جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)

ّ

أبىاء الذٌان مه اللغُيني َالىحُيني مع ترمجة َافية
ّ
حملمذ به علي به شعيب به الذٌان البغذادي (ٌ 095ـ)
َبيان جٍُدي اللغُية

ً
ملخص ألعمالً مىطلقا مه كتابً (أساس اللغة العربية) الذي وقُم بتحقيقً

أ .د .مجعُ حسني حمند البًـاتٌ

م .م .مىفق حسني علًىٍ

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
أوالً :املقدمُ

الحمد هلل ككفى ،كالصالة كالسالـ على عباده الذين اصػففى ماػا دعػد فلقػد اصػففى

ممل ػػا ماائػػا سمػػر هػػرا ا السػػما كمئ ػ ؿ القػػرسف
ردُّنػػا  -ج ػ ٌ كعػػال ٌ -ماػػا العػػرر كهػ ٌػرف ا دػػاف ٌ

دلغت ػا كىػػل البتػار الحػػاكه كالم ػػغمن علػى تغػػره اػػن كتػ األاػػه كاألئبغػػا  ،ﭽ ﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮ ﭼ [يلس ػ

ِ] كمظ ػػر اهلل تعػػالى ئػػلره علػػى جمغػػا األاػػه كاألديػػاف

اصػػدالا لقلل ػػو تع ػػالى ﭽ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ
[الص ٗ] ،كدم الناس في دين اهلل مفلاجا فائبرل القاصي كالدائي كالعردي كالعجمي يتعبٌد
هلل تعػػالى كيتقػ ٌػرر لغػػو دػػتعلٌه ى ػذه اللغػػا كمػػدات ا ،ف يق ٌعػػدا القلاعػػد النحليٌػػا كالصػػرفغٌا كتيتبع ػ
كجمع الظلاىر الصلتغٌا كممدث القرسف ددايا الدرس اللغلم العردػي الاكبنػا
المفرداا اللغليٌا ي
للحركػػا العلمغٌػػا فػػي اجػػاؿ الشػػريعا كالعلػػلـ التفبغقغٌػػا فبكػػر العلمػػا فػػي كػ ٌ عصػػر كاصػػر متػػى

امت ػػغى ل ػػى المجل ػػداا الببغ ػػرة لت ػػبم ت ػػراجم ه كالتمغغػ ػ دغ ػػن ه لت ػػدام األس ػػما كالبن ػػى
كاأللقار لذا مفرد العلما اصنفاا ماصا لذلك ان ا (فتح البار فػي البنػى كاأللقػار) دػن

انػدة (ّٓٗ ىػػ) كتجػػد دعػب كتػ التػراجه تجمػػا العلمػا الػػذين اهػت ركا دبنغػػا مك لقػ كامػػد
للتمغغ دغن ه؛ لػذا يقػلؿ ال ركلػي (السػج م ( اػاـ البرااغػا) احمػد دػن كػراـ ِٓٓ السػج م

عبغداهلل دن سعغد ْْْ السجستائي س

دػن احمػدِْٖ السجسػتائي سػلغماف دػن ا هػع
ّٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

ِٕٓ السجسػ ػ ػػتائي احمػ ػ ػػد دػ ػ ػػن ع ي ػ ػ ػ َّّ السجلماسػ ػ ػػي مممػ ػ ػػد دػ ػ ػػن عبػ ػ ػػد اهلل َُِِ

السجلماسي عبد ال ادم دػن ُِ)...كىبػذا كللػك للتمغغػ كالتفريػق دغػن ه كاػن ال يبنػى التػي
يعػ ًرؼ د ػػا جماعػػا اػػن علمػػا اللغػػا (ادػػن الػػدىاف) فامببنػػا مف ئعفػػي تعريفػػا كجغػ ا د ػػه ػػه ئسػلٌم
التل على ممدىه كىل احمد دن علي دن هعغ ادن الدىاف البغدادم الفرضي الحاس .
لسمنا العم على ابحكغن سبقت ما اقداا كتلت ما ماتما داىه ئتا ى البحػ

ػه بػ

المصادر كالمراجا المبح األكؿ فغمن يكنٌي دادن الػدىاف اػن اللغػليغن كالنحػليغن كالكػائي فػي
ترجما احمد دن علي دن هعغ دن الدىاف.

