69(. ينظر: الجامع ألخالق الراوي والسامع المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َأْقَطعُ 
 . 1/43ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل اَل ُيْبَدُأ(، إلخ. ينظر: المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج بمفظ: )

 ( في )ط(: في خطيا ال في ذكرىا. 8)
تندب ، وقال المناوي: "1/8الفناري عمى المواقف لإليجي قال حسن الفناري: "البسممة مما يطرد في أول كل كتاب من كل فن". حاشية 

البداءة بالحمد لكل ُمَصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي جميع األمور الميمة...، والمراد بالحمد ما ىو أعم من لفظو 
 .2/211". التيسير بشرح الجامع الصغير فال تعارض بين روايتي الحمدلة والبسممة

 القائل.( لم أقف عمى 9)
 ( في )خ(: عمة.10)
 ( يعني عمة الذكر، واهلل أعمم. 11)

اعمم أنو إذا وقعت المعارضة في عمة األصل، واستوى العمتان؛ فال بد من ترجيح أحدىما عمى األخرى، قال أبو الحسين البصري: "
قوة طريق صحة العمة فبأن تكون إحدى وذلك يكون بوجيين: أحدىما يرجع إلى قوة طريق صحة العمة، والثاني إلى تعدي العمة، أما 

العمتين مجمع عمييا دون األخرى، أو تكون إحداىما منصوًصا عمييا واالخرى معمومة بمفيوم النص أو إحداىما طريقيا مفيوم النص 
روعا من االخرى وطريق االخرى االستنباط أما الترجيح بالتعدي فبأن تكون إحداىما متعدية دون االخرى أو بأن تكون إحداىما أكثر ف

ىذا عمى قول األكثر ال يفسد العمة إذا لم تكن متعدية وأما إذا عورض القياس بقياس فانو يتجو عمتو من الكالم في إفساده وتصحيح 
 .458 -2/457. المعتمد في أصول الفقو، "عمتو ما قد سمف فاذا استويا رجح أحدىما عمى اآلخر

 ( في )خ(: جية منطوقو وجية مفيومو.12)
 ( أي أن كل كتاب منيا ليس بأبتر، واهلل أعمم. 13)

 ". الصحاح، )بتر(. اأَلْبَتُر: المقطوُع الذََّنِب...، واألبتر: الذي ال عقب لو. وكل أمٍر انَقَطع من الخير أثرُه فيو َأْبَترُ قال الجوىري: "
 ( أي أنيم ال يستفتحون كتبيم بالبسممة، واهلل أعمم.14)
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ألن حدٌث  ؛الحدٌث بالبسملة ال ٌمكن االمتثال به (2){إن} :ما الثالث فنقولوأ، (1)بالبسملة مع أنها أبتر
 .(5)وكل نص شؤنه كذا ال ٌمكن االمتثال به ،(4)الحمدلة معارض لحدٌث (3)البسملة

ولو سلم  ،اإلسالمٌة بدون البسملة (6)كتبالال نسلم أواًل وجود  :والجواب عن اإلشكال األول بؤن ٌقال
ا ؛م داللة عدم الوجدان على عدم الوجودلسوجوده لكن ال ن  .(8)، تدبر(7)لجواز أن ٌوجد ذكًرا ال خّطً

، (9)رفًفً الحدٌث: األبتر الشرعً ال العُ  األبترمن وأما الجواب عن الثانً بؤن ٌقال: إن المراد 
 .أبتر استعمااًل  (11)وإن كان ،بؤبتر شرًعا (10)عونة بالبسملة لٌسنوالكتب الم

بحسب  (13)معارض لحدٌث الحمدلة (12)م أن حدٌث البسملةسلال ن :ن الثالث بؤن ٌقالوأما الجواب ع
االبتداء  (14)لجواز أن ٌراد من االبتداء فً حدٌث البسملة ؛وإن كان معارًضا له بحسب الظاهر ،الباطن
 :أي ،االبتداء اإلضافً (16)ومن االبتداء فً حدٌث الحمدلة ،(15)بمعنى االبتداء قبل كل شًء ،الحقٌقً

 ،قبل الحمدلة :(20)مقًٌدا بقٌد (19)أو ٌكون االبتداء بالبسملة ،(18)الكالم (17)االبتداء بالنسبة إلى ما بعده فً
 .(21)بعد البسملة :واالبتداء فً الحمدلة مقًٌدا بقٌد

                                                           

 البسممة في أوليا فيي بتراء مقطوعة البركة، واهلل أعمم. ( يقصد أنيا مع ذكر1)
 ( سقط من )ط(.2)
 ( في )خ(: الحديث بالبسممة.3)
 ( في )خ(: لمحديث بالحمدلة.4)

جو النسائي في السنن (. أخر ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل اَل ُيْبَدُأ ِفيِو ِبحْمِد اهلِل َفُيَو َأْقَطعُ : )-صمى اهلل عميو وسمم -وحديث الحمدلة ىو قول النبي
، 90 -3/89(. سنن ابن ماجو ُكلُّ َأْمٍر ِذى َباٍل اَل ُيْبَدُأ ِفيِو ِباْلَحْمِد َأْقَطعُ (. وابن ماجو بمفظ: )10328، حديث رقم )6/127الكبرى 

 (.1894حديث رقم )
 .1/3". مرقاة المفاتيح في ضمن البسممة، أو الحمدلة والتوفيق بينيما أنَّ المراد منيما االبتداء بذكر المَّو سواٌء يكونُ ( قال القاري: "5)
 ( في )خ(: كتب.6)
 ( يقال: وجد مطموبو وجوًدا، ووجد ضالتو وجداًنا. ينظر: الصحاح، )وجد(.7)

وىو يقصد أن عدم العثور عمى المبحوث عنو ال يكون دلياًل عمى عدم وجوده وجوًدا غير محسوس؛ بل قد يكون موجوًدا نطًقا وقت 
 .1/8عل، واهلل أعمم. ينظر: فتح الباري الف
 ( من قولو: )داللة( إلى قولو: )تدبر( مكانو في )ط(: )ليست بأبتر شرًعا(.8)
العرف: ما استقرت النفوس عميو بشيادة العقول، وتمقتو الطبائع بالقبول، وىو حجة أيًضا؛ لكنو أسرع إلى الفيم، ( قال الجرجاني: "9)

