
 دراسة وحتقيق    رسالة االقتصاد يف النطق ابلضاد                          الثامنالعدد  - جملة البحوث األكادميية

- 1 - 

 

 ه(4411عبد الغين بن إمساعيل النابلسي )تل رسالة االقتصاد يف النطق ابلضاد
 دراسة وحتقيق

    عمر علي الباروين د.                                                                     
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                                 

 :مقدمة التحقيق
اضتمد هلل رب العاظتٌن، كالصالة كالسالـ األدتاف على أفضل النبيٌن كاظترسلٌن، كعلى آلو 

فإف علماء التجويد كاللغة قد  م إبحساف إىل يـو الدين، أما بعدكأصحابو الطيبٌن الطاىرين، كمن تبعه
اىتموا ُنرؼ الضاد اىتمامنا كبًننا؛ ظتا فيو من الدقة يف صفتو كؼترجو، فألفت فيو الكتب كالرسائل، 
فمنهم من اىتم بو من حيث الصفة كاظتخرج، كمنهم من اىتم بو من حيث التفريق بينو كبٌن الذاؿ 

ات اظتختلفة، كىذه اظتؤلفات كثًنة جدِّا، كىو ما ، كغًن ذلك من االىتمام-كما سيأيت بيانو  -كالظاء
يدؿ على أقتية ىذا اضترؼ، كأنو يتميز عن بقية اضتركؼ ببعض السمات الدقيقة، اليت تستدعي 
االىتماـ بو اىتمامنا خاصِّا، ككاف من رتلة العلماء اظتهتمٌن هبذا اضترؼ: عبد الغين النابلسي 

لضاد، شتاىا )االقتصاد يف النطق ابلضاد(، فذكر صفيت ق(، فقد ألف رسالة يف النطق اب1143)ت
الضاد كالظاء كؼترجيهما، كما بينهما من فركؽ يف الصفة كاظتخرج، ككضح ىيئتهما توضيحنا دقيقنا، يزيل 

 ما يف نطق حرؼ الضاد من خلط مع حرؼ الظاء. 
فرأيت أف  كعند اطالعي على ىذه الرسالة كجدت فيها مادة علمية تصلح للدراسة كالبحث؛

 أحققها لالستفادة منها، كإلظهارىا يف حلة جديدة.  
التأليف يف حرؼ الضاد، كتعريفنا  -إبكتاز -كقد قدمت للتحقيق بقسم دراسي، ذكرت فيو

 ابظتؤلف، كتعريفنا برسالتو.
كاعتمدت يف حتقيقي على نسخة ؼتطوطة يتيمة، كمل أجد نسخة غًنىا مع طوؿ ُنث 

 كاتبعت يف حتقيقها منهج التحقيق اظتتعارؼ عليو بٌن أىل التحقيق.، هبا كتنقيب؛ فاكتفيت
 )قسم الدراسة(

 :التأليف يف حرف )الضاد( -أواًل 
اىتم العلماء كالدارسوف قدنتنا كحديثنا ُنرؼ الضاد، فكتبت فيو الكتب كالرسائل كالبحوث، 

ب الداليل اظتعجمي، كمنها منها ما يتعلق ابصتانب النطقي )ؼترجنا كصفة(، كمنها ما يتعلق ابصتان
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اطتاص بكلمات القرآف الكرمي، كمنها العاـ يف الكلمات ذكات الضاد كالظاء يف اللغة العربية، كمنها 
اظتنظـو كمنها اظتنثور، كىذه اظتؤلفات كثًنة جدِّا، كسأذكر من اظتؤلفات اليت عنيت هبذا اضترؼ عينات 

 :(1)على فرتات زمنية ؼتتلفة
 .(2)ق(318كالضاد، أليب بكر أزتد بن إبراىيم بن أيب عاصم القًنكاين )تكتاب يف الظاء 

 .(3)ق(413رسالة يف الضاد كالظاء أليب الفتح أزتد بن مطرؼ العسقالين )ت
 .(4)ق(449الضاد كالظاء، أليب القاسم مرجي بن كوثر العمرم )ت

زتد بن سعود األنصارم االقتضاء للفرؽ بٌن الذاؿ كالضاد كالظاء، أليب عبد هللا دمحم بن أ
 .(5)ق(470الداين، كاف حيِّا سنة )

اضتلي اظتعركؼ اببن زتيدة  يب عبد هللا دمحم بن علي بكتاب يف الفرؽ بٌن الضاد كالظاء، أل
 . (6)ق(550)ت

عبد الرزتن بن األنبارم كالظاء، أليب الربكات زينة الفضالء يف الفرؽ بٌن الضاد 
 .(7)ق(577)ت

 .(8)ق(745ؽ بٌن الضاد كالظاء، أليب حياف األندلسي )تاالرتضاء يف الفر 
 .(9)ق(745منظومة يف الفرؽ بٌن الضاد كالظاء كشرحها، لعبد هللا بن أزتد بن الفصيح )ت

 .(10)ق(1130فتول يف مسألة الضاد، أليب الصالح علي نور الدين الصعيدم اظتالكي )ت
 

                                                 

( ظتزيد االطالع نتكن الرجوع إىل كتاب: إحتاؼ الفضالء يف بياف من ألف يف الضاد كالظاء، أتليف: رتاؿ بن السيد الرفاعي 1)
 الشايب.

 .1/293( ينظر: بغية الوعاة 2)
 .2/180، كمعجم اظتؤلفٌن 1/391 ، كبغية الوعاة8/118( ينظر: الوايف ابلوفيات 3)
 .2/217، كمعجم اظتؤلفٌن 2/283( ينظر: بغية الوعاة 4)
 .8/263( ينظر: معجم اظتؤلفٌن 5)
 .4/112( ينظر: الوايف ابلوفيات 6)
 .2/87، كبغية الوعاة 8/148( ينظر: الوايف ابلوفيات 7)
  .1/282، كبغية الوعاة 5/184( ينظر: الوايف ابلوفيات 8)
 .6/28نظر: معجم اظتؤلفٌن ( ي9)
 ـ.2012 -ق1433، 29/3( ينظر: غتلة اصتامعة العراقية، السنة التاسعة عشرة، العدد 10)
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 .(1)ق(1133أرجوزة يف الفرؽ بٌن الضاد كالظاء، ألزتد بن الناصر بن اظتهال )ت
 .(2)ق(1145رسالة يف الضاد، حملمد بن أيب بكر اظترعشي، اظتعركؼ بساجقلي زاده )ت

إحتاؼ الفضالء يف بياف من ألف يف الضاد كالظاء، صتماؿ بن السيد الرفاعي الشايب 
 .(3))معاصر(

من( بتحقيقو تسعة كتب من سلسلة الضاد كالظاء، طبعت بدار كقد أصدر )حامت الضا
 البشائر بدمشق.