كائ ػ كت ػ التػػراجه التاريعغػػا ىػػي العم ػػلد الفقػػرم ل ػػذا البح ػ

ل مئٌ ػػا ىػػي الت ػػي

استلعب تراجه العلما المذكلرين كان المصاع التي تلاجو البام فػي اكػ ىػذا الملضػلع

تشادو األسما اا تقارر الفترة ال انغٌا التي عاهلا فغ ا.

ئساؿ اهلل تعالى مف ئبلف لد كفقنػا فػي تسػلغم التػل علػى جماعػا امػن مػدالا ىػذه
اللغا مداا للبتار الذم ئ ؿ د ا ،جع اهلل للك في اغػ اف الحسػناا كئفعنػا دػو ﭽ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭼ [الش ػ ػػعرا ٖٖ  ]ٖٗ -الل ػ ػػه تقبػ ػ ػ ان ػ ػػا معمالن ػ ػػا
كسددئا ك بتنا على صراطك المستقغه
مجمعغن.

رر الع ػػالمغن كالص ػػالة كالس ػػالـ عل ػػى ئبغن ػػا احم ػػد كعل ػػى سل ػػو كص ػػحبو
كالحم ػػد هلل ٌ

كتبو

م .د جمعا دن مسغن دن احمد البغاتي

ـ.ـ الفق دن مسغن دن علغلم الجبلرم

ْٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)

كهٌّ بابو الدّياى مو اللغىيني والهحىيني:
املبحث األول :مَوْ ُ
المفل األكؿ :ئسبا ال ٌدىاف

ال ىدىَّاف دفتح الداؿ الم ملا كال ػا المشػددة ئسػبا لػى دغػا الػدُّىن كالػدشىاف دتشػديد

الداؿ اا البسر الجلد األممر كلغ األالس(ّ) كلد تبنٌى د ذه البنغا جماعا ان المح ٌد غن
كاللغػليغن كالعلمػا كمتلػب ه فػي القػرف السػادس كالسػادا ال جػػريغن كللػك يجعػ القػار ػ دػ
كمتى البام ػ لد يعلم دغن ه(ْ) ،لذا فقػد رميػ مف ملػ ٌدـ دػغن يػدم ترجمػا ادػن الػدىاف ترجمػا

يسغرة لمػن تبنٌػى د ػذه البنغػا اػن اللغػليغن كػي يبػلف القػار علػى دصػغرة اػن ماػره اسػتنا فػي
للك دعم المتقداغن ل ككر العلما في ك ٌ عصػر كاصػر متػى امتػغى لػى المجلػداا الببغػرة

لتبم تراجم ه كالتمغغ دغػن ه لتػدام األسػما كالبنػى كاأللقػار لػذا مفػرد العلمػا اصػنفاا

ماصػػا لػػذلك ان ػػا البنػػى للبعػػارم(ِٔٓى ػػ) ك(فػػتح البػػار فػػي البنػػى كاأللقػػار) دػػن انػػدة

(ّٓٗىػ) كتجد دعب كت التراجه تجما العلما الذين اهػت ركا دبنغػا مك لقػ كامػد للتمغغػ

دغن ه؛ لذا يقلؿ ال ركلي ((السج م ( ااـ البرااغا) احمد دػن كػراـ ِٓٓ السػج م عبغػداهلل

دػػن سػػعغد ْْْ السجسػػتائي سػ

دػػن احمػػدِْٖ السجسػػتائي سػػلغماف دػػن ا هػػع ِٕٓ

السجستائي احمد دن ع ي َّّ السجلماسي مممد دن عبػد اهلل َُِِ السجلماسػي عبػد
ال ػػادم دػػن )ٓ())...كىبػػذا كللػػك للتمغغػ كالتفريػػق دغػػن ه كسػػارت اػػن كجػػدا ترجمػػا لػػو اػػن

سني اللفغاا.
مدنا الدىاف  -دإلف اهلل -على ٌ

المفل الكائي تراجه ان تبنى (ادن الدىاف) ان اللغليغن

ػدىاف (إْْى ػ ػ)
ُ ػ الحس ػػن د ػػن عل ػػي د ػػن رج ػػا مد ػػل احم ػػد د ػػن ال ػ ٌ

(ٔ)

مم ػػد م م ػػا النح ػػل

اعت لػػي المعتقػػد يػػتبله دالفقػػو كاألصػػلؿ لػػرم القػػرسف دالركايػػاا

المش ػ لرين منفػػي المػػذى
البكغرة ككاف ييل شق ي ك ٌ ان يدرس علغو د ٌذ ال غئا هديد الفقر ،يجلس في الحلقا كعلغو غار
تباد تستر علرتو.

