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مجلة األستار

) (فجر الثمذ في اعراب أكمل الحمذ
)هـ922 للحافظ اإلمام جالل الذيه السيوطي ( ت
 سعذون طه سرحان.د.م. أ: تحقيق
07709216562 / النقال-ديوان الوقف السني
3137/31/33 في133 :تاريخ التقديم

3137/33/31  في797 :تاريخ القبول

:الملخص

ف ػر ال فػد فػ إأػراب أكفػؿ الحفػد التػ بػيف أيػديفان كالػذم دفقفػ إلػن تحقيق ػا ػك أفػ

إف الدافع لمكتابة كالتحقيػؽ فػ

اطمقت أمي ا ف كتب السيكط الحاكم لمفتاكم بتحقيؽ الشيخ فحفد فحي الديف أبد الحفيد إالّ أف الشيخ لـ يحقق ا التحقيػؽ
الذم يف بالغرض الففشكد فكؿ الذم أفمه اظ ار الكتاب فا يؾ أف ك كد بقض الخالؼ بيف الفطبكع كالفخطكط فظػال أػف

 فمـ أقؼ أمن كؿ الػذيف كتبػكا أػف السػيكط ذكػ انر ل ػذا الرسػالة فقػد اخػذت حيػ انز، ك كد فسخة فستقمة برأس ا ف فكتبة االسد
: ف فكرم فالتزفت بتحقيق ا أمن الرغـ فف صغر ا كقد التزفت ف تحقيؽ الرسالة بفا يأت

 كضبطه بالشكؿن، تحرير الفص كفؽ القكاأد اإلفالئية الفقاصرة-ٔ
 تخريج اآليات القرآفية كالشقر كضبط ا بالشكؿن-ٕ

 االأتفاء بتحقيؽ الفسائؿ الت أكرد ا الفؤلؼ ف الرسالة كالتقميؽ أمن فا رآا فحتا ان ففه إلن ذلؾ ن-ٖ
 تك يؽ اآلراء كاألقكاؿ الت كردت ف الكتب الفذككرة ف الرسالةن-ٗ
 التر فة لألأالـ الكاردة ف الرسالةن-٘

 اإلأرابن، ف ر ال فد،  الؿ الديف السيكط:الكممات المفتاحية

)Dawn of the thyme in the fuller of the praise(
Hafiz Imam Jalal al-Din al-Suyuti (T 911H)
Inquiry: Assist. prof. Dr. Saadoun Taha Sarhan
Abstract:
the meanings of it, so he sent an Arab Qur'an to those who had a heart or heard a martyr, and
prayers and peace on those who are mosques of the words, and the ruling and the separation of
speech – Sayyidina Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) and his followers
Religious Day 0
The motive for writing and investigating the dawn of the Thracian is to convey the fullest
praise that we have in our hands. Which prompted me to achieve it is that I have seen it in the
books of the Al Suyuti of fatwas in the investigation of Sheikh Mohamed Mohieddin Abdel
Hamid but the Sheikh did not achieve the investigation that satisfies the purpose, all that he did
the show of the book, not to mention the existence of some disagreement between the print and
the manuscript, they remained a separate copy in the head In the lion's library, I did not stand on
all those who wrote about the Al Suyuti mentioning this message, it took a space in my mind
and committed to achieve it despite its smallness and committed to achieve the message: 1-Edit
the text according to contemporary spelling rules, and adjust it in shape.
2-The graduation of Qur'anic verses and poetry and their seizure in form.
3 .To take care to achieve the issues mentioned by the author in the letter and comment on what
he saw in need of it.
4 .Documenting the opinions and statements contained in the books mentioned in the letter .
5, Translation of the information contained in the letter.
This effort I put in the hands of the reader, and the help is from God.
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المقدمة:
الحفد هلل الذم حفظ لفا لغتفا الغراء -بركائق ا كرقي ا كسفك فقافي ا ،فأفزؿ ب ا قرآفان أربيان لفف

كاف له قمب أك ألقن السفع ك ك ش يد ،كالصالة كالسالـ أمن فف أكت

كافع الكمـ ،كبدائع الحكـ،

كفصؿ الخطاب – سيدفا فحفد صمن اهلل أميه كسمـ -كأمن آله كصحبه كفف تبق ـ بإحساف إلن

يكـ الديفن

فإف الحافز القكم إلن كضع أمـ الفحك ك :الحرص الشديد أمن الفحافظة أمن لغة
أفا ُ
بقد؛ َ
القرآف الكريـ خكفان فف أف يتسرب إلي ا المحف ،أك تفتاب ا أكارض التحريؼ ،لذا ف د أمفاء
الفسمفيف ففذ القرف األكؿ لم رة قد افشغمكا أمن كضع أصكله ،كتققيد قكاأدا ،كترتيب فسائمه،
ف فقكا غرائبه ،كصافكا فرائدا ،حتن كفؿ بيافه ،كأال صرحه كأكفن أمن الغاية الت ليس كراء ا

ف اية لفستزيدا كال فرتقن لذم فه ن ككاف السيكط كاحدان فف القمفاء الذيف افشغمكا بحفظ التراث
فقان كتأليفان ؛ كذلؾ ألف السيكط

رحفه اهلل كاف له اليد الطكلن كالسبؽ ف

حفظ الك ير فف

الكتب فف ا فا ك كبير  ،ك فع ال كافع كاألشباا كالفظائرن فقد احتكل ذاف الكتاباف أمن كتب

كافمة ،كآراء القمفاء كافت قد ضاأت ،كفف ا فا ك صغير كرسالة  :ف ر ال فد ف إأراب أكفؿ

الحفد الت بيف أيديفان كالذم دفقف إلن تحقيق ا ك أف اطمقت أمي ا ف كتب السيكط الحاكم

لمفتاكم بتحقيؽ الشيخ فحفد فحي الديف أبد الحفيد إالّ أف الشيخ لـ يحقق ا التحقيؽ الذم يف