". ر الناس عميو عمى حكم العقول وعادوا إليو مرة أخرى. ]و[ العرفي ما يتوقف عمى فعل مثل المدح والثناءوكذا العادة ىي: ما استم
 .193التعريفات، ص:

 ( في )ط(: ليست.10)
 ( في )ط(: كانت.11)
 ( في )خ(: الحديث بالبسممة.12)
 ( في )خ(: لمحديث بالحمدلة.13)
 ( في )خ(: الحديث بالبسممة.14)
 .1/24دستور العمماء  قيقي: االبتداء بشيء مقدم عمى جميع الكتاب مثاًل، بحيث ال يكون شيء آخر مقدًما عميو".االبتداء الح( "15)

: "كما في أسموب الكتاب المجيد ال سيما في السور التي جاء في أوائميا )الحمد هلل( خصوًصا -في االبتداء الحقيقي ىنا -قال الخادمي
 .51الفاتحة". رسالة البسممة، ص:

 ( في )خ(: الحديث بالحمدلة.16)
 ( في )ط(: من.17)
االبتداء اإلضافي: االبتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر، سواء كان مؤخًرا بالنسبة إلى شيء آخر أو ال". دستور العمماء ( "18)
1/24. 
 ( في )ط(: في البسممة.19)
 .2/1355ف اصطالحات الفنون . كشا"في عرف العمماء ىو األمر المخصص لألمر العام"( القيد 20)
 .23 -1/22، ودستور العمماء 1/3( ينظر في ىذا الكالم: مرقاة المفاتيح 21)
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 :ألنا نقول ؛غٌر جائز (4)]وهو[ ،للنص (3)وذلك نسخ ؛(2)المطلق (1)تقٌٌد النصفً هذا الجواب  :ال ٌقال
فبٌان وتفسٌر للنص على ما فً  (6)وأما تقٌٌده معها ،نسخ له (5)ن تقٌٌده بدون القرٌنةإ :نقول

ا ،ذكرت البسملة فٌه أواًل  (8)ثٌبح -، وترتٌب كتاب هللا(7)األصول ًٌ ٌدل على تقٌٌد النص  -والحمدلة ثان
 النص كما ال ٌخفى.

وعلى  ،(10)ة عند الزمخشري، والمالبس(9)ثم الباء فً البسملة حرف معناه االستعانة عند البٌضاوي
ا أو لغًوا (11)]الظرف[التقدٌرٌن ٌحتمل أن ٌكون  لغوٌة الظرف باالستعانة  (13)وقصر ،(12)مستقّرً

 .(15)ٌجوز أن ٌكون اسًما أو فعاًل  (14)والمتعلق ،قصور

                                                           

يقصد بالنص: "المفظ المفيد الذي ال يتطرق اليو احتمال. وقيل: ىو المفظ الذي يستوي ظاىره وباطنو". المنخول في تعميقات األصول، ( 1)
لظاىر لمعنى في المتكمم، وىو سوق الكالم ألجل ذلك المعنى...، وما ال يحتمل إال معًنى واحًدا. . أو ىو: "ما ازداد وضوًحا عمى ا165ص:

 .309وقيل: ما ال يحتمل التأويل". التعريفات، ص:
". ما دل عمى الماىّية بال قيد. وعرفو السنيكي بقولو: "280". التعريفات، ص:المطمق: ما يدل عمى واحد غير معين( قال الجرجاني: "2)

 .78الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ص:
 .80الّنسخ ىو "رفع حكم شرعي بدليل شرعي". الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ص:( 3)
 ( زيادة من )ط(.4)
كتاب ". وىي ما ُيوضح عن المراد ال بالوضع ُتْؤَخذ من الحق الكالم الدال عمى ُخصوص المقصود أو سابق( قال الكفوي: "القرينة: 5)

 .734الكميات، ص:
 ( في )ط(: مع القرينة.6)
 .2/762( ينظر: نفائس األصول في شرح المحصول 7)
 ( في )خ(: مجيب.8)
أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن محمد بن عمي البيضاوي الشيرازي، كان قاضًيا، ومفسًرا، لو مصنفات، منيا:  ( ىو9)

سرار التأويل في التفسير، وطوالع األنوار في التوحيد، ومنياج الوصول إلى عمم األصول، ولب المباب في عمم اإلعراب. منيا: أنوار التنزيل وأ
 -2/50 وبغية الوعاة ،173 -2/172 وطبقات الشافعية البن قاضي شيبة ،158 -8/157ه(. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 685)ت
 .4/110واألعالم ، 51
م جار اهلل محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرّي، الخوارزمي، كان عالًما فقيًيا مفسًرا لغويِّا أديًبا، ولد في زمخشر أبو القاس ( ىو10)

 من قرى خوارزم، وسافر إلى مكة فجاور بيا زمًنا فمقب بجار اهلل، لو مصنفات كثيرة، منيا: الكشاف في التفسير، وأساس البالغة، والمفصل
ل، الفائق في غريب الحديث، والمستقصى في األمثاو  مقدمة األدب في المغة،و  ،، والمقامات، والجبال واألمكنة والمياهفي صناعة النحو

 .7/178، واألعالم 280 -2/279بغية الوعاة ، و 174 -5/168ه(. ينظر: وفيات األعيان 538)ت
 ( زيادة من )ط(. 11)

عرف النحويين: ليس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان عمى اإلطالق، بل الظرف ...، والظرف في ره"كل ما يستقّر فيو غ والظرف ىو:
 .591الكميات، ص:كتاب منيا ما كان منتصًبا عمى تقدير )ِفي( واعتباره بجواز ظيورىا معو، فتقول: قمت اليوم، وفي اليوم". 