 :التعريف ابملؤلف -اثنًيا
ىو أبو الفيض عبد الغين بن إشتاعيل بن عبد الغين بن إشتاعيل بن أزتد بن  :(4))امسو( -4

 إبراىيم الدمشقي الصاضتي اضتنفي النقشبندم القادرم، اظتعركؼ ابلنابلسي.
اضتسيين أبنو الويل العارؼ، أستاذ األساتذة، كجهبذ اصتهابذة، ينبوع العوارؼ كقد كصفو 

كاظتعارؼ، اإلماـ الوحيد، كاعتماـ الفريد، العامل العالمة، كاضتجة الفهامة، البحر الكبًن، كاضترب الشهًن، 
 .(5)در األئمة األعالـػػػػػػػػػػػػػػشيخ اإلسالـ، كص

ق= 1050( ذم اضتجة، سنة )5مدينة دمشق، يف ) كلد النابلسي يف: (6))مولده( -2
 ـ(.1641

بدأ كىو صغًن يف قراءة القرآف كطلب العلم، مث تويف كالده فنشأ  :(7))حياتو ونشأتو( -1
، فأخذى على يد رتلة من علماء عصره، كسلك الطريقة الصوفية  ايتيمنا، كأكٌب على حتصيل العلـو

، مث تصدر للوعظ كاإلرشاد كالتدريس ابصتامع األموم بدمشق. كرحل إىل القادرية، كالنقشبندية
                                                 

 .2/192( ينظر: معجم اظتؤلفٌن 1)
 .6/60( ينظر: األعالـ 2)
 ( الكتاب مطبوع، كىو من ضمن مصادر البحث.3)
، كمعجم اظتؤلفٌن 3/8، كإيضاح اظتكنوف 758 -2/756، كفهرس الفهارس 4/32، كاألعالـ 3/30( ينظر: سلك الدرر 4)
 .1/247طوطات دار الكتب الظاىرية ، كفهارس علـو القرآف الكرمي ظتخ234، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:5/271
 .3/30( ينظر: سلك الدرر 5)
، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح 5/271، كمعجم اظتؤلفٌن 1342، كحلية البشر، ص:4/32، كاألعالـ 3/31( ينظر: السابق 6)

 .234النبوم، ص:
 .234، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:1/291، كمعجم اظتفسرين 5/271، كمعجم اظتؤلفٌن 4/32( ينظر: األعالـ 7)

 .234ص:
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إستنبوؿ، كالبقاع، كجبل لبناف، كطرابلس، كفلسطٌن، كمصر، كلعلو شأنو يف غتاؿ التصوؼ كاألدب 
كالتصنيف كالرحالت كتربية ألوؼ اظتريدين؛ كاف النابلسي قد شغل الناس يف ىذه البلداف، مث عاد 

 ية بدمشق ح ى تويف.ليستقر يف الصاضت
أخذ النابلسي عن رتلة من شيوخ عصره، منهم: إبراىيم الفتاؿ، كأزتد  :(1))شيوخو( -1

القلعي اضتنفي، كأبو اضتسن علي الشرباملسي، كالشمس دمحم العيثاكم، كعبد الباقي اضتنبلي، كعبد 
زتزة النقيب، كدمحم بن أزتد  القادر الصفورم، كأبو الفداء إشتاعيل النابلسي )كالده(، ككماؿ الدين بن

 األسطواين، كدمحم احملاسين، كػتمود الكردم، كأبو اظتواىب اضتنبلي، كالنجم الغزم. 
أخذ عن الشيخ النابلسي كثًن من التالميذ، منهم: صادؽ بن دمحم الشهًن )تالميذه(:  -5

، كعبد الرزتن بن دمحم (3)الرزاؽ، كعبد الرزتن بن إبراىيم بن أزتد الدمشقي الشهًن اببن عبد (2)ابطتراط
، كعلي بن مصطفى الدابغ اظتعركؼ (5)، كعلي بن دمحم اظترادم(4)دمحم بن علي الشهًن ابلبهلوؿ

ي ػػي اضتنفػػػى بن مصطفى بن حسن الكردم الدمشقػ، كمرتض(7)ويبػػ، كدمحم رزتة هللا األي(6)ابظتيقايت
در بن هباء الدين العمرم اظتعركؼ اببن عبد ، كمصطفى بن عبد القا(8)ر الكردمػػػر ابألميػػالشهي
 . (10)، كموسى بن علي اظتولوم الركمي اظتعركؼ بصفي دده(9)اعتادم

 

                                                 

  .234، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:2/757، كفهرس الفهارس 3/31( ينظر: سلك الدرر 1)
  .175، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:2/192الدرر ( ينظر: سلك 2)
  .5/112، كمعجم اظتؤلفٌن 2/266( ينظر: سلك الدرر 3)
  .221، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:5/185، كمعجم اظتؤلفٌن 2/310( ينظر: سلك الدرر 4)
  .268، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:3/220( ينظر: سلك الدرر 5)
  .272، كمعجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:3/233( ينظر: سلك الدرر 6)
  .350( ينظر: معجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، ص:7)
  .217 -12/216( ينظر: معجم اظتؤلفٌن 8)
 .12/260( ينظر: السابق 9)
  .693 -2/692، كمعجم اظتفسرين 13/43، كمعجم اظتؤلفٌن 2/482( ينظر: ىدية العارفٌن 10)
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غزارة علمو كسعة ترؾ النابلسي مصنفات كثًنة جدِّا، ما يدؿ على  :(1))مصنفاتو( -6
 (2)( مصنفنا يف التصوؼ كالرحلة كاألدب كاللغة كالشعر كالتفسًن كاظتنطق223) اطالعو، فلو ؿتو