بالغرض الففشكد فكؿ الذم أفمه اظ ار الكتاب فا يؾ أف ك كد بقض الخالؼ بيف الفطبكع

كالفخطكط فضال أف ك كد فسخة فستقمة برأس ا ف فكتبة االسد  ،فمـ أقؼ أمن كؿ الذيف كتبكا
أف السيكط

ذك انر ل ذا الرسالة فقد اخذت حي انز ف

صغر ا ،كقد التزفت ف تحقيؽ الرسالة بفا يأت :

فكرم ،فالتزفت بتحقيق ا أمن الرغـ فف

ٔن تحرير الفص أمن كفؽ القكاأد اإلفالئية الفقاصرة ،كضبطه بالشكؿن
ٕن تخريج اآليات القرآفية كالشقر كضبط ا بالشكؿن

ٖن االأتفاء بتحقيؽ الفسائؿ الت أكرد ا الفؤلؼ ف الرسالة كالتقميؽ أمن فا رآا فحتا ان ففػه إلػن

ذلؾ ن

ٗن تك يؽ اآلراء كاألقكاؿ الت كردت ف الكتب الفذككرة ف الرسالةن
٘ن التر فة لألأالـ الكاردة ف الرسالةن

ذا ال د أضقه بيف يدم القارئ الكريـن كفف اهلل القكف

المؤلف:

ػك :ػػالؿ الػػديف أبػػك الفضػػؿ أبػد الػػرحفف بػػف أبػ بكػػر الكفػػاؿ بػف فحفػػد بػػف سػػابؽ بػػف الفخػػر
أ فاف فاظر الػديف بػف سػيؼ الػديف خضػر بػف ف ػـ الػديف أبػ الصػالح بػف فاصػر الػديف فحفػد بػف
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الشػػيخ فػػاـ الػػديف ال فػػاـ الخضػػرم السػػيكط ٔٓ ػػذا القبػػارة كم ػػا أ بت ػػا شػػيخفا ف ػ كتابػػه حسػػف
الفحاضرة ،كالذيف اؤكا بقدا استفادكا فف ان

كلػػد سػػفة  ٜٛٗػ فػ القػػا رة ،كب ػػا فشػػأن كتمقػػن القمػػـ أمػػن شػػيكخ أصػرا كالسػػخاكم الفتػػكفن سػػفة

ٕٓ ،ٕ ٜكشػػفس الػػديف الحففػ الفتػػكفن سػػفة ٔ ٛٚػ ٖك ػػالؿ الػػديف الفحمػ الفتػػكفن سػػفة ٗ ٛٙػ
ٗ،كفحي الديف الكافي

الفتكفن سفة  ٜٛٚػ٘ كغير ـ ك يرن

كتتمفػػذ أمػػن يػػدا مػػة طيبػػة فػػف تالفذتػػه الػػذيف صػػاركا أمفػػاء زفػػاف ـ ،فػػف ـ أبػػف أيػػاس الفتػػكفن سػػفة

ٖ٘ ٜػ ، ٙكالشيخ أبد القػادر الشػاذل الفتػكفن سػفة ٖ٘ ٜػ ٚكشػفس الػديف الػداكدم الفتػكفن سػفة
ٜ٘ٗقٛػكغير ـن

بقد أف ألـ السيكط فقظـ أمكـ أصرا  ،كأمػن الػرغـ فػف افشػغاله فػ التصػفيؼ كالتػأليؼ فإفػه

تكلن أدة ففاصب ،فف ا :ففصب ِ
اإلفتاء ،ف مس فيه فدة فف الػزفف ،كدرس بالفدرسػة الشػيخكفية،
ـ الفدرسة البيبرسية ،ـ تكلن القضاء ،كبقد تقدفه بالسف اأتزؿ الفاس بالركضػة كأخػذ يؤلػؼ حتػن

تكفن أاـ ٔٔ ٜػ

ٜ

آثاره:

إف الحػػديث أػػف آ ػػار السػػيكط َ ال تسػػتكأبه كرقػػة أك أك ػػر ؛ ألف فؤلفاتػػه قاربػػت السػػبقفائة غيػػر
َ
الت غسم ا أك الت لػـ تصػؿ إليفػا ،كقيػؿ الك يػر في ػا ،كأيػان كػاف الخػالؼ فػ أػدد ػذا الكتػب فإف ػا

ف ف فكأ ا قد تفاكلت فركع ال قافة اإلسالفية كالقربية فيقانن

كحفػػظ في ػػا فػػف ففقػػكؿ الكتػػب فػػف أق ػكاؿ القمفػػاء كال ّش ػراح فػػا لػػـ يفقػػؿ إليفػػا أػػف طريػػؽ س ػكا ان

كاألف مػة ك يػرة أك ػػر فػف أف تضػػف ا كرقػة أك فبحػػث ؛ كلكػف فسػػتأفس بػذكر ف ػػاؿ لفػا قمفػػاا :فقػد فقػػؿ

السػػيكط ف ػ كتابيػػه فػػع ال كافػػع كاألشػػباا كالفظػػائر كتب ػان أك فصكص ػان فػػف كتػػب لػػـ تصػػؿ إليفػػا،

كغير ا الك ير فف فؤلفاته ،كفف األ فية بفكاف أففا ال فستطيع حصر فؤلفاته ب ذا الكريقات ،فضالن
أف قياـ د ارسػات أخػذت أمػن أاتق ػا افبػان فػ

ػذا الف ػاؿٓٔكأمػن الػرغـ فػف ػذا األأفػاؿ الطبيػة

فإفه لـ يشر أحد إلن ذا الرسالة قبم فف دارس السيكط ٓ

الرسالة

تسميتيا:

اتفقػػت الفسػػختاف الفخطكطتػػاف أمػػن أف ػكاف الرسػػالة ،فالفسػػختاف الفك كدتػػاف ك الفحفكظتػػاف ف ػ