ًما، ويسمى مستقرِّا ألنو استقر فيو معنى عاممو، وُفيم منو، مثل: ( الظرف المستقر ىو ما كان متعمقو عامِّا وغير مذكور، ال حقيقة وال حك12)
فيو معنى  زيد في الدار. والمغو: ما كان عاممو مذكوًرا حقيقة، مثل: زيد جمس في الدار، أو حكًما، مثل: )بسم اهلل(، ويسمى لغًوا ألنو لم يستقر

 .1/293، وحاشية الصبان 56النحاة ودقة اإلعراب، ص: ، والذىب المذاب في مذاىب186 -185عاممو. ينظر: التعريفات، ص:
القصر في المغة الحبس...، وفي االصطالح تخصيص شيء بشيء وحصره فيو، ويسمى األمر األول مقصوًرا، ( قال السيد الشريف: "13)

نما زيد قائم، وبين الفعل والفاعل  نحو: ما ضربت إال زيًدا". التعريفات، والثاني مقصوًرا عميو، كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر: وا 
 .1/213. وينظر: كتاب األطول 225ص:

 .57( المتعمق ىو: العامل الذي يتعمق بو الظرف والجر والمجرور. ينظر: شرح األزىرية، ص:14)
بالمغة الفارسية، ولعل  ( فوق ىذه الكممة في )خ( عالمة عمى اتصاليا بالكممة التي بعدىا. وبين الكممتين قرابة السطرين ونصف السطر15)

 معناىا ترجمة لمعبارة التي تسبقيا.
، والكوفيون قدروه فعاًل؛ ألن األصل في العمل لألفعال، وتقديره -مثاًل  -والمتعمق قدره البصريون اسًما؛ ألنو أشرف، وتقديره عندىم: ابتدائي

 .3، والمعاني المجممة في إعراب البسممة، ص:1/197، واإلنصاف 1/14عندىم: ابتدأ، مثاًل. ينظر: إعراب القرآن لمنحاس 
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ا أو ٌٌنً علتحقق القصر حٌنئذ  إفراًدا أو ت ؛لكن تقدٌره مإخًرا أولى ؛(1)ا أو مإخًراوٌجوز أن ٌقدر مقدمً 
ألنهم استعانوا فً أمورهم باسم الالت وباسم هللا  ؛المشركٌن (3)أبدوفائدة القصر رد  ،(2)قلًبا فً الكالم

والعالمة الزمخشري ٌعترض  ،(6)أو باسم الالت والعزى فقط ،(5)أو بؤحدهما ال على التعٌٌن ،(4)جمًٌعا
 .(7)بكالم إجمالً على كون الباء لالستعانة

االبتداء ٌلزم  (9)ولو كان آلة لفعل ،انت الباء لالستعانة لكان اسمه تعالى آلة لفعل االبتداء: لو ك(8)تفصٌله
أما الصغرى فألن باء  ؛كانت الباء لالستعانة ٌلزم ما ٌلزم (11)فإن ،فً اسمه تعالى (10)االبتذال

 (13)الةذالرب شعرتوهً  ،فألن فً اآللة تبعٌة (12)وأما الكبرى ،االستعانة ال تدخل إال على آلة الفعل
فحمل الباء على االستعانة ٌنافً  ؛ٌنافً التعظٌم باسمه تعالى (14)]وهو[ ،واالبتذال فً اسمه تعالى

                                                                                                                                                                      

نّما يتعّمق باالسم إذا كان في معنى الفعل قال ابن يعيش: " الظرف والجاّر والمجرور ال بّد ليما من متعمٍَّق بو، واألصُل أن يتعّمق بالفعل، وا 
  .1/232". شرح المفصل ومن لفظو، وال َشك أّن تقدير األصل الذي ىو الفعُل أْولى

 .59البردة، ص: إعراب، والعمدة في 1/46ينظر: الكشاف  (1)
بالنسبة إلى جميع ما عداه، ويسمى قصًرا حقيقيِّا، وقد يكون بالنسبة إلى بعض ما  -أي: تخصيص شيء بشيء -القصر( قد يكون 2)

لمن اعتقد أن القائم ىل ىو زيد أو عمرو، عداه، ويسمى قصًرا إضافيِّا، واإلضافي أنواع: إفراد، وقمب، وتعيين، فقولنا: )ما قام إال زيد( 
كالىما قصر إفراد، ولمن اعتقد أن القائم عمرو ال زيد، القصر قصر قمب، ولمن تردد أن القائم ىل ىو زيد أو عمرو، القصر قصر 

 .224 -2/221، وبغية اإليضاح 717 -716الكميات، ص:كتاب ، و 16 -3/7تعيين. اإليضاح في عموم البالغة 
 ب: العادة المالزمة. ينظر: لسان العرب، )دأب(.( الدأ3)
 .54. وىذا النوع من القصر قصر إفراد. ينظر: رسالة البسممة الكبرى لمصبان، ص:1/3، ومرقاة المفاتيح 1/46( ينظر: الكشاف 4)

 ومعنى االبتذال: االمتيان وترك التصاون. ينظر: الصحاح، )بذل(. 
 .54دِّا عمى المترددين فيمن يبدأ باسمو". رسالة البسممة الكبرى لمصبان، ص:( قال الصبان: "وكونو قصر تعيين ر 5)

 ومعنى االبتذال: االمتيان وترك التصاون. ينظر: الصحاح، )بذل(. 
( يعني بو قصر القمب، قال الصبان: "ويحتمل كونو قصر قمب ردِّا عمى الدىرية المنكرين وجوده تعالى". رسالة البسممة الكبرى 6)

 .54ن، ص:لمصبا
 ومعنى االبتذال: االمتيان وترك التصاون. ينظر: الصحاح، )بذل(. 

أن الباء في )بسم( لممصاحبة أو المالبسة، ويرى كونيا لممالبسة أحسن من كونيا لالستعانة كاآللة، أي لما في  ( يرى الزمخشري7)
 .1/147، والتحرير والتنوير 48 -1/47ينظر: الكشاف المالبسة من زيادة التبرك بمالبسة جميع أجزاء الفعل السم اهلل تعالى. 