الرا ػائي(ّْٖى ػػ) كعلػػي دػػن عغسػػى
ممػػذ عػػن السػػغرافي (ّٖٔ ى ػػ) كعلػػي دػػن عغسػػى ٌ

الردعي (ْٖ 3ىػ) كعنو يحغى دن علي العفغ التبري م (َِٓ ىػ).

ٓٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

لو ديلاف العرر كاغداف األدر(ٕ) ،تلفي يػلـ الكال ػا الرادػا اػن جمػادم األكلػى سػنا
سبا كمردعغن كمردا اا ا.
دىاف (اٗٔٓىػ)
ِ ػ سعغد دن المبارؾ دن سعغد دن عبد اهلل مدل احمد ئاصح الدين ادن ال ٌ

(ٖ)

المفس ػ ػػر المشػ ػ ػ لر دالفتػ ػ ػ كاعرف ػ ػػا العردغ ػ ػػا ل ػ ػػاؿ فغ ػ ػػو العم ػ ػػاد
النح ػ ػػلم اللغ ػ ػػلم األديػ ػ ػ
ٌ

البات (ِٕٔىػ)(( :ىل سغبليو عصره ككمغد دىره لقغتو ككاف مغنئذ ييقاؿ ئحاة دغداد مردعا
(ٗ)
ادن الجلالغقي (َْٓ ىػ) كادن َّ
شار(ٕٔٓ ىػ) كادػن الػ ٌدىاف))
الشجرم(ِْٓ ىػ) كادن الع ٌ
كلاؿ فغو ادن الدىاف احمد دن هعغ ككاف ئاصح الدين لد لىب مدل عغنغو لب مف تلحق ا

األمرل(َُ)[ :السريا]

بع يد الدَّىا يف َّف ادن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىػوي
يى ي
شث ًدو
فحد ٍ
ان عج ً الدَّى ًر ى

مدى ين انوي دًفىريقغ ًن
ى

ً
دفرد عغ ون كدلج غػ ًن

سػػما الح ػ دي اػػن مدػػي القاسػػه ىبػػا اهلل احمػػد دػػن الحصػػغن كمدػػي تال ػ مممػػد دػػن

البنٌا (ِٕٓىػ) كجماعا كممذ عنو اجد الدين ادن األ غر(َٔٔ ىػ) كياللا دن عبداهلل النػلرم
البات (ُٖٔ ىػ) كتغرىه.
لاؿ ادن ملباف(ُٖٔ ىػ) دعد مف لكر لدكاو ان دغداد لػى الملصػ

((ككائػ كتبػو

سػػغٌر اػػن ييحتػػرىا لغػػو ف كائ ػ
لػػد تعلف ػ دبغػػداد فاسػػتللى الغػػرؽ تلػػك السػػنا علػػى البلػػد فى ى
سػػالما فلجػػدىا لػػد ترلػ ككػػاف ىملػ داره ًاددغػػا فغرلػ ميتػان كفػػاض المػػا ان ػػا لػػى داره
فتلف البت د ذا السب

يممل

زيادة على تالؼ الغرؽ ككػاف لػد مفنػى فػي تحصػغل ا عمػره فلمػا

لغػو علػى تلػك الصػلرة مهػاركا علغػو مف يفغب ػا دػالبعلر كيصػلح ان ػا اػا مابػن فب ٌعرىػا

دالاللف (ُُ) ك زـ للك لى مف د ٌعرىا داككر ان ال غن رطالن لئان ففلا للك لى رمسو كعغنغو
فامدث لو العمى كيك ٌ دصره))(ُِ).
لػػو اػػن البت ػ (هػػرش ا يتػػاش) (هػػرش اللمػػا) (الغػ ٌػرة) (الػػدركس فػػي النحػػل)
(الدركس في العركض) (هرش مدنغا سغبليو) (األضداد) (تفسغر القرسف) (النبػ كا هػاراا
لى ملسنا الحغلائاا) كتغرىا.

ٔٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
تػلفي دالملصػ لغلػا عغػد الففػػر سػنا تسػا كسػتغن كممػس ائػػا كلمػا كػاف العػاـ الػػذم

تلفي فغو يكلد لو كلد فقاؿ(ُّ)  [:اج ك الرا ]
لغ ى لي جا ى ىؾ ئى ٍس ه
ليػ ٍل ي ىع ُّكهي دًىف ٍقدم

فصدؽ في مدسو.