 كغًنىا، من ىذه اظتصنفات: 
إيضاح الدالالت يف شتاع اآلالت، كجواىر النصوص يف شرح فصوص اضتكم البن عريب، 

ة الذىب كاضتضرة األنسية يف الرحلة القدسية، كاضتقيقة كاجملاز يف رحلة الشاـ كمصر كاضتجاز، كحل
اإلبريز يف الرحلة إىل بعلبٌك كبقاع العزيز، كديواف اضتقائق )شعر(، كديواف الدكاكين )غتموع شعره(، 
كرشحات األقالـ يف شرح كفاية الغالـ يف فقو اضتنفية، كشرح أنوار التنزيل للبيضاكم، كشرح اظتقدمة 

السرت عن فرضية الوتر )رسالة(، السنوسية، كقالئد اظترجاف يف عقائد أىل اإلنتاف )رسالة(، ككشف 
 ككفاية اظتستفيد يف علم التجويد، ككنز اضتق اظتبٌن يف أحاديث سيد اظترسلٌن.

. كانفرد (3): منظومة النابلسي للدعاء أبشتاء هللا اضتسىن-أيضنا -كأكردت بعض اظتصادر لو
 التحقيق.، كىي الرسالة اليت بٌن يدم (4)الزركلي بذكر: االقتصاد يف النطق ابلضاد

( من شهر 24) تويف الشيخ عبد الغين النابلسي يف دمشق، يـو األحد :(5))وفاتو( -7
 ـ(.   1731 = ق1143شعباف، سنة )
 :التعريف ابلرسالة -اثلثًا

مل أجد للرسالة غًن نسخة ؼتطوطة كاحدة، على الرغم من طوؿ البحث كالتنقيب يف فهارس 
 )اإلنرتنت(، كسيكوف التعريف ابلرسالة يف اصتوانب اآلتية:اظتخطوطات، كالشبكة العاظتية 

صاد يف النسخة اظتخطوطة ابسم )االقت كرد عنواف الرسالة على غالؼ )عنوان الرسالة(: -1
قدمة ابلرسالة؛ فقاؿ:   كقد شتيت اظتاظتؤلف يف  ، ككصفها(6)ذكره الزركلي النطق ابلضاد(، كىو ما

                                                 

  .33 -4/32، كاألعالـ 37 -3/32( ينظر: سلك الدرر 1)
  .1/191( ينظر: معجم اظتفسرين 2)
  .2/315( ينظر: فهارس علـو القرآف للخيمي 3)
  .4/33( ينظر: األعالـ 4)
 5/27، كمعجم اظتؤلفٌن 1342شر، ص:، كحلية الب2/757، فهرس الفهارس 4/32، كاألعالـ 3/37( ينظر: سلك الدرر 5)
5/27 
  .4/33( ينظر: األعالـ 6)
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ابلضاد( ؛ عليو فإف العنواف سيكوف )رسالة االقتصاد يف النطق  رساليت ىذه )االقتصاد يف النطق
 ابلضاد(.

كرد اسم اظتؤلف )عبد الغين النابلسي( على غالؼ  ملؤلف(: اىلإ)صحة نسبة الرسالة  -2
 .  (1)النسخة اظتخطوطة، ككذلك يف مقدمة اظتؤلف، كمل أقف عليها يف كتب الرتاجم إال عند الزركلي

حتدث النابلسي يف رسالتو عن كيفية النطق ابلضاد، كعن التفريق  :)حمتوى الرسالة( -3
 بينها كبٌن الظاء يف اظتخرج كالصفة، كإزالة الغموض الذم يوقع يف اطتلط بٌن اضترفٌن.

 -ذكر النابلسي أف سبب أتليف الرسالة ىو اطالعو على رسالة )سبب أتليف الرسالة(: -4
ؤلفها ابلغ يف الصعوبة ابلنطق ابلضاد؛ فأراد النابلسي يف رسالتو ، كأف م-ظتؤلف من الرـك مل يذكر اشتو

تسهيل النطق هبذا اضترؼ، كذلك ببياف ؼترجو كصفتو تبييننا يزيل بو ما لتصل لبعض الناطقٌن من خلط 
 بٌن الضاد كالظاء.   

مرجعنا لطيفنا ظتعرفة كيفية النطق  -من كجهة نظرم -تعد ىذه الرسالة )أمهية الرسالة(: -5
ابلضاد، كمعرفة التفريق بٌن الضاد كالظاء، كحقيقة الضاد القدنتة كالضاد اليت ننطقها اآلف، فالرسالة 

 امتداد ظتا بدأه علماء السلف يف االىتماـ هبذا اضترؼ. 
سخة كاحدة، كىي نسخة معهد الثقافة مل أقف للرسالة إال على ن)وصف الرسالة(:  -6

(، كتقع الرسالة ضمن غتموع من رسالتٌن 1439كالدراسات الشرقية َنامعة طوكيو ابلياابف، كرقمها )
للمؤلف، األكىل: القوؿ اظتعترب يف بياف النظر، كاألخرل: رسالة االقتصاد يف النطق ابلضاد. كعدد 

( 13( صفحات، يف كل صفحة ثالثة عشر )8ين )صفحات رسالة )االقتصاد يف النطق ابلضاد( ذتا
 ( كلمات تقريبنا.  9 -8) رنا، يف كل سطر من ذتاين إىل تسعسط

كىي نسخة كاملة، كخطها ؼتتلط بٌن النسخ اظتعتاد يف جزء منها كبٌن الرقعة اظتعتاد يف جزئها 
 اآلخر، ككال اطتطٌن كاضح، كال يوجد عليها تعليقات أك تصحيحات.

الرسالتٌن اظتذكورتٌن قد بدأ يف كتابتهما برىاف بن الشيخ عبد القادر بن الشيخ كالظاىر أف 
حسب ما كرد يف هناية  -ق(1199( شعباف، سنة )10عبد الرزتن السقطي الشافعي، يـو اصتمعة )

ة مث أكمل الرسالة الثانية انسخ آخر؛ لتغًن نوع اطتط كاظتداد يف اصتزء األخًن من الرسال -الرسالة األكىل
 الثانية، كمل يرد يف هناية الرسالة الثانية اسم الناسخ كال اتريخ النسخ، كهللا أعلم.