اإلجمال: إيراد الكالم عمى وجو يحتمل أموًرا متعددة، والتفصيل: تعيين بعض تمك المحتمالت أو كميا". التعريفات، ( قال الجرجاني: "8)
 .25ص:

 ( في )خ(: كانت آلة الفعل.9)
 ( في )خ(: االبتذالي.10)

 ترك التصاون. ينظر: الصحاح، )بذل(. ومعنى االبتذال: االمتيان و 
 ( في )ط(: فمو.11)
، وذلك أن النتيجة مركبة من موضوع ومحمول، فموضوع النتيجة يسمى حدِّا ( يعني بالصغرى والكبرى: المقدمتين في عمم المنطق12)

دمة التي فييا الحد األكبر تسمى أصغر، ومحموليا يسمى حًدا أكبر، والمقدمة التي فييا الحد األصغر تسمى المقدمة الصغرى، والمق
المقدمة الكبرى، وىناك حد أوسط، وىو المكرر في المقدمتين، وال بد أن يتكرر فييما، وىو وسيمة التأليف بين الحد األصغر واألكبر، 

بأن يخبر بو وبواسطتو يحكم باألكبر عمى األصغر، وبعد التأليف يحذف الحد األوسط من المقدمتين، ويضم الحد األكبر لألصغر، 
عن األصغر، فتتولد النتيجة، مثل: كل إنسان حيوان )مقدمة صغرى(، وكل حيوان حساس )مقدمة كبرى(، فكل إنسان حساس )نتيجة(. 

. ينظر: شرح الخبيصي عمى تيذيب فعند حذف الحد األوسط )حيوان( تولدت النتيجة بانضمام األصغر لألكبر، وُحكم باألكبر عميو
 .44 -43، وشرح السمم في المنطق لمجندي، ص:378 -375متفتازاني، ص:المنطق والكالم ل

 ( في )خ(: وىي يشعر الرزالة. وفي )ط(: وىي يشعر الرذالة. والتصويب من المحقق. 13)
 والرذالة: الدون والخسة. ينظر: الصحاح، )رذل(.

 ( زيادة من المحقق.14)
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فحمل الباء على االستعانة  ؛فهو غٌر صحٌح (1){تعالى}وما ٌنافً التعظٌم باسمه  ،التعظٌم باسمه تعالى
 .غٌر صحٌح

إذ لزوم  ؛االبتذال مطلًقا فً كون الباء لالستعانةم لزوم سلال ن :وقد ٌجاب عنه من طرف البٌضاوي
ٌلزم  (3)الف (2)]الفعل[ما من جهة كونها مما ٌتوقف علٌها حصول إو ،االبتذال من جهة التبعٌة فً اآللة

وإضافة االسم  ،والبٌضاوي الحظ جهة كونها مما ٌتوقف علٌه حصول الفعل كما ال ٌخفى ،ٌلزم االبتذال
وإن كانت  ،أصل الوضع تفٌد اختصاص المضاف بالمضاف إلٌه وهً بحسب ،إلى هللا معنوٌة

وضًعا لذاته  (5)]الحصري[ وإن كانت لالختصاص ،بؤسمائه تعالى كلها (4)لالختصاص فً الجملة ٌشمل
ن  وصفاتالالتفاق أن ما سواه مع ؛فاالسم حٌنئذ  لفظة هللا خاصة ؛لذاته المتصف بالكمال

(6). 
وهذا ٌنافً كون المضاف إلٌه غٌر المضاف  ،(8)عٌن المسمى (7)امذهبن فإن قٌل: إن إفراد االسم على

 فما طرٌق دفع التنافً بٌنهما؟ ،فً اإلضافة
باعتبار مفهوم أفراد والعٌنٌة  ألن لفظ االسم غٌر المسمى ؛فراد االسمأبحسب لفظها  (9)قلنا: إن الغٌرٌة

ألن  ؛مختلفان اعتباًرا ،ن ذاًتاوالمفهوم والمسمى متحدا ،مفهوم االسم عٌن المسمى (10)إذ ؛االسم
 .(12)من حٌث إن اللفظ موضوع بإزائه مىسمو ،زٌد مفهوم من حٌث ٌفهم من لفظه (11)ذات

ما ٌقابل الصفة  (14)هناهوالمراد باالسم " ،(13)وهللا اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمٌع المحامد
 .(15)"واللقب والكنٌة

                                                           

 ( سقط من )ط(.1)
 ( زيادة من )ط(.2)
 ال.( في األصل: فا3)
 ( في )خ(: يشتمل.4)
 ( زيادة من )ط(.5)

قال الكفوي: "االختصاص: كل مركب من خاصٍّ وعامٍّ فمو جيتان، قد يقصد من جية عمومو، وقد يقصد من جية خصوصو؛ فالقصد من 
ثبات المذكور، فإذا قمت: ما ضربت إال زيدً  ا، كنت نفيت الضرب جية الخصوص ىو االختصاص، وأما الحصر: فمعناه نفي غير المذكور، وا 

عن غير زيٍد وأثبتو لزيد، وىذا المعنى زائد عمى االختصاص؛ ألن االختصاص إعطاء الحكم لمشيء والسكوت عما عداه، وما عميو األكثر أن 
 .59الكميات، ص:كتاب االختصاص ىو الحصر نفسو؛ ألنو يفيد مفاده". 

دال عمى الذات الجامعة لصفات اإلليية كميا...، وسائر األسماء ال يدل آحادىا إال  ؛ ألنو-تعالى -لفظ الجاللة )اهلل( أعظم أسماء اهلل( 6)
اء قد عمى آحاد المعاني من عمم أو قدرة أو فعل أو غيره، وألنو أخص األسماء؛ إذ ال يطمقو أحد عمى غيره، ال حقيقة وال مجاًزا، وسائر األسم

ائر األسماء يتصور أن يتصف العبد بشيء منيا حتى ينطمق عميو االسم، كالرحيم والصبور يسمى بو غيره، كالقادر والعميم وغيرىما، وأيًضا س
والشكور وغيرىا، وأما معنى لفظ )اهلل( فخاص خصوًصا ال يتصور فيو مشاركة ال بالمجاز وال بالحقيقة؛ وألجل ىذا الخصوص يوصف سائر 

يقال: الصبور والشكور من أسماء اهلل، وال يقال: اهلل من أسماء الشكور والصبور، ، ويعرف باإلضافة إليو، ف-عز وجل -األسماء بأنيا اسم اهلل
 . 61واهلل أعمم. ينظر: المقصد األسنى، ص:

 ( في )خ(: ىبان.7)
 .  304 -3/302( يعني األشاعرة، وفي ذلك خالف بين أىل عمم الكالم. ينظر: المواقف لإليجي 8)
ا التغاير ىو: كون كّل من الشيئين غير اآلخر، ويقابمو العينية...؛ فالمفيوم من الشيء إن لم يكن ىو المفيوم الَغْيِريَّة وكذ( قال التيانوي: "9)

اّل فعينو  .2/1258". كشاف اصطالحات الفنون من اآلخر فيو غيره وا 
 ( في )خ(: أو.10)
 ( في )خ(: ذاًتا.11)
إزائو، واالسم قد يكون غير المسمى؛ فإن لفظة الجدار مغايرة لحقيقة االسم ىو المفظ المخصوص، والمسمى ىو ما وضع ذلك المفظ ب( 12)

ون الجدار، وقد يكون االسم عين المسمى، فإن لفظ االسم اسم لمفظ الدال عمى المعنى المجرد عن الزمان، ومن جممة األلفاظ: لفظ االسم؛ فيك
، 3/304، والمواقف 1/258مم. ينظر: تمييد األوائل وتمخيص الدالئل ، واهلل أعلفظ االسم اسًما لنفسو؛ وبذلك اتحد ىا ىنا االسم والمسمى

 .1/60ودستور العمماء 
 .76، ورسالة البسممة الكبرى لمصبان، ص:1/29( ينظر: لوامع األنوار البيية 13)
 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية ( في )خ(: ىنا. وما أثبت ىو في 14)
 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية ( ىذا الكالم منقول عن الفناري. ينظر: 15)
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غٌر معلومة  (2)]تعالى[وحقٌقة هللا  ،تعالى فرع تعقل ذاته تعالىذاته  االسم بإزاء (1)وضع :فإن قلت
 .(4)لم ٌتصور الوضع (3)]الحقٌقة[عندنا على ما فً الكتب الكالمٌة، وحٌن لم ٌعلم 

ظهر لنا  (7)قدر ما على ،(6)واإلضافٌة والسلبٌة والفعلٌة (5)ال نزاع فً تعقله تعالى بصفاته الذاتٌة :قلت
بل  ؛وذا غٌر الزم فً وضع االسم ،(8)تهما الممتنع تعقله تعالى بكنه حقٌقلنا بالفٌض اإللهً، وإن

 (10)على أن السإال إنما ٌرد إذا كان الواضع ،الذات فً الجملة كاف  فً تصحٌح الوضع (9)تصور
فال سإال أصاًل، كذا  ؛(12)لهاماإلفعلم غٌره ب -(11){تعالى} -وأما إذا كان الواضع هو هللا ،غٌره تعالى

 .(14)على المطول (13)المولى حسن الفناريذكره 

                                                           

الوضع في المغة: جعل المفظ بإزاء المعنى، وفي االصطالح: تخصيص شيء بشيء متى أطمق أو أحس الشيء ( قال الجرجاني: "1)
األول فيم منو الشيء الثاني...، وفي اصطالح الحكماء ىو: ىيئة عارضة لمشيء بسبب نسبتين نسبة أجزاء بعضيا إلى بعض ونسبة 

لى أجز  ائو إلى األمور الخارجية عنو، كالقيام والقعود، فإن كالِّ منيما ىيئة عارضة لمشخص بسبب نسبة أعضائو بعضيا إلى بعض وا 
 .327 -326". التعريفات، ص:األمور الخارجية عنو

 ( زيادة من )ط(.2)
 ( زيادة من )ط(.3)
 عمم حقيقتو تعالى لم يتصوريلم  نفرع تعقمو، حيتعالى إزاء ذاتو ( ىذا الكالم منقول عن الفناري، ونصو: "فإن قمت: وضع العمم ب4)

 .3/305. وينظر: المواقف 44، ص:عمى المطول جمبي". حاشية ذلك
 : الحقيقية.-44ص: -عمى المطول جمبي( في حاشية 5)
كالعمم، والقدرة، والسمع،  -تعالىسبحانو و  -الصفات الذاتية: ىي التي لم يزل اهلل وال يزال متصًفا بيا، وىي التي ال تنفك عنو( 6)

َوال َيْظِمُم والبصر، والعزة، والحكمة، والوجو، واليدين. والصفات اإلضافية: ىي صفات اعتبارية ال وجود ليا في المثال، كقولو تعالى: 
 -الصفات السمبيةو عقل ما يقابمو. [؛ لكمال عدل، فيي صفات اعتبارية ال وجود ليا في الخارج، وال تعقل إال بت49]الكيف: َربَُّك َأَحًدا

: وىي ما نفاه اهلل عن نفسو في كتابو، أو عمى لسان رسولو، مثل: الصمم، والنوم، وغير ذلك من صفات -وتسمى بالصفات المنفية
ن-وتسمى باالختيارية -النقص، فيجب نفييا عن اهلل. والصفات الفعمية شاء لم يفعميا،  : وىي التي تتعمق بمشيئة اهلل، إن شاء فعميا، وا 

، 112 -85ينظر: شرح جوىرة التوحيد لمباجوري، ص:. وتتجدد حسب المشيئة، كاالستواء عمى العرش، والنزول إلى السماء الدنيا
 .52 -48ومصطمحات في كتب العقائد، ص:

 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية ( في )ط(: عمى ما قدر ما. وما أثبت ىو في 7)
 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية قة. وما أثبت ىو في ( في )خ(: بكنيو حقي8)
       ( في )خ(: يتصور.9)
 ( في األصل: الوضع.10)
 ( سقط من )ط(.11)
 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية ( في )خ(: بإليام. وما أثبت ىو في 12)

وىو يدعو إلى العمل من غير استدالل بآية، ما يمقى في الروع بطريق الفيض. وقيل: اإلليام ما وقع في القمب من عمم، واإلليام ىو: "
وال نظر في حجة، وىو ليس بحجة عند العمماء إال عند الصوفيين، والفرق بينو وبين اإلعالم: أن اإلليام أخص من اإلعالم؛ ألنو قد 