فكتبة األسد اءتا باسـ ف ر ال فد ف أأراب أكفؿ الحفد ك ذا ك أفكاف الفخطكطةن

موضوووايا :أكرد السػػيكط ف ػ

ػػذا الرسػػالة أبػػارة فش ػ كرة طالفػػا تفاقمت ػػا السػػفة الفػػاس كأرفك ػػا،

كتردد ػػا القافػػة ،ك الخاصػػة ،ك ػ  :ا الحفػػد هلل أكفػػؿ الحفػػدر  ،كالغريػػب ف ػ الفكضػػكع أفػػه ا بػػت
الخالؼ لشيخه الكافي

فإف ـ فف قاؿ ب كازا – أم كاز ال ر
ارحفه اهللر ،حيففا سأله كقاؿ :ا ّ
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ػؼ فػ السػؤاؿ رسػػالة كلػػـ فقػػؼ أمي ػػا  ،فػراح السػػيكط
إف شػػيخه ألػ ّ
 ،بػػؿ زاد فػ ذلػػؾ أفػػدفا قػػاؿ ّ :
يسػػتطرد فػ اإل ابػػة ،ففصػػؿ في ػػا القػػكؿ  ،فك ػػه الفصػػب فػ اأكفػػؿر ككػػاف ال بػػد لػػه أف يػػذكر آراء

الفحكييف فستش دان بػأقكال ـ كبقػدد فػف اآليػات القرآفيػة كاألشػقار التػ تؤيػد صػحة فػا ذ ػب إليػه فػف

أف السػػيكط ألػػؼ ػػذا الرسػػالة أمػػن س ػؤاؿ افترضػػه  ،أك أمػػن
أػػدـ ػكاز ال ػػر ،كالػػذم يبػػدك ل ػ َ
طريقة الففقمة ،كفا ك فكضح فف خالؿ كالفه ،كاهلل أأمـن
مصادرىا:

ر ػػع السػػيكط إلػػن الك يػػر فػػف الفصػػففات أمػػن الػػرغـ فػػف صػػغر الرسػػالة  ،فقػػد ذكػػر فف ػػا ألفيػػه
ابف فالؾ ،كأكضح الفسالؾ البف شاـ ،كالتذييؿ كالتكفيؿ الب حياف ،كالفف اج لمفككم ،بػؿ زاد فػ

ذلػػؾ حيففػػا قػػاؿ  :ا ذك ػرا ابػػف فالػػؾ ف ػ الك يػػر فػػف كتبػػه ر إشػػارة ففػػه إلػػن أفػػه كقػػؼ أمػػن أغمػػب

فؤلفات ابف فالؾ ،كقد أشار كذلؾ إلن فسألة الكحؿ ذا الفسألة الت اخذت حي انز طيبان لدل الك يػر
فػف الفحػػاا ن فػف ـ السػػيكط  ،كأمػن الػػرغـ فػف إشػػارته المطيفػة ل ػػذا الفسػألة ،ألف أفقػػؿ التفضػػيؿ ال

ترفع إال الظا ر أصالن إال ف فسألة الكحؿ ،ك ذا الف اؿ ليس فف ضابط باإل فاع  ،فػدلّت كمفػة

أف السيكط ا رحفه اهللر ر ع إلن أغمب كتب الفحك التػ كافػت قػد ألفػت قبػؿ كفاتػه،
اإل فاع أمن َ
فمػػـ ي ػػد ل ػػذا القبػػارة ذكػ انر ،أك لػػـ يػػرد اإلطالػػة كالتفصػػيؿ الػػذم ال طائػػؿ ففػػهن فػػاكتفن بػػالقكؿ :ك اهلل

اأمـ ن

نسختيا:
اأتفدت ف تحقيؽ الرسالة أمن فسختيف تحتفظ ب فا فكتبة األسد بسكريا :

األكلن :تقع األكلن ف كرقتيف كتبت بخط كاضح كفقركء أدد أسطر الصفحة األكلن  ٕٙسط انر

ف

حيف اءت أسطر الصفحة ال افية بػ ٖٔ سط انر ،رقف ا ٕ ٖٛٙضفف ف فكع أكله رسائؿ

السيكط  ،كقد رفزت ل ا بالرفز اأر أفا بالفسبة لم افية ،فتقع ف أربع أكراؽ أدد أسطر الصفحة

أف أدد أسطر الصفحة ال افية كال ال ة ك ٕٔ سط انر ،ك أدد أسطر
األكلن  ٔٚسط انر ،ف حيف َ
الصفحة الرابقة  ٔٙسط انر رقف ا  ٛٗٚٚضفف كتاب دية ابف القفاد إلن أباد القباد كرفزت ل ا
بالرفز ابر ،كال بد ل أف أشكر األخ الدكتكر أحفد اشـ السافرائ لكضقه الفسخة األكلن بيف
يدم ،كفف األ فية بفكاف أف أشير إلن فسألة إغفاؿ فف كتب أف السيكط ذكر ذا الرسائؿن

ألف
فيقكد إفا لقدـ ذكر ـ الرسائؿ كافا لك رت ا فخافة اإلطالة ،كافا لحدا ة فع ذا الفخطكطةَ ،
فخطكطة ف فكع رسائؿ السيكط لـ ت بت أمي ا تاريخ فسخ ا أك ح ف ا ،أفا ال افية ،ف اءت
ضفف كتاب فقه يصقب أمن باحث المغة البحث ف فخطكطات ال أالقة له ب ا كاهلل أأمـن

13

العذد  – 226المجلذ األول لسنة 2028م 2419 -هـ

مجلة األستار

(( فجر الثمد في إاراب أكمل الحمد ))