                                                 

  .33 -4/32( ينظر: السابق 1)
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 الصفحة األخًنة

 
 
 

 ]قسم التحقيق[
 ىذه رسالة االقتصاد يف النطق ابلضاد

 لسيدم قطب العارفٌن صاحب اظتقاـ السين
 الشيخ عبد الغين النابلسي
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ]مقدمة املؤلف[
اضتمد هلل ملهم اضتق ظتن اعتمد عليو فاستحق، كالصالة كالسالـ على النيب اظترسل إلينا 
ابلبينات ؽتا خفي كدؽ، كعلى آلو كصحبو كالتابعٌن عتم كاتبعي التابعٌن ؽتن ذؿ لشريعتو كرؽ، أما بعد؛ 

دده القدسي: رأيت مب -تعاىل -فيقوؿ العبد الفقًن كالعاجز اضتقًن، عبد الغين بن النابلسي، أمده هللا
يف رسالة ليس يف أكعتا دتاـ البسملة، كال كماؿ اضتمدلة، كال الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلسالـ مكملة، 

أي ًبٍسًم هللًا الرَّزٍتىًن الرَّحً -ملسو هيلع هللا ىلص -فال بركة فيها، كال فيمن يقتفيها، لقولو ؿو الى يػيٍبدى يًم فػىهيوى : )كيلُّ أىٍمرو ًذم ابى
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ـي( ((2)، كيف ركاية: )فػىهيوى أىٍقطىعي((1)أىٍجذى ، كقاؿ العلماء: األجذـ مقطوع (3)، كيف ركاية: )فػىهيوى أىبٍػتػىري
، كاظتعىن يف ذلك أنو ال بركة يف أكلو، كال (6)، كاألبرت مقطوع الذنب(5)، كاألقطع مقطوع اليد(4)األنف

الذم البسملة يف أكلو كيف أكؿ كل  -تعاىل -مبتابعة كتاب هللا -أيضنا -تربؾ يف كسطو، كال يف آخره.كال
الذين يعسر عليهم النطق ُنرؼ الضاد  (9)منسوبة لبعض علماء األركاـ (8)، كىذه الرسالة(7)سورة منو

هبا  اظتعجمة، ؽتيزة عن الظاء اظتعجمة، كيتكلفوف يف التكلم هبا، كيستعملوف الرايضة القوية ح ى ينطقوا
، اليت ىي أفصح (11)ابلظاء اظتعجمة، كسبب ذلك اختصاص الضاد اظتعجمة بلغة العرب (10)كيشوبوىا

، كقد نزؿ هبا القرآف العظيم، كلعل الداعي لعمل الرسالة اظتذكورة اعتذار عما يكوف منهم (12)اللغات

                                                 

( قاؿ اضتسن الصنعاين:  أخرجو أبو داكد، كالنسائي، كابن ماجو، كأبو عوانة، كالدارقطين، كابن حباف، كحسنو ابن الصالح 1)
  .1/85كغًنه . فتح الغفار اصتامع ألحكاـ سنة نبينا اظتختار للصنعاين 

        كمل أقف عليو بنصو يف سنن أيب داكد، كال يف سنن النسائي، كال يف سنن ابن ماجو، كال يف سنن الدارقطين، كال يف صحيح
 ابن حباف. 

، كأخرجو عبد 2/69( أخرجو اطتطيب البغدادم يف اصتامع. ينظر: اصتامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع للخطيب البغدادم 2)
 .2/303، كالفتح الكبًن يف ضم الزايدة إىل اصتامع الصغًن للسيوطي 112األربعٌن. ينظر: األذكار للنوكم، ص:القادر الرىاكم يف 

( قاؿ العراقي:  أخرجو أبو داكد، كالنَّسائي، كابن ماجو، كابن حباف يف صحيحو، من حديث أيب ىريرة . اظتغين عن زتل 3)
. كمل أقف عليو بنصو يف اظتصادر اليت ذكرىا. كقد ذكر 1/244األخبار للعراقي األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من 

 .2/140العجلوين الركاايت الثالث يف كشف اطتفا 
من  -فيما اطلعت عليو من اظتصادر -( قاؿ ابن منظور:  األجذـ: اظتقطوع اليد . ينظر: لساف العرب، مادة )جذـ(. كمل أقف4)

. ذكر أف األجذـ ىو اظتقطوع ا ألنف، كإفتا يقاؿ للمقطوع األنف: األجدع. ينظر: اتج العركس، مادة )جدع(. كيقاؿ لو: األخـر
، مادة )كشم(.4/290ينظر: اظتخصص البن سيده    . كيقاؿ لو: األكشم. ينظر: مشس العلـو

  ( ينظر: الصحاح، مادة )قطع(.5)
  ( ينظر: الصحاح، مادة )برت(.6)
. ( إال سورة )براءة( كما ىو7)   معلـو
  ( أم: اليت رآىا.8)
(9.)   ( يف األصل: )األكراـ(، كالصواب ما أثبت، كاألركاـ رتع ركمي. ينظر: اتج العركس، مادة )رـك
: خىلىطىو. كشيبػٍتيو أىشيوبيو: خىلىٍطتيو، فػىهيوى مىشيوبه . لساف العرب، مادة )شو(.10) : اطتىٍلطي. شابى الشيءى شىٍوابن   (  الشٍَّوبي
. كقاؿ ابن جين:  كاعلم أف الضاد للعرب خاصة، كال يوجد من كالـ العجم إال 1/328: شرح الشافية للجاربردم ( ينظر11)

، كذىب ابن فارس إىل أف لغة العرب اختصت ابضتاء كالظاء، كأف قصر الضاد على لغة 1/226القليل . سر صناعة اإلعراب 
 .63احيب يف فقو اللغة، ص:العرب دكف سائر األمم، ىو زعم بعض الناس. ينظر: الص

  .1/11( ينظر: الفائق يف غريب اضتديث للزؼتشرم 12)
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ها غتعولة، كىي يف ىذه الصورة، كقد كجدانىا رسالة ذات عبارات منقولة، كإشارات من كالـ جامع
. كتصعيب األمر فيها (1االستطالة)مفصحة ظتن أتمل نقوعتا عن الفرؽ بٌن الضاد كالظاء اظتعجمتٌن بصفة 

مبا نكتبو يف ىذه العجالة، كما نكتبو ليس ؼتالفنا للنقوؿ اليت يف  -تعاىل -كهتويلو، يسهل إف شاء هللا
ويل يف النطق ابلضاد اظتعجمة خالصة من شوهبا الرسالة اظتذكورة، كإفتا ىو معناه، كال تشديد كال هت

ابلظاء اظتعجمة عند من يضبط فاه، كالدين اليسر، كقاؿ تعاىل: )ًإفتَّىا ييرًيدي هللاي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي 
) اٍلعيٍسرى
تيكيٍم اًبضتٍىًنيًفيًَّة السٍَّهلىًة السٍَّمحى (2) ا الدًٌينى أىحىده ًإالَّ (3)ًة(، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )أىتػىيػٍ ، كقاؿ: )مىا شىادَّ ىىذى

غىلىبىوي(
(4). 