سغه
ىكلى هد ىه ٍ هه ىك ي
تغه
ش ً
ىكلى يد ال ٌ
غخ يى ي

ّ  .فبػػاف ىػػذا الللػػد يحغػػى دػػن سػػعغد دػػن المبػػارؾ دػػن الػػدىاف(ُٔٔىػػ) دػػرع فػػي النحػػل كاللغػػا
كاألدر كىػػل ممػػد ئحػػاة عصػػره كمددا ػػو المشػػاىغر فغتػػاؼ لػػى مدنػػا الػػدىاف تػػلفي سػػنا س ػ

عشرة كس اا ا دالملص (ُْ).

ػدىاف الملصػ ػلٌي
ْ .عب ػػداهلل د ػػن مس ػػعد د ػػن عل ػػي مد ػػل الف ػػرا ا ػػذر ال ػػدين الحمص ػػي د ػػن ال ػ ٌ
(آُٖىػػ)(ُٓ) ،الفقغػو الشػافعي األديػ الباتػ

كىػل اػػن مىػ الملصػ ملػػاـ اػدة دمصػر ػػه

رجا لى الشاـ كاف لفغػ الشػعر الػغح السػبك مسػن المقاصػد تلػ علغػو الشػعر كاهػت ر

دػو كلشػعره مىمغػا تاريعغػا؛ ألئٌػو عاصػر الحػركر الصػلغبغا اػا صػالش الػدين كمىمغػا مددغَّػا ف ػػل
هعر استرس تبلَّ فغو كلو ديلاف صغغر ككلٌو جغد(ُٔ) لو كتار(هرش الدركس).

تلفي في هػعباف سػنا مػدل ك مػائغن كممػس ائػا دحمػ :كلغػ سػنا ا نػغن ك مػائغن

كممس ائا كرجح ادن ملباف األكؿ(ُٕ).

ػلم التػ ػػرير
ٓ ػ ػ المبػ ػػارؾ دػ ػػن المبػ ػػارؾ كجغػ ػػو الػ ػػدين مدػ ػػل دبػ ػػر سػ ػػعغد الػ ػػدين دػ ػػن الػ ػػدىاف النحػ ػ ٌ

(ُِٔىػ)(ُٖ) ،كلد في كاسم كلدـ دغداد هادان كسبن فغ ا.

مم ػػذ ع ػػن مممػػػد د ػػن سػ ػػالاا(ِٕٓىػ ػػ) كيحغ ػػى دػ ػػن ادػ ػ (َٔٓ ى ػ ػػ) كمد ػػي يزرعػ ػػا

ش ػ ػػار(ٕٔٓ ىػ ػ ػػ) كمد ػ ػػي البرك ػ ػػاا د ػ ػػن األئب ػ ػػارم(ٕٕٓىػ ػ ػػ)
المقدس ػ ػ ٌػي(ٔٔٓىػ ػ ػػ) كاد ػ ػػن الع ٌ

كال كي(ُّٔ ىػ) كالبرزالي(ّٔٔ ىػ).
كػػاف ضػػريرا هػػديد الػػذكا

الػ الػػذىن ككغػػر المحفػػلظ يحسػػن التركغػػا كالفارسػػغا

كالركاغا كالحبشغا كال ئجغا تف ٌقو على اذى ا ااـ مممد(ُِْىػ) ه صػار منفغػان ػه ائتقػ

ٕٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

لػػى المػػذى الشػػافعي مػػغن تػػللى التػػدريس دالمدرسػػا النظااغػػا دحس ػ هػػرط كالف ػػا مف يبػػلف
(ُٗ)

النحلم فغ ا هافعغان فقاؿ مدل البركاا التبريتي(ٗٓٓىػ)
ٌ
ً
كً ٍف ىكا ىف تيج ًدم لى ىدي ًو َّ ً
الل ًج ٍغوى ًر ىسالىػان
ٍ
ٍ
ى
فم ٍن يا ٍبل هغ ىعنشي ى
الر ىسا ي
ً
تىم ى ً ً
ادن ىم ٍنبى و
ىع ىلىزتٍ ى
كلى ى
لما م ى
لك ٌ
ذى ٍب ى للنُّعماف دع ىد ى
ى