33

مسألة

سئؿ شيخفا القالفة فحي

ٕٔ

الديف الكافي

سفة أربع كسبقيف ك فاففئة أف قكؿ القائؿ

ف

االحفد هلل اكفؿ الحفدرٖٔ ك ؿ ااكفؿر تقيف الفصب أك ي كز ال ر؟

فإّف ـ فف قاؿ ب كازا

ٗٔ

فكافقه الشيخ أمن كازا ا بؿ زادر

٘ٔ

تر يحه ،كألؼ ف الفسألة فؤلفان قاؿ

فيه افار ٔٙفمخصه  :أفه كصؼ سبب هلل فحكؿ أصمه أكفؿ حفدا ،فحكؿ باإلضافة كفا ترل،
فإف أصمه قبؿ التحكيؿ  :فررت بر ٍؿ قائـ أبكا  ،فحكؿ
كأفه فظير قكلؾ :فررت بالر ؿ قائـ األب ّ
إلن فا ترل فاستتر الضفير ف اسـ الفاأؿ  ،كأضيؼ إلن األب  ،كقكلؾ فررت بالر ؿ حسف
فإف أصمه  :فررت بر ٍؿ حسف ك ه كأمؿ تر يحه بأفه ال يحتاج إلن إضفار ،كالفصب
الك ه ّ
يحتاج إلن إضفار ،ذا حاصؿ فا ذكرا الشيخن
كأقكؿ :الفتقيف ف

ذا التركيب الفصب ،كال ي كز ال ر كك ه أفه فائب ففاب الفصدر الفحذكؼ

الذم ك ف األصؿ كصؼ له تقديرا :حفدا أكفؿ الحفد ،كقاؿ الفحاة ف باب الففقكؿ الفطمؽ،

كفف ـ ابف فالؾ ٔٚف شرح الكافية
كابف شاـ ٜٔف

كف ؿ غير فا

كيقكؿ اآلخر:

ٕٔ

التكضيح

ٕٓ

ٔٛ

يقكـ فقاـ الفصدر كصفه فضافان إليه  ،كػا سرت أحسف السيرر

بقكلؾ  :اضربته أشد الضربرن كف مه ف شرح التس يؿٕٕ بقكؿ ليمن األخيمية:
وأركان حس إي نظرة ناظر

نظرت وركن من بوانو دوننا

وضابع ان جري (أيا) أردت بو

كفظيرا قكله تقالن فال تفيمكا كؿ الفيؿ

ٕٙ

ٖٕ

33

37

ف ذا األف مة كم ا ففصكبة أمن الفيابة أف الفصدر

كالف اؿ ف م ا ،كأمـ فف ذلؾ دفع فحذكريف كارديف  :احد فا اإلضفار الذم فر ففه الشيخ ،فأفه إذا

كاف أمن ك ه الفيابة ال أضفار بؿ يككف الفصدر فحذكفان ،ك ذا قائـ فقافه فيابة أفهن

إف الفصدر الفقدر فكرة  ،فكيؼ يكصؼ بالفقركؼ باإلضافة؟ كقد أمـ
كال اف  :إفه قد يقاؿّ :
أفه ال تقدير كال إضفار ،كاففا حذؼ أصالن ،كأقيـ فقافه كصفه فضاؼ إليه لمبياف ،ككاف أصمه :

الحفد هلل أكفؿ الحفد بال إضافة ذا تك يه الفصبن

كأفا افتفاع ال ر ،فيكاد يككف بدي يان ال يقاـ أميه دليؿ ،فاف اأكفؿر صفة لػ ا الحفدر قطقان ال

ااهللر أفا أكالن :فالف أكصافه تقالن تكقيفية ،كلـ يرد ذا الكصؼ في ان

كأفا افيان  :فألف األصؿ أدـ اطالؽ افقؿ التفضيؿ ف حؽ اهلل إال فا كرد ف ؿ :اأكبرر

ااحسف الخالقيفر ٕٛلفا يشقر بالفشاركةن

17
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كأفا ال ان :فألف الفقصكد كصؼ الحفد الف بت هلل بالكفالية كالبمكغ ف اية التفاـ ال كصؼ اهلل

بذلؾ ن

كأفا رابقان :فألف القمفاء أبركا بفا يدؿ أمن أفه كصؼ لمحفد ال هلل أال ترل إلن قكؿ الفككم

ف الفف اج ا احفد أبمغ حفد كأكفمه كأزكاار
كأشفمه

ٖٔ

ٕٜ

ٖٓ

فأتن بال فيع صفات الحفد كفصادر له كقكؿ الشيخ أفه فظير قكلؾ  :فررت بالر ؿ

قائـ األب ،فخالؼ لقكاأد القربية فف أربقة أك ه:

األكؿ :أف ذا التركيب فاسد ال يقكؿ أحد بصحته ألف الر ؿ فقرفة ،كقائـ األب فكرة ،فأف

إضافته لفظية ال تفيد التقريؼ ،فال يصح كصؼ الر ؿ به ،كاففا تكصؼ به الفكرة ،كقكله تقالن
ديا بالغ الكقبة

ٕٖ

كأففا يستقيـ أف يقاؿ ف الن  :بر ؿ قائـ األب  ،كحيفئذ تستحيؿن ككذا فررت

بالر ؿ حسف الك هن

ال اف  :أف فا قاله فف التحكيؿ كاإلضافة إلن الفرفكع ال ي كز ف أسـ الفاأؿ ا فاأان بؿ ك

فف خكاص الصفة الفشب ة

كتبه

ٖٗ

ٖٖ

كقاؿ ف شرح األلفية

ٖ٘

كألحؽ ب ا ف

ذلؾ اسـ الففقكؿن فص أمن ذلؾ ابف فالؾ ف

كقد يضاؼ ذا إلن اسـ فرتفع فقفن ؾ افحفكد الفقاصد الكرعر

كقاؿ ف شرح الكافيةٖٙاففراد اسـ الففقكؿ ب كاز إضافته إلن فا ك فرفكع فحك  :زيد ا فكسكار