كهللا كيل التوفيق، كاعتادم إىل سواء  )االقتصاد يف النطق ابلضاد(،كقد شتيت رساليت ىذه 
 الطريق.

                                                 

 .1/226( ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات للقسطالين 1)
كيقصد ابالستطالة: امتداد ؼترج الضاد من أٌكؿ إحدل حافيت اللساف إىل آخرىا، ح ى تتصل مبخرج الالـ، كعتا حرؼ كاحد كىو 

ىذه الصفة ابالستطالة ألنو اضترؼ استطاؿ مبا فيو من القٌوة بسبب اصتهر كاإلطباؽ كاالستعالء فأدرؾ ؼترج الاٌلـ.  الضاد، كشتٌيت
، 67، كالعميد يف علم التجويد، ص:1/202، كلطائف اإلشارات لفنوف القراءات 1/171ينظر: الكنز يف القراءات العشر 

 .1/96 كاعتادم يف شرح طيبة النشر يف القراءات العشر
طق كالفرؽ بٌن االستطالة كاظتد: أف االستطالة امتدادي اضترؼ يف ؼترجو احملقَّق، مع اؿتصاره فيو، كأما اظتٌد فهو امتداد الصوت عند الن

ُنركفو، أم: يف نفسو، دكف اؿتصار يف اظتخرج، إذ ليس لو ؼترج ػتقَّق ح ى ينحصر فيو، بل ؼترجو مقٌدر، فال ينقطع اظتد إال 
 .1/36، كالركضة الندية شرح منت اصتزرية 1/202ع اعتواء. ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات ابنقطا 

  (.185( سورة )البقرة(، اآلية )2)
: -(7715، حديث رقم )8/170 -( مل أقف على اضتديث بنصو فيما اطلعت عليو من اظتصادر، كيف اظتعجم الكبًن للطرباين3)

(: 7868، حديث رقم )8/216(، كيف 7883، حديث رقم )8/222السمحة... . كمثلو يف   ... إفتا بعثت ابضتنيفية
   ...كلكين بعثت ابضتنيفية السمحة... .  

قاؿ:  إف  -صلى هللا عليو ك سلم -( مل أقف على ىذا اضتديث بنصو فيما اطلعت عليو من اظتصادر، كركل البخارم أف النيب4)
(. كركاه 39، حديث رقم )1/23إال غلبو... . اصتامع الصحيح اظتختصر )صحيح البخارم( الدين يسر، كلن يشاد الدين أحد 

، حديث رقم 6/537النسائي يف السنن الكربل بلفظ:  إف ىذا الدين يسر كلن يشاد الدين أحد إال غلبو . سنن النسائي الكربل 
(11765 .) 
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 -تعاىل- اعلم أنطقك هللا ابلصواب بال تكلف كال تعسف يف جتويد اضتركؼ لكتاب هللا
الضاد اظتعجمة ال تشبو الظاء اظتعجمة، كىي غًن مشوبة هبا يف النطق الفصيح، أشرؼ كتاب، أف 

 ؛ ألف كل كاحدة منهما عتا ؼترج مستقل.(1)كالفهم الصحيح، كالسمع الرجيح
 ]خمرج الضاد والظاء[

أما الضاد اظتعجمة فمخرجها من أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس العليا من اصتانب 
، كقد (2)يسر كأكثر من اصتانب األنتن، كىو أعسر كأقل، كقٌل من مترجها من اصتانبٌناأليسر، كىو أ

 .(3)كاف مترجها من اصتانبٌن، كىو من خصوصياتو  -هنع هللا يضر -ر بن اطتطابػػػركم أف اإلماـ عم
، كمن اظتعلـو أف ؼترج (4)كأما الظاء اظتعجمة فمخرجها من طرؼ اللساف كأطراؼ الثنااي العليا

، كاظتخرج يبٌن كمية (5)لضاد اظتعجمة غًن ؼترج الظاء اظتعجمة؛ ألف األضراس العليا غًن الثنااي العلياا
 اضترؼ كاظتيزاف، كالصفة تبٌن كيفيتو كالناقد.

 ]صفة الضاد والظاء[
كصفات اضتركؼ على قسمٌن: صفات عتا أضداد تضادىا؛ فال كتتمع الضداف يف اضترؼ 

 .اظتعجمتاف غتهوراتف ال مهموستاف، كالضاد كالظاء (8)كضده اعتمس (7)، كىي: اصتهر(6)الواحد
 
 
 

                                                 

  .1/191( ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 1)
  .1/191، كلطائف اإلشارات لفنوف القراءات 433 -4/432ينظر: الكتاب لسيبويو ( 2)
  .1/192( ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 3)
، كلطائف 1/35، كتنبيو الغافلٌن 106، كالتمهيد يف علم التجويد البن اصتزرم، ص:1/167( ينظر: الكنز يف القراءات العشر 4)

 .1/23، كالركضة الندية شرح منت اصتزرية 56، كالعميد يف علم التجويد، ص:1/193ت اإلشارات لفنوف القراءا
  .1/66، كالركضة الندية شرح منت اصتزرية 184( ينظر: الرعاية لتجويد القراءة كحتقيق لفظ التالكة للقيسي، ص:5)
 .95 -1/92يف القراءات العشر ، كاعتادم شرح طيبة النشر 204، 1/196( ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 6)
( اصتهر:  اؿتباس جرايف النفس عند النطق ابضترؼ؛ لقٌوة االعتماد على اظتخرج. كحركؼ اصتهر ذتانية عشر حرفنا، كىي اضتركؼ 7)