 .51". التعريفات، ص:يكون بطريق الكسب، وقد يكون بطريق التنبيو
لدين بن حمزة الَفَناري الرومي الحنفي، ويعرف بماّل حسن شمبي أو جمبي، عالم من حسن بن محمد شاه بن محمد شمس ا ( ىو13)

في الفرائض، وحاشية عمى التمويح شرح  عمماء الدولة العثماني، ولد ونشأ وتوفي بتركيا، لو مصنفات، منيا: حاشية عمى شرح السراجية
ح المطول لمتفتازاني في البالغة، وحاشية عمى شرح المواقف التنقيح في األصول، وحاشية عمى تفسير البيضاوي، وحاشية عمى شر 

، والبدر الطالع 2/39وسمم الوصول ، 128 -3/127ه(. ينظر: الضوء الالمع 886لمشريف الجرجاني، ورسالة في الفمسفة، )ت
 .217 -2/216واألعالم ، 209 -1/208
 .44ص: ،عمى المطول جمبيحاشية ( ينظر: 14)
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بؤن تقول: هللا أحق أن ٌستعان أو ٌتبرك  ،(1)هذا علة إٌماء من جهة علم األصول :الرحمن الرحٌم
حق أن ٌستعان أو ٌتبرك أوكل ذات شؤنه كذا  ،هو الرحمن الرحٌم -(2)}تعالى{ -ألن هللا ؛باسمه
 .(3)باسمه

اإلٌجاز، وهللا  (4)جو من الخالن أن ال ٌنظروا لقصور فً محلههذا آخر ما جمعناه من السطور والمر
            . (5){تمت}أعلم بالصواب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ف، لو لم يكن ىو، أو نظيره لمتعميل، لكان بعيًدا؛ فيحمل عمى التعميل دفًعا لالستعباد، وحاصمو أن ذكَره يمتنع االقتران بوص( أي: "1)
ال ظير كونو عمة؛ ألنو األكثر في  أن يكون ال لفائدة؛ ألنو عبٌث؛ فيتعين أن يكون لفائدة، وىي إما كونو عمة أو جزء عمة أو شرًطا، وا 

 . 2/121ل إلى تحقيق الحق من عمم األصول ". إرشاد الفحو تصرفات الشرع
 ( سقط من )ط(.2)
نما خص التسمية بيذه األسماء؛ ليعمم العارف أن المستحق ألن يستعان بو في مجامع األمور، ىو المعبود ( 3) قال البيضاوي: "وا 

لى جناب القدس، ويتمسك بحبل التوفيق، ويشغل الحقيقي الذي ىو مولى النعم كميا، عاجميا وآجميا، جميميا وحقيرىا، فيتوجو بَشَراِشِرِه إ
 . 1/27. أنوار التنزيل وأسرار التأويل سره بذكره واالستعداد بو عن غيره"

: َنْفَسُو، ِحْرًصا َأيالشََّراِشُر: النَّْفُس والَمَحبَُّة َجِميًعا. والشراشر: اأَلثقال، الواحدُة ُشْرُشَرٌة. ُيَقاُل: َألقى َعَمْيِو َشَراِشَرُه، قال ابن منظور: "
 لسان العرب، )شرر(. َوَمَحبًَّة، َوِقيَل: َألقى َعَمْيِو َشراشره، َأي: َأثقالو".

 ( في )ط(: القصور في محل.4)
 ( سقط من )ط(.5)
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 المصادر والمراجع

 * القرآن الكرٌم برواٌة حفص عن عاصم.

ف: محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا ٌل، تؤتحقٌق الحق من علم األصول ىإرشاد الفحول إل* 
دار الكتاب ، وولً الدٌن صالح فرفور ،قدم له: خلٌل المٌس، و عناٌةتحقق: أحمد عز، الشوكانً
 .م1000 -ه1410 (،1، ط)العربً

اس، وضع حواشٌه وعلق علٌه: عبد المنعم خلٌل*  إبراهٌم، دار  إعراب القرآن، تؤلٌف: أبً جعفر النهحه
 ه.1401(، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط)

د بن محمد بن علً بن فارس الزركلً الدمشقً، دار العلم * األعالم، تؤلٌف: خٌر الدٌن بن محمو
 م.0330(، 11للمالٌٌن، ط)

* اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، تؤلٌف: أبً البركات عبد الرحمن بن 
 محمد بن أبً سعٌد األنباري، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الفكر، دمشق، )د. ت(.

أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل، تؤلٌف: أبً سعٌد ناصر الدٌن عبد هللا بن عمر بن محمد الشٌرازي  *
 ه.1410(، 1البٌضاوي، تحقٌق: محمد عبد الرحمن المرعشلً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط)

ن عمر القزوٌنً، * اإلٌضاح فً علوم البالغة، تؤلٌف: أبً المعالً جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن ب
 (.0تحقٌق: محمد عبد المنعم خفاجً، دار الجٌل، بٌروت، ط)

إٌضاح المكنون فً الذٌل على كشف الظنون، تؤلٌف: إسماعٌل بن محمد أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً * 
البغدادي، عنى بتصحٌحه وطبعه: محمد شرف الدٌن بالتقاٌا رئٌس أمور الدٌن، والمعلم رفعت بٌلكه 

 لبنان. -، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروتالكلٌسى

، ف: محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانًٌل، تؤالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع* 
 ، )د. ت(.بٌروت ،دار المعرفة

بغٌة اإلٌضاح لتلخٌص المفتاح فً علوم البالغة، تؤلٌف: عبد المتعال الصعٌدي، مكتبة اآلداب، * 
 م.0331-ه1401 (،11ط)

* بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة، تؤلٌف: جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً، 
 صٌدا، )د. ت(. -تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة، لبنان

، تؤلٌف: محمد التحرٌر والتنوٌر )تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد(* 
 م.1001 ، تونس،والتوزٌع للنشرسحنون الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً، دار 

التعرٌفات، تؤلٌف: علً بن محمد الجرجانً، تح: إبراهٌم األبٌاري، دار الكتاب العربً، بٌروت، * 
 م.1000(، 0ط)