ٖٚ

القبد فحفكد الفقاصد ،كقاؿ ابك حياف ف شرح التس يؿ :ٖٛاففرد اسـ الففقكؿ ب كاز إضافته إلن
فرفكع بخالؼ اسـ الفاأؿ  ،فإفه ال ي كز إضافته إلن فاأمه ال تقكؿ ف فررت بر ؿ ضارب ابكا

زيدان بر ؿ ضارب ابيه زيدان قاؿ ا كالصحيح اف ا أيضان ف اسـ الففقكؿ إضافة فف ففصكب ال

فف فرفكعرٖٜن

ال الث :إف قكله :أصؿ أكفؿ حفد يؤدم إلن استقفاؿ ا أكفؿر فقطكأان أف اإلضافة كفف ،ك ك

أفر ال يقرؼ ف افقؿ التفضيؿن

الرابع :قكله :أف األصؿ ا أكفؿ حفدر ،كأف ا الحفدر فاأؿ ،كأفه حكؿ أف الفاأمية ـ إضيؼ

إليه ،فاستتر الضفير غفمة أظيفة أف القكاأد القربية ،فأف أفقؿ التفضيؿ ال ترفع الظا ر أصالن

إال ف فسألة الكحؿ

ٓٗ
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اليوامش:
ٔ

حسف الفحاضرة ٖٔٗٗ /ن

ٕ

الفف ـ ف الفق ـ ص ٜٔٔن

ٗ

حسف الفحاضرة ٖٔٗٗ /ن

ٖ

٘

يفظر ،الفصدر ففسه ص ٖٔٛن
يفظر ،الفصدر ففسهٖٗٗ / ٔ ،ن

ٙ

يفظر ،الفصدر ففسهٜ٘ٗ /ٔ ،ن

ٛ

الككاكب السائرة ٕٕٔ /ن

ٚ

ٜ

بدائع الز كر ٕٖٔٙ /ن كالسفا البا ر ص ٚٛن
يفظر  :تاريخ ابف اياس ٖ ،ٖٙ /كالسيكط الفحكم ص ٔ ٙففا بقد ا ك فقدفة كتاب اإلتقاف ٔ ،ٙ/كدليؿ

فخطكطات السيكط  ،ك فكتبة ال الؿ السيكط  ،كالسيكط ففس ار  ،كالسيكط بالغيا كغير ا فف الدراسات
الحدي ة ن

ٓٔ
ٔٔ

يفظر :السيكط الفحكم ص ٖٕٔ ففا بقد ان
اء ف المساف  :ا ا الف رر ف آخر الميؿ كاشؼ ف أكله  ،كقد أفف ر الصبح كتف ر كالف ر أفه الميؿ ،

كاف ركا  :دخمكا ف الف ر ،كالف ر تف ير لؾ لمفاء المساف حادة ف رن
كال ْفد  ،كال فد :الفاء القميؿ الذم ال فاد له ،كقيؿ ك القميؿ يبقن ف ال مد كقيؿ  :ك الذم يظ ر ف الشتاء ن
كيذ ب ف الصيؼ ن المساف فادة ا فدرن
كب ذا يككف السيكط قد سفن رسالته كأراد  :تف ير الش ء القميؿ ليصبح ك ي انر -:كاهلل أأمـ -ن

ٕٔ

ك فح الديف فحفد بف سميفاف بف سقيد بف فسقكد الركف البرأف الفحيكم الفكفن باب أبد اهلل ك الش ير

بالكافي

 ،ألفه اك ر فف قراءة الكافية البف الحا ب شيخ السيكط صاحب التصافيؼ فف ا شرح االأراب أف

قكاأد اإلأراب  ،كغير ا الك ير ات  ٜٛٚػر يفظر ف تر فته  :حسف الفحاضرة ٔ ٜٗ/كبغية الكأاة ٔٔٔٚ /

كشذرات الذ ب  ٖٕٙ /ٚكالضكء الالفع  ،ٕٜ٘ /ٚكلـ أ د لمشيخ فؤلفا ب ذا االسـ فمربفا فف فؤلفاته الت فقدت
كلـ تصؿ اليفا ن

ٖٔ

ساقطة فف ابر

ٗٔ

لـ أ د فف يذكر ال كاز ف

ٔٙ

زيادا فف ابر

٘ٔ

ٔٚ

ذا الفكضع أم كاز ال رن

ف الفخطكطتيف ا بؿ كزادر كالصكاب فا أ بتفاان

ك فاؿ الديف فحفد بف أبد اهلل ككفيته ابك أبد اهلل صاحب التصافيؼ فف ا الخالصة الفش كرة بااللفية

كغير ا ات ٕ ٙٚػر طبقات الفحكيف كالمغاة ص ٖٖٔ كبغية الكأاة ٖٔٔٓ /ن

ٔٛ

قاؿ ابف فالؾ :يقكـ الفصدر كصفه ؾ اسرت احسف السيرر شرح الكافية ٕٙ٘ٙ /ن
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ك فاؿ الديف أبد اهلل بف يكسؼ بف أبد اهلل األفصارم الش ير بابف شاـ األفصارم ا ٚٙٔ -ٙٓٛػر

صاحب التصافيؼ فف ا  :فغفن المبيب كقطر الفدل ،كغير ا يفظر  :الف كـ ال از رة ٓٔ ،ٖٙٙ/كبغية الكأاة ٕٙٛ/
كاألأالـ ٗ ،ٜٔ/كفق ـ الفؤلفيف ٖٔٙ /ٙن

ٕٓ

قاؿ ابف شاـ :يفكب أف الفصدر ف االفتصاب أمن الففقكؿ الفطمؽ فا يدؿ أمن الفصدر ففصفة كػا سرت

احسف السير ر ك اأشتفؿ الصفاءر ك ا ضربته ضربة األفير المصر إذ األصؿ ا ضربا ف ؿ ضرب األفير المصر
 ،فحذؼ الفكصكؼ ـ الفضاؼ  ،أك ضفيرار ن أكضح الفسالؾ ٕٕٖٔ /ن