 .1/93الباقية من حركؼ اعتجاء بعد حركؼ اعتمس  اآلتية. السابق 
تماد على اظتخرج. كحركؼ اعتمس عشرة، غتموعة يف...: )فحثٌو ( اعتمس:  جرايف النفس عند النطق ابضترؼ؛ لضعف االع8)

  .93 -1/92شخص سكت( . السابق 
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 .ال رخواتف (3)، كقتا شديداتف(2)كضدىا الرخاكة (1)كالشدة
 .ال مستفلتاف (6)، كقتا علويتاف(5)كضده االستفاؿ (4)كالعلو

 .افضداف، كاضترفاف كالقتا مطبق (8)كاالنفتاح (7)كاإلطباؽ 
 
 
 

                                                 

: ... ذتانية، غتموعة يف( الشٌدة:  اؿتباس جرايف الصوت عند النطق ابضترؼ، لكماؿ االعتماد على اظتخرج. كحركؼ الشٌدة 1)
  .1/93)أجد قط بكت( . السابق 

اضترؼ؛ لعدـ االعتماد على اظتخرج. كحركؼ الرخاكة ستسة عشر حرفنا، كىي اضتركؼ الباقية من ( الرخاكة:  جرايف الصوت مع 2)
 . 1/93من حركؼ اعتجاء بعد حركؼ: الشٌدة ]أجد قد بكت[، كالتوسط ]لن عمر[ . السابق 

ر بعض الباحثٌن . بل ذك206 -1/205( يذكر علماء التجويد أهنما حرفاف رخواف. ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 3)
ا . إحتاؼ الفضالء يف بياف من  الباحثٌن أف ىناؾ اتفاقنا  بٌن القراء على أف الضاد من صفاهتا الرخاكة، كليست بشديدة ُناؿ أبدن

. كؽتا يدؿ على رخاكة الضاد: أف استطالة الضاد ينايف الشدة، إذ االستطالة امتداد الصوت، 38 -37ألف يف الضاد كالظاء، ص:
 . 22كيفية أداء الضاد للمرعشي، ص:  كالشدة احتباسو .

، فإف علماء األصوات يذكركف أف الضاد من األصوات االنفجارية  كلعلو يقصد شدة الصوت على ما عليو من نطق اليـو
. كمنهم من يرل أف الضاد القدنتة فيها قليل من الشدة، قاؿ 99 -98)الشديدة(. ينظر: األصوات العربية، لكماؿ بشر، ص:

يس:  فالضاد اضتديثة صوت غتهور... ]ك[ الضاد األصلية كما كصفت يف كتب القراءات أقل شدة ؽتا ننطق هبا اآلف...، إبراىيم أن
كالضاد القدنتة كما أختيلها نتكن النطق هبا أبف يبدأ اظترء ابلضاد اضتديثة مث ينتهي نطقو ابلظاء؛ فهي إذف مرحلة كسطى فيها شيء 

 صوات الرخوة . األصوات اللغوية،رخاكة الظاء العربية؛ كلذلك كاف يعدىا القدماء من األ من شدة الضاد اضتديثة كشيء من
 . 47 -46ص:

( العلو أك االستعالء: ارتفاع اللساف إىل اضتنك األعلى عند النطق ابضترؼ. كحركؼ االستعالء سبعة، غتموعة يف...: )خٌص 4)
  .  94 -1/93ر ضغط قظ( . اعتادم شرح طيبة النشر يف القراءات العش

( االستفاؿ: اـتفاض اللساف إىل قاع الفم عند النطق ابضترؼ. كحركؼ االستفاؿ كاحد كعشركف حرفنا، كىي الباقية من حركؼ 5)
  .1/94اعتجاء بعد حركؼ االستعالء . السابق 

  ( يف األصل: علويتنا.6)
رؼ. كحركؼ اإلطباؽ أربعة، كىي: الصاد، كالضاد، ( اإلطباؽ: انطباؽ اللساف على سقف اضتنك األعلى عند النطق ابضت7)

 .1/94كالطاء، كالظاء . اعتادم شرح طيبة النشر يف القراءات العشر 
( االنفتاح: انفتاح ما بٌن اللساف كاضتنك األعلى عند النطق ابضترؼ. كحركؼ االنفتاح أربعة كعشركف حرفنا، كىي الباقية من 8)

 .1/94السابق حركؼ اعتجاء بعد حركؼ اإلطباؽ . 
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 .ال مصمتاف (3)ضداف، كاضترفاف مذلقاف (2)كاالنصمات (1)كاالنذالؽ
فتحصل من ىذا كلو أف الضاد اظتعجمة كالظاء اظتعجمة مشرتكتاف يف ىذه الصفات اطتمسة: 

 اصتهر، كالشدة، كاالستعالء، كاإلطباؽ، كاالنذالؽ.
 ]الصفة الفارقة بني الضاد والظاء[

اظتعجمة بصفة كاحدة ليست من الظاء اظتعجمة، كال يف  كإفتا تتميز الضاد اظتعجمة من الضاء
، كىي امتدادىا (4)ابقي اضتركؼ كلها، كىي صفة االستطالة، فالظاء اظتعجمة ليس عتا صفة االستطالة

 .(5)ح ى تتصل مبخرج الالـ
 ]كيفية نطق العرب ابلضاد[ 

، (6)اصتهر، كالشدة كنطق أكالد العرب ابلضاد اظتعجمة مستطيلة مع ابقي صفاهتا اطتمسة من
، كإذا أرادكا النطق هبا سكنوا اضترؼ كأدخلوا عليها قتزة مفتوحة؛ (7)كاالستعالء، كاإلطباؽ، كاالنذالؽ

 فحيث ابتدأ الصوت ىو ؼترج اضترؼ إىل انقطاعو ؽتتدِّا.
فالضاد اظتعجمة نتتد هبا الصوت من ابتداء طرؼ اللساف متصالن ابألضراس العليا، متصالن 

طرفو، كما بينو كبٌن ما يليو من اضتنك األعلى، كىو ؼترج  (8)مستطيالن إىل منتهى افة اللسافبرأس ح
 ، كىذا استطالة الضاد اظتعجمة.(9)الالـ