د بن الطٌب بن محمد بن جعفر بن القاسم محمأبً بكر ف: ٌل، تؤتمهٌد األوائل فً تلخٌص الدالئل* 
 .م1001 -ه1431، (1، ط)لبنان ،مإسسة الكتب الثقافٌة، ق: عماد الدٌن أحمد حٌدرٌحق، تالباقالنً

 ،مكتبة اإلمام الشافعً، ف: زٌن الدٌن محمد عبد الرإوف المناويٌل، تؤالتٌسٌر بشرح الجامع الصغٌر *
 .م1000 -ه1430، (0، ط)الرٌاض

بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي  ًف: أبٌل، تؤألخالق الراوي وآداب السامع الجامع* 
 ، )د. ت(.الرٌاض ،مكتبة المعارف، ق: محمود الطحانٌتحق، الخطٌب البغدادي

دار ، العرفان محمد بن علً الصبان ًف: أبٌل، تؤحاشٌة الصبان على شرح األشمونى أللفٌة ابن مالك* 
 .م1001-ه1411 (،1، ط)لبنان -بٌروت ،الكتب العلمٌة
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على شرح السٌد الشرٌف الجرجانً على كتاب المواقف لإلٌجً، تؤلٌف:  (الفناريجلبً )حاشٌة * 
 م.  1031 -ه1001(، 1مطبعة السعادة، مصر، ط)حسن جلبً بن محمد شاه الفناري، 

مطبعة )شاه الفناري، تؤلٌف: حسن جلبً بن محمد على المطول، تؤلٌف: )الفناري( حاشٌة جلبً * 
 ه.1030، (ة العثمانٌةٌالصحافشركت 

زكرٌا بن محمد بن أحمد بن زكرٌا أبً ٌحٌى زٌن الدٌن ف: ٌل، تؤالحدود األنٌقة والتعرٌفات الدقٌقة* 
 .ه1411 (،10، ط)بٌروت ،دار الفكر المعاصر، مازن المبارك ق:ٌتحق، األنصاري السنٌكً

ت اإلسالمٌة فً المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات فً خزانة التراث، فهارس المخطوطا* 
 (.cdالعالم، إصدار مركز الملك فٌصل، السعودٌة، المكتبة اإللكترونٌة الشاملة )

العلماء )جامع العلوم فً اصطالحات الفنون(، تؤلٌف: القاضً عبد النبً بن عبد الرسول دستور * 
لبنان، الطبعة  -هانً فحص، دار الكتب العلمٌة، بٌروتاألحمد نكري، عرب عباراته الفارسٌة: حسن 

 .م0333 -ه1401(، 1)

الذهب المذاب فً مذاهب النحاة ودقة اإلعراب، تؤلٌف: ٌوسف بن حمزة الشهرزوري، دراسة * 
 م.0331جامعة مصراتة،  -وتحقٌق، رسالة ماجستٌر، إعداد: عمر علً البارونً، كلٌة اآلداب

 م.1011أبً سعٌد الخادمً، دار الطباعة العامرة،  رسالة البسملة، تؤلٌف:* 

حمد زمرلً، أ* الرسالة الكبرى فً البسملة، تؤلٌف: أبً العرفان محمد بن علً الصبان، تحقٌق: فواز 
 م.0331 -ه1400وحبٌب ٌحٌى المٌر، دار الكتاب العربً، بٌروت، 

، حاجً خلٌفة سطنطٌنً العثمانًف: مصطفى بن عبد هللا القٌل، تؤسلم الوصول إلى طبقات الفحول* 
تدقٌق: صالح ، إشراف وتقدٌم: أكمل الدٌن إحسان أوغلً، ق: محمود عبد القادر األرناإوطٌتحق

 .م0313 ،تركٌا -مكتبة إرسٌكا، إستانبول، إعداد الفهارس: صالح الدٌن أوٌغور، سعداوي صالح

 ،الخراسانً النسائً عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً ًف: أبٌل، تؤ* السنن الكبرى

قدم له: عبد هللا بن عبد ، وأشرف علٌه: شعٌب األرناإوط، حققه وخرج أحادٌثه: حسن عبد المنعم شلبً
  .م0331 -ه1401 (،1، ط)بٌروت ،مإسسة الرسالة، المحسن التركً

، د الباقًالقزوٌنً، تحقٌق: محمد فإاد عببن ماجه عبد هللا محمد بن ٌزٌد  ًف: أبٌل، تؤ* سنن ابن ماجه
 ، )د. ت(.دار إحٌاء الكتب العربٌة

* شرح األزهرٌة، تؤلٌف: خالد بن عبد هللا بن أبً بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، المطبعة الكبرى 
 ببوالق، القاهرة.

* شرح جوهرة التوحٌد، تؤلٌف: إبراهٌم بن محمد الباجوري، نسقه وخرج أحادٌثه: محمد أدٌب 
 م تّتان، راجعه وقدم له: عبد الكرٌم الرفاعً، )د. ن(، )د. ت(.الكٌالنً، وعبد الكرٌ

* شرح الخبٌصً على متن تهذٌب المنطق والكالم للتفتازانً )التذهٌب شرح التهذٌب(، تؤلٌف: عبٌد هللا 
بن فضل هللا الخبٌصً، ومعه )حاشٌة الدسوقً وحاشٌة العطار(، مطبعة مصطفى البابً الحلبً 

 م.1001 -ه1011وأوالده بمصر، 

لهم فً المنِطق لألخضري، تؤلٌف: عبد الرحٌم فرج الجندي، المكتبة الشاملة، إصدار مركز *  شرح السُّ
 (.cdالملك فٌصل، السعودٌة، اإلصدار الثالث )

* شرح المفصل، تؤلٌف: أبً البقاء موفق الدٌن ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش، تقدٌم: إمٌل بدٌع ٌعقوب، دار 
 م.0331 -ه1400(، 1لبنان، ط) -وتالكتب العلمٌة، بٌر
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* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة، تؤلٌف: أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً، تحقٌق: 
 م.1001 -ه1431(، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط)

بن عبد الرحمن بن محمد بن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تؤلٌف: شمس الدٌن أبً الخٌر محمد * 
 .، )د. ت(أبً بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت

بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبً بن قاضً تقً الدٌن بكر  ًف: أبٌل، تؤطبقات الشافعٌة* 
 .ه1431 (،1، ط)بٌروت ،عالم الكتب ،الحافظ عبد العلٌم خان ق:ٌحقت ،شهبة

ق: محمود محمد ٌحق، تف: تاج الدٌن عبد الوهاب بن تقً الدٌن السبكًٌل، تؤطبقات الشافعٌة الكبرى* 
 .ه1410 (،0، ط)هجر للطباعة والنشر والتوزٌع، عبد الفتاح محمد الحلوو ،الطناحً

نً، العمدة فً إعراب البردة، تؤلٌف: )مجهول(، تحقٌق: عبد هللا أحمد جاجة، تقدٌم: محمد علً سلطا* 
 ه.1400(، 1دار الٌمامة للطباعة والنشر، دمشق، ط)

، رقم كتبه أحمد بن علً بن حجر العسقالنًأبً الفضل ف: ٌل، تؤفتح الباري شرح صحٌح البخاري* 
وأبوابه وأحادٌثه: محمد فإاد عبد الباقً، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدٌن 

 ه.1010بٌروت،  ،دار المعرفةن عبد هللا بن باز، الخطٌب، علٌه تعلٌقات: عبد العزٌز ب

 م.1000 -ه1010(، 1فهرس مخطوطات المكتبة األزهرٌة، مطبعة المكتبة األزهرٌة بالقاهرة، ط)* 

كتاب األطول فً علوم البالغة، تؤلٌف: إبراهٌم بن محمد بن عرب شاه، قدم له: هشام محمد هاشم، * 
 م.0330(، 1مصر، ط) -لنشر والتوزٌع، القاهرةالمكتبة األزهرٌة للتراث، الجزٌرة ل

كتاب الكلٌات، تؤلٌف: أبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً الكفوي، باعتناء: عدنان دروٌش، ومحمد * 
 م.1000 -ه1410المصري، مإسسة الرسالة، بٌروت، 

دار ، مٌرةتحقٌق: عبد الرحمن ع ،ف: عضد الدٌن عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجًٌل، تؤكتاب المواقف* 
 م.1001 (،1، ط)بٌروت ،الجٌل

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تؤلٌف: محمد بن علً بن محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقً * 
الحنفً التهانوي، تحقٌق: علً دحروج، تقدٌم وإشراف ومراجعة: رفٌق العجم، ترجم النص الفارسً: 

(، 1انً، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، الطبعة )عبد هللا الخالدي، الترجمة األجنبٌة: جورج زٌن

 م.1001

الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل، تؤلٌف: أبً القاسم محمود بن عمر * 
 .، )د. ت(الزمخشري الخوارزمً، تحقٌق: عبد الرزاق المهدي، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت

 .)د. ت( (،1ن محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بٌروت، ط)* لسان العرب، تؤلٌف: جمال الدٌ

علً بن سلطان محمد أبً الحسن نور الدٌن المال ف: ٌل، تؤ* مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح
 .م0330 -ه1400، (1، ط)لبنان -دار الفكر، بٌروت، الهروي القاري

(، )د. 1، ط)بن خزٌمةار اد، أحمد الحمدف: محمد بن إبراهٌم بن ٌل، تؤمصطلحات فً كتب العقائد* 

 ت(.

* المعانً المجملة فً إعراب البسملة، تؤلٌف: عبد الرحٌم السٌوطً المالكً الجرجاوي، طبع بالمطبعة 
 ه.1000الحمٌدٌة المصرٌة، 

تحقٌق: خلٌل  ،محمد بن علً بن الطٌب البصريأبً الحسٌن ف: ٌل، تؤ* المعتمد فً أصول الفقه
 ه.1430 (،1، ط)بٌروت ،كتب العلمٌةدار ال، المٌس
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معجم المإلفٌن، تؤلٌف: عمر بن رضا كحالة، مكتبة المثنى، بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً * 
 بٌروت.

معجم المطبوعات العربٌة والمعربة، تؤلٌف: ٌوسف بن إلٌان بن موسى سركٌس، مطبعة سركٌس * 
 م.1000 -ه1041بمصر، 

سالم وحتى العصر الحاضر(، تؤلٌف: عادل نوٌهض، مإسسة نوٌهض معجم المفسرٌن )من صدر اإل* 
 م.1000 -ه1430(، 0لبنان، ط) -الثقافٌة للتؤلٌف والترجمة والنشر، بٌروت

، حامد محمد بن محمد الغزالً ًف: أبٌل، تؤالمقصد األسنى فً شرح معانً أسماء هللا الحسنى* 
 م.1001 -ه1431 (،1، ط)قبرص ،والجابً الجفانً، الناشر: ق: بسام عبد الوهاب الجابٌتحق

حققه وخرج نصه وعلق ، حامد محمد بن محمد الغزالً ًف: أبٌل، تؤالمنخول من تعلٌقات األصول* 
 ه.1433 (،0، ط)دمشق –دار الفكر ، علٌه: محمد حسن هٌتو

ر دا، زكرٌا ٌحٌى بن شرف بن مري النووي ًف: أبٌل، تؤالمنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج * 
 ه.1000 (،0، ط)بٌروت ،إحٌاء التراث العربً

ق: عادل ٌتحق، ف: شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافًٌل، تؤنفائس األصول فً شرح المحصول* 
 .م1001 -ه1411 (،1، ط)مكتبة نزار مصطفى الباز، علً محمد معوضوأحمد عبد الموجود، 

هدٌة العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن، تؤلٌف: إسماعٌل بن محمد أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً * 
م، أعادت طبعه 1011البغدادي، طبع بعناٌة وكالة المعارف الجلٌلة فً مطبعتها البهٌة إستانبول، 

 . )د. ت( ،لبنان –باألوفست: دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت

العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن إبراهٌم بن أبً  ًف: أبٌل، تؤوأنباء أبناء الزمان وفٌات األعٌان* 
 م.1004، (1، ط)بٌروت ،دار صادر، ق: إحسان عباسٌحقكان، تبكر ابن خل

**************** 