ٕٔ

قاؿ ابف فقط  :ا افقؿ التفضيؿ إذا أضيؼ إلن الفصدر صار ف الفقفن فصد انر كافتصب افتصابه ألفه

بقض فا يضاؼ إليه تقكؿ :ضربته أشد الضرب فأشد ضرب ف الفقفنر الغرة الفخفية ٔ ، ٕٕ٘ /كقاؿ ابف بر اف
ا ـ أأمـ أف اافقؿر ال يضاؼ إال إلن فا ك بقض له إذا قمت :أافر افرس بف أافر ،ساغ ذلؾ ألفه بقض ـ،

كلك قمت  :أافر افرس غطفاف ،لـ يسغ ذلؾ ألفه ليس فف ـ ،فقكلؾ :ضربته أشد الضرب إففا سكغه فا ذكرفاا
كالتقدير :ضربته أشد الضربر شرح المفع ٔٔٓٗ /ن

ٕٕ

لـ أ د ف كتب ابف فالؾ ذك انر لشقر ليمن األخميمية ال ف شرح التس يؿ كال غيرا ،كفا قاله ف شرح التس يؿ

كقد يقاـ الفصدر الفبف زفاف الفضاؼ إليه تقدي انر كقكؿ الشاأر:

الم تغمض ايناك ليمة اربدا

اراد :الـ تغفض أيفاؾ اغتفاض ليمة اربد فحذؼ الفصدر كأقاـ الزفاف فقافه ،كفا أكس فف قاؿ :كاف ذلؾ طمكع

الشفس ،إال أف ذلؾ قميؿ ك ذا ك ير ،كفف قياـ الفكع فقاـ الفصدر قكؿ الشاأر :
امى كل بوار افانين جريو
ٖٕ

شرح التس يؿ البف فالؾ ٕٕٔٛ /ن

شاد البواع الجمال االرواتكن

ليمن بفت أبد اهلل بف الرحاؿ كقيؿ  :ابف الرحالة بف شداد بف كقب ك ك األخيؿ ،كتك ـ ابف قتيبة فقاؿ :ليمن

بفت األخيؿ ،كالصكاب ك ليمن فف بف االخيؿ ك

أشقر الفساء  ،كال يقدـ أمي ا غير الخفساء ،كافت ا ت

الفابغة ال قدم يفظر  :الشقر كالشقراء ص  ،ٖٕٚكاألغاف ٜٔٔٔٗ/ن

ٕٗ

الركاية ف الفخطكطتيف

:

نظرت ودوني من اماية منكب

كالصكاب فا ا بتفاا الخزافة ٖٕٚ /ٜن

ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ
ٕٜ

وبطن الرنا أي نظرة ناظر

ذا صدر بيت قائمه  :ابك دؤاد االيادم كتفافه :ال الشد شد كال التقريب تقريبن

سكرة الفكر اآلية ٗ
ف أ االبرر
سكرة الفؤففكف اآلية ٗٔ كتفاف ا ا ـ أفشأفه خمقان آخر فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيفر

ك يحين بف شرؼ بف فرم بف حسف بف حسيف بف فحفد الحزاف الحكراف الفكفن باب زكريا كالش ير بفحي

الديف الفككم الدفشق الشافق ا ٖٔ ٙٚٙ -ٙػر صاحب التصافيؼ فف ا الفف اج كغير ا الدرر الكاففة ٔ/
ٔٔٔ ،كشذرات الذ ب ٕٔ٘/ٙن

ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ

ؼ ب ا كأزكار
فف اج الطالبيف ٖٔٚ /
سكرة الفائدة اآلية ٜ
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قاؿ ابف فالؾ :ا فقفكؿ الصفة الفشب ة ضفير بارز فتصؿ أك سبب فكصكؿ أك فكصكؼ يشب ه  ،أك

فضاؼ إلن أحدا ا أك فقركف بػ ااؿر أك ف رد أك فضاؼ إلن ضفير الفكصكؼ أك إلن فضاؼ إلن ضفير لفظان
أك تقدي انر ،أك إلن ضفير فضاؼ إلن فضاؼ إلن ضفير الفكصكؼر تس يؿ الفكائد ٖٜٔن

ٖٗ

كبا
قاؿ ابف فالؾ :ايضاؼ اسـ الفاأؿ الف رد الصالح لمقفؿ إلن الففقكؿ به كا انز إف كاف ظا انر فتصالن ،كك ن

أف كاف ضفي انر فتصالن ننن كشذ فصؿ الفضاؼ إلن الظا ر بففقكؿ اك ظرؼ  ،كال يضاؼ الفقركف باأللؼ كالالـ

إال إذا كاف ف فن أك ف فكأان ُُ أمن حدة ر التس يؿ ص ٖٔٚن
ٖ٘ شرح الكافية ٕٖٔٓ٘/
ٖٙ

قاؿ ابف فالؾ :ا كاففراد اسـ الففقكؿ ب كاز إضافته إلن فا ك فرفكع فقفن كقكلؾ  :زيد فكسك القبد كبان ،

ٖٚ

ف رب ا فكسكرر

كف مه قكل  :فحفكد الفقاصد الكرع :أم الكرع فحفكد الفقاصدر شرح الكافية ٕٖٔٓ٘ /ن

ٖٛ

ك ك فحفد بف يكسؼ البف أم بف حياف األفدلس الغرفاط الش ير باب حياف صاحب التصافيؼ فف ا :

ارتشاؼ الضرب كالبحر الفحيط كغير ا ا ٗ٘ ٚٗ٘ – ٙػر يفظر ف تر فته بغية الكأاة ٔ ٕٛٔ ٕٛٓ /كشذرات