                                                 

( اإلذالؽ:  خٌفة النطق ابضترؼ؛ طتركجو من بطن اللساف، أك الشفتٌن. كحركؼ اإلذالؽ سٌتة، غتموعة يف...: )فٌر من لٌب( . 1)
 .1/94السابق 

( اإلصمات:  ثقل النطق ابضترؼ؛ طتركجو من غًن طرؼ اللساف، كالشفتٌن. كحركؼ اإلصمات اثناف كعشركف حرفنا، كىي 2)
  .1/94بعد حركؼ اإلذالؽ . السابق الباقية 

 .206 -1/205( يذكر علماء التجويد أهنما مصمتاف كليسا مذلقٌن. ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 3)
. قاؿ ابن 282، كفتول يف مسألة الضاد أليب الصالح الصعيدم، ص:1/226( ينظر: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات 4)

 :-14ص -زريةاصتزرم يف اظتقدمة اصت
ي  كىالضَّادى اًبٍسًتطىالىةو كىؼتىٍرىًج ** مىيًٌٍز ًمنى الظَّاًء كىكيلُّهىا جتًى

 . 4/457( ينظر: الكتاب لسيبويو 5)
  ( سبق التعليق عليو أبنو من حركؼ الرخاكة.6)
  ( سبق التعليق عليو أبنو من حركؼ اإلصمات.7)
  ( يف األصل: منهى.8)
  .1/192اإلشارات لفنوف القراءات ( ينظر: لطائف 9)



 دراسة وحتقيق    رسالة االقتصاد يف النطق ابلضاد                          الثامنالعدد  - جملة البحوث األكادميية

- 14 - 

 

 ]كيفية نطق غري العرب ابلضاد[
كغًن العرب إذا نطقوا هبا يشوبوهنا ابلظاء اظتعجمة؛ فيغلبوف شدهتا كإطباقها، كال يفصحوف 

، فيقولوف ظتن نطق هبا مستطيلة مع (1)الظاء اظتعجمة، كيفوهتم النطق ابلضاد اظتعجمة ابستطالتها؛ فتشبو
ليست مفخمة؛ فليس ما نطق بو  (2)مع ابقي صفاهتا: إفتا نطقت بداؿ مهملة مفخمة، كالداؿ مرققة

، كإفتا ىو ضاد مفخمة مطبقة مستعلية، كلكن التبس األمر كاشتبو عليو؛ كعتذا قاؿ بعضهم أبف  داالن
صلى  -اليت نزؿ هبا القرآف العظيم، كإليو اإلشارة بقوؿ النيب (3العرب)رؼ الضاد اظتعجمة ؼتصوصة بلغة ح

(-ملسو هيلع هللا ىلص ، أم: إال أين من قريش، كقريش سادة (4): )أىانى أىٍفصىحي مىٍن نىطىقى اًبلضَّاًد، بػىٍيدى أىيٌنً ًمٍن قػيرىٍيشو
 :(8)، كقوؿ الشاعر(7)يف أتكيد اظتدح مبا يشبو الذـ (6)البديع واعػػوع من أنػذا نػ، كى(5)العرب

 كىالى عىٍيبى ًفيًهٍم غىيػٍرى أىفَّ سيييوفػىهىٍم ** هًبًنَّ فػيليوؿه ًمٍن ًقرىاًع اٍلكىتىاًئبً 
، كإنكار ضاد (9)كىو عريب، كلساف أىل اصتنة يف اصتنة عريب -ملسو هيلع هللا ىلص -كىذا أتكيد ظتدحو

 .(11)القرآف العظيم، كاظتنكر آمث (10)إنكار لبعض حركؼالعرب اظتستطيلة 
 كهللا أعلم كأحكم، كصلى هللا على سيدان دمحم كآلو كصحبو كسلم تسليمنا كثًننا إىل يـو الدين. 

                                                 

  .185( ينظر: الرعاية لتجويد القراءة، ص:1)
  .1/106( ينظر: اعتادم شرح طيبة النشر 2)
  .1/328( ينظر: شرح الشافية للجاربردم 3)
 .327( حديث موضوع، قاؿ الشوكاين:  ال أصل لو، كمعناه صحيح . الفوائد اجملموعة يف األحاديث اظتوضوعة، ص:4)
  .1/95كالثالثة اطتلفاء  -ملسو هيلع هللا ىلص -( ينظر: االكتفاء مبا تضمنو من مغازم رسوؿ هللا5)
( قاؿ اصترجاين:  علم البديع ىو: علم يعرؼ بو كجوه حتسٌن الكالـ بعد رعاية مطابقة الكالـ ظتقتضى اضتاؿ، كرعاية كضوح 6)

  .200، ص:الداللة، أم: اطتلو عن التعقيد اظتعنوم . التعريفات
( قاؿ الصعيدم:  أتكيد اظتدح النبوم مبا يشبو الذـ... ضرابف: أفضلهما أف يستثىن من صفة ذـ منفية عن الشيء صفة مدح 7)

 بتقدير دخوعتا فيها، كقوؿ النابغة الذبياين: كال عيب فيهم...، كالثاين: أف ييثبىت لشيء صفة مدح، كييعقَّب أبداة استثناء تليها صفة
 .624 -4/623: )أان أفصح العرب؛ بيد أين من قريش( . بغية اإليضاح لتلخيص اظتفتاح -ملسو هيلع هللا ىلص -لو، كقولو مدح أخرل

  .33( البيت للنابغة الذبياين يف ديوانو، ص:8)
، حديث 5/369. اظتعجم األكسط قاؿ:  أان عريب، كالقرآف عريب، كلساف أىل اصتنة عريب  -ملسو هيلع هللا ىلص -( ركل الطرباين أف رسوؿ هللا9)

 .9/486(. قاؿ اعتيثمي:  فيو عبد العزيز بن عمراف كىو مرتكؾ . غتمع الزكائد كمنبع الفوائد 5583حديث رقم )
  ( يف األصل: اضتركؼ.10)
 ** مىٍن ملىٍ كتيىوًًٌد اٍلقيرىآفى آمًثي   كىاألىٍخذي اًبلتٍَّجوًيًد حىٍتمه الًزـي               :-11ص -( قاؿ ابن اصتزرم يف اظتقدمة11)
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فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم اظتعاجم كاظتشيخات كاظتسلسالت، أتليف: دمحم عىٍبد اضتىٌي بن  -36
اإلدريسي الكتاين، حتقيق: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بًنكت، عبد الكبًن بن دمحم اضتسين 