الذ ب  ،ٔٗ٘ /ٙكفكت ال يفاف ص ٓ ،ٕٛكفقرفة القراء الكبار ٖٕٕٚٗ – ٚن

ٖٜ
ٓٗ

يفظر التذييؿ كالتكفيؿ ٘ٔٔٗ ،ٖٔٔ /ن
الفسألة

 :فا رأيت ر الن أحسف ف أيفيه الكحؿ ففه ف أيف زيد ،ؼ ا الكحؿر فرفكع ب ا أحسفر لصحة

كقكع فقؿ بفقفاا فكققه فحك :فا رأيت ر الن يحسف ف أيفيه الكحؿ كزيدن
كالفسألة

 :قد يرفع االسـ الظا ر قياسان إذا صح أف يحؿ فحؿ ا أفقؿر التفضيؿ فقؿ بفقفاا ف غير فساد

الفقفن أك ف تركيب األسمكب فأف لـ يصح كاف رفقه الظا ر فاد انر ال يحسف القياس أميه ك ذا الفسألة دليؿ أمن
صحة فا ذ ب إليه الفحاة يفظر :شرح ألفية ابف فالؾ البف الفاظـ ص  ،ٔٛٙكشرح األشفكف ٗ ٕٛٛ/كشرح

طكلكف ٕ ٘ٔ /كحاشية الصباف ٖٖ٘ /ن
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المصادر:

القرآف الكريـ

ٔ -اإلتقاف ف أمكـ القرآف – لمحافظ الؿ الديف السيكط ا ت ٔٔ ٜػر تحقيؽن فحفد ابك الفضؿ إب ار يـن
الفكتبة القصرية ،بيركت ٜٔٛٚـن
ٕ -األأالـ ،خير الديف الزركم  ،طٖ بيركت ٜٜٔٙـن
ٖ -األغاف  ،أم بف الحسيف ابك الفرج األصف اف ا ت فحك ٓ ٖٙػر دار الكتب الفصرية ٜٕٔٚـرن
ٗ -أكضح الفسالؾ إلن ألفية ابف فالؾ ،ابف شاـ األفصارم ا ت ٔ ٚٙػر تحقيؽ :فحفد فحي الديف أبد
الحفيد ،ط٘ بيركت ٜٔٙٙـن
٘ -بغية الكأاة ف طبقات المغكييف كالفحاة  ،الؿ الديف السيكط

ات ٔٔ ٜػر تحقيؽ :فحفد ابك الفضؿ

إب ار يـ  ،القا رة ،فطبقة أيسن الباب الحمب ٜٗٔٙـن
 -ٙتاريخ فصر الفش كر ببدائع الز كر ككقائع الد كر ،تأليؼ :القالفة الفؤرخ فحفد بف فحفد أبك الفضؿ بف
إياس الحفف الفصرم ،الفطبقة األفيرية ،بكالؽ طٔ  ٖٔٔٔ ،ػن
 -ٚالتذييؿ كالتكفيؿ شرح كتاب التس يؿ ألب حياف االفدلس ت ٘ٗ ٚػ ،تحقيؽ أم حفزة أحفد البحيرم
ٜٓٔٛـن
 -ٛتس يؿ الفكائد كتكفيؿ الفقاصد  ،أبك أبد اهلل فحفد فاؿ الديف بف فالؾ ا ٕ ٙٚػر تحقيؽ :فحفد
كافؿ بركات ،دار الكتاب القرب لمطباأة كالفشر ،فصر ٜٔٚٙـن
 -ٜحاشية الصباف أمن شرح االشفكف ،فحفد أم

الصابكف ات  ٕٔٓٙػر دار إحياء الكتب القربية،

القا رة ا دنترن
ٓٔ -حسف الفحاضرة ف فقرفة فمكؾ فصر كالقا رة  ،الؿ الديف السيكط ات ٔٔ ٜػر تحقيؽ :فحفد
أبك الفضؿ إب ار يـ ،طبع دار أحياء الكتب القربية القا رةٜٔٙٚ ،ـن
ٔٔ -خزافة األدب كلب لباب لساف القرب ،تأليؼ أبد القادر بف أفر البغدادم اٖ ٜٔٓػ ر تحقيؽ :أبد
السالـ فحفد اركف ،فكتبة الخاف

طٜٔٔٛٙ ،ـن

ٕٔ -الخيؿن أبك أبيدا فقفر بف الف فن التيف  ،فطبقة دائرة الفقارؼ البريطافية حيد آباد ،الطبقة األكلن
 ٖ٘ٛػن
ٖٔ -الدرر الكاففة ف أأياف الفئة ال اففة ،أبك الفضؿ أحفد بف ح ر الققالف اتر تحقيؽ :فحفد سيد
اد الحؽ ،طٕ  ،فطبقة ٜٔٙٙـن
ٗٔ -ديكاف اب األسكد الدؤل  ،غكستاؼ فكف بارـ ،تر فة دن أحساف أباس ،فكتبة الحياة بيركت ،ٜٜٔ٘
ضفف كتاب األدب القرب ن
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٘ٔ -السفا البا ر بتكفيؿ الفكر السافر ف

أخبار القرف القاشر ،فاؿ الديف فحفد بف أب

بكر الشبم

الف ف  ،فخطكط ،فقالن أف كتاب السيكط الفحكمن
 -ٔٙالسيكط الفحكم ،تأليؼ الدكتكر أدفاف فحفد سمفاف ،دار الرسالة لمطباأة كالفشر ،بغداد ٜٔٚٙن
 -ٔٚشذرات الذ ب ف أخبار فف الذ ب ،أبد الح بف القفاد الحفبم ات ٜٔٔٓػر دار الكتب القمفية،
بيركت ادنترن
 -ٔٛشرح األشفكف

أمن ألفية ابف فالؾ الفسفن  :فف ج السالؾ إلن ألفية ابف فالؾ اػ ٜٕٙػر تحقيؽ:

فحفد فحي الديف أبد الحفيد ،طٖ  ،فطبقة فصطفن ابف الحمب كأكالدا ٜٗٗٔـن
 -ٜٔشرح األأراب أف قكاأد االأراب ،لفحفد بف سميفاف الكافي

ات ٛٚٙػر تحقيؽ :الدكتكر أادؿ

فحفد أبد الرحفف ،فطبقة يئة إدارة است فار الكقؼ السف بغداد ٕٓٓٙـن
ٕٓ -شرح ألفية ابف فالؾ البف طكلكف أبك أبد اهلل شفس الديف فحفد بف أم طكلكف اتٖ٘ ٜػر تحقيؽ
الدكتكر أبد الف يد الكبيس  ،دار الكتب القمفية بيركت طٔ ٕٕٓٓـن
ٕٔ -شرح ألفية ابف فالؾ البف الفاظـ ،أبك أبد اهلل بدر الديف فحفد بف اإلفاـ فاؿ الديف فحفد بف فالؾ،
دار إحياء التراث القرب طٔ ٖٕٓٓـن
ٕٕ -شرح التس يؿ البف فالؾ تحقيؽ الدكتكر أبد الرحفف السيد ،فكتبة األف مك الفصرية طٔن
ٖٕ -شرح التصريح أمن التكضيح ،الشيخ خالد بف أبد اهلل األز رم ات٘ٓ ٜػر دار إحياء الكتب القربيةن
ٕٗ -شرح الكافية الشافية ،فاؿ الديف أبك أبد اهلل فحفد بف أبد الديف فالؾ اتٕ ٚٙػر تحقيؽ :دن أبد
الففقـ أحفد ريدم ،دار الفأفكف لمتراث دفشؽ طٔ ٕٜٔٛن
ٕ٘ -شرح المفع صففه ابف بر اف القكبرم ا ت  ٗ٘ٙػر تحقيؽ الدكتكر فائز فارس طٔ ٗ ٜٔٛالككيتن
 -ٕٙالشقر كالشقراء ،ابف قتيبة ات  ٕٚٙػر  ،تحقيؽ :أحفد فحفد شاكر ،دار الفقارؼ  ،فصرٜٕٔٛ ،ن
 -ٕٚالضكء الالفع ،أل ؿ القرف التاسع ،شفس الديف فحفد بف أبد الرحفف الشفارم اتر ففشكرات دار
فكتبة الحياة ،بيركتن
 -ٕٛطبقات الفحكييف كالمغكييف ،فحفد بف أب بكر الزبيدم ات ٖٜٚػر تحقيؽ :فحفد أبك الفضؿ إب ار يـ،
دار الفقارؼ ،فصر ٜٖٔٚ ،ـن
 -ٕٜالغرة الفخفية ف شرح الدرة األلفية البف الخباز ات ٖٜٙػر تحقيؽ :حافد فحفد القبدل طٜٜٓٔٔ
فطبقة القاف بغدادن
ٖٓ -ف رست فخطكطات فكتبة األسد ،الفخطكطات الفحفكظة أؿ طريقة الفايكركفيشن
ٖٔ -الكتاب سيبكيه ،أبك بشر أفرك بف أ فاف بف قفبر ا تٓ ٔٛػر تحقيؽ ،أبد السالـ فحفد اركف طٕ
 ،دار ال يؿ لمطباأة ،فصر – ٕٜٔٛـن
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ٕٖ -الككاكب السائرة ف أأياف الفئة القشر ف ـ الديف الغزم ،تحقيؽ برائيؿ سميفاف ،الفطبقة األفريكافية
بيركت ٜ٘ٗٔـن
ٖٖ -لساف القرب،

فاؿ الديف فحفد بف فكرـ بف ففظكر الفصرم أٔ ٚػر دار الصادر  ،بيركت

ٜٔٙٛـن
ٖٗ -فق ـ الفؤلفيف أفر رضا كحالة ،الفكتبة القربية ،دفشؽ ٔٓ٘ٚ ،ـن
ٖ٘ -فقرفة القراء الكبار أمن الطبقات كاألأصار ،شفس الديف الذ ب نات  ٚٗٛػر تحقيؽ :فحفد سيد اد
الحؽن فطبقة دار التأليؼ ،فصر طٜٜٓٔٔٙ ،ـن
 -ٖٙالفقتضب أبك القباس فحفد بف يزيد الفبرد ات٘ ٕٛػر تحقيؽ :فحفد أبد الخالؽ أضيفة ،أالـ
الكتب  ،بيركت ادن تر
 -ٖٚالفف د ف المغة أبك الحسف أم بف الحسف أل فائ الفش كر ب اكراعر اتٖٓٔ ػر تحقيؽ :دن أحفد
فختار أفر  ،كضاح أبد الباق ٜٔٚٙـن
 -ٖٛالفف ـ ف الفق ـ الؿ الديف السيكط ا ت ٔٔ ٜػر فخطكط فقالن أف السيكط الفحكمن
 -ٖٜفف اج الطالبيف لألفاـ فحي الديف اب زكريا يحين بف شرؼ الفككم الدفشق ا ٙٚٙػر تحقيؽ :الدكتكر
أحفد أبد القزيز الحداد /دار البشائر اإلسالفية طٔ ٕٓٓٓـن
ٓٗ -الف كـ ال از رة ف

فقرفة فمكؾ فصر كالقا رة،

فاؿ الديف أبك الفحاسف يكسؼ بف تغرل بردم

االتابك اٗ ٛٚػر القا رة فسخة فصكرة أف دار الكتب ادنترن
ٔٗ -فكت ال يفاف ،خميؿ بف أيبؾ الصفدم ات ٗ ٚٙػر  ،فصر ٜٔٔٔـن
ٕٗ-

فع ال كافع ،الؿ الديف السيكط

اتٔٔ ٜػر ،تحقيؽ :سالـ فكرـ ،دار البحكث القمفية الككيت

ٜ٘ٔٚٚ – ٜٔٚن
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