 ـ.1982(، 2ط)
الفوائد اجملموعة يف األحاديث اظتوضوعة، أتليف: دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، حتقيق: عبد  -37

 ق.1407(، 3الرزتن لتٍن اظتعلمي، اظتكتب اإلسالمي، بًنكت، ط)
ك بن عثماف بن قنرب اضتارثي، اظتلقب بسيبويو، حتقيق: عبد الكتاب، أتليف: أيب بشر عمر  -38

  ـ.1988 -ق1408(، 3السالـ دمحم ىاركف، مكتبة اطتاؾتي، القاىرة، ط)
كشف اطتفاء كمزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، أتليف: أيب الفداء   -39

شقي، حتقيق: عبد اضتميد بن أزتد بن يوسف إشتاعيل بن دمحم بن عبد اعتادم اصتراحي العجلوين الدم
 ـ.2000 -ق1420(، 1بن ىنداكم، اظتكتبة العصرية، ط)

الكنز يف القراءات العشر، أتليف: أيب دمحم عبد هللا بن عبد اظتؤمن بن الوجيو بن عبد هللا بن على  -40
(، 1الدينية، القاىرة، ط) بن اظتبارؾ الٌتاجر الواسطٌي اظتقرئ، حتقيق: خالد اظتشهداين، مكتبة الثقافة

  ـ.2004 -ق1425
كيفية أداء الضاد، أتليف: دمحم بن أيب بكر اظترعشي اظتلقب بساجقلي زاده، حتقيق: حامت صاحل   -41

 ـ.2003 -ق1424(، 1سورية، ط) -الضامن، دار البشائر، دمشق
تح(، دار  .ر، )د بن مكـر بن علي بن منظو لساف العرب، أتليف: أيب الفضل رتاؿ الدين دمحم -42

 ق.1414(، 3صادر، بًنكت، ط)
لطائف اإلشارات لفنوف القراءات، أتليف: أيب العباس شهاب الدين أزتد بن دمحم القسطالين،  -43

حتقيق كتعليق: عامر السيد عثماف، كعبد الصبور شاىٌن، القاىرة، رتهورية مصر العربية، اجمللس األعلى 
 ـ. 1972 -ق1392رتاث اإلسالمي، للشؤكف اإلسالمية، صتنة إحياء ال

  ـ.2012 -ق1433، 29/3غتلة اصتامعة العراقية، السنة التاسعة عشرة، العدد  -44
غتمع الزكائد كمنبع الفوائد، أتليف: نور الدين علي بن أيب بكر اعتيثمي، بتحرير اضتافظٌن  -45

  .1992 -ق1412اصتليلٌن: العراقي كابن حجر، طبعة دار الفكر، بًنكت، 
غتموعة الشافية من علمي الصرؼ كاطتط، أتليف:  فخر الدين أزتد بن اضتسن بن يوسف  -46

 اصتاربردم، )مع حاشية ابن رتاعة عليو(، )د. تح(، عامل الكتب، بًنكت، )د. ت(.
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اظتخصص، أتليف: أيب اضتسن علي بن إشتاعيل بن سيده اظترسي، حتقيق: خليل إبراىم جفاؿ،  -47
 ـ. 1996 -ق1417(، 1ث العريب، بًنكت، ط)دار إحياء الرتا

      (، 1معجم أعالـ شعراء اظتدح النبوم، أتليف: دمحم أزتد درنيقة، دار كمكتبة اعتالؿ، ط) -48
 )د. ت(.

اظتعجم األكسط، أتليف: أيب القاسم سليماف بن أزتد الطرباين، حتقيق: طارؽ بن عوض هللا بن  -49
 ضتسيين، دار اضترمٌن، القاىرة، )د. ت(.دمحم، كعبد احملسن بن إبراىيم ا

اظتعجم الكبًن، أتليف: أيب القاسم سليماف بن أزتد الطرباين، حتقيق: زتدم بن عبد اجمليد  -50
 (، )د. ت(.2السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، ط)

العريب، معجم اظتؤلفٌن، أتليف: عمر بن رضا كحالة، مكتبة اظتثىن، بًنكت، دار إحياء الرتاث  -51
 بًنكت، )د. ت(.

معجم اظتفسرين )من صدر اإلسالـ كح ى العصر اضتاضر(، أتليف: عادؿ نويهض، مؤسسة  -52
 ـ.1988 -ق1409(، 3لبناف، ط) -نويهض الثقافية للتأليف كالرترتة كالنشر، بًنكت

هبامش إحياء اظتغين عن زتل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار )مطبوع  -53
علـو الدين( أتليف: أيب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اضتسٌن بن عبد الرزتن بن أيب بكر بن 

، بًنكت  ـ.2005 -ق1426(، 1لبناف، ط) -إبراىيم العراقي )د. تح(، دار ابن حـز
دمحم بن منظومة اظتقدمة فيما كتب على القارئ أف يعلمو، أتليف: أيب اطتًن مشس الدين دمحم بن  -54

 ـ.2001 -ق1422(، 1يوسف بن اصتزرم، )د. تح(، دار اظتغين للنشر كالتوزيع ط)
اعتادم شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، أتليف: دمحم دمحم دمحم سامل ػتيسن، دار اصتيل،  -55

 ـ.1997 -ق1417(، 1بًنكت، ط)
عيل بن دمحم أمٌن بن مًن سليم الباابين ىدية العارفٌن أشتاء اظتؤلفٌن كآاثر اظتصنفٌن، أتليف: إشتا -56

ـ، كأعادت طبعو 1951البغدادم، طبع بعناية ككالة اظتعارؼ اصتليلة يف مطبعتها البهية إستانبوؿ، 
 لبناف، )د. ت(. -ابألكفست: دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت

حتقيق: أزتد  الوايف ابلوفيات، أتليف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدم، -57
   ـ.2000 -ق1420األرانؤكط، كتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بًنكت، 

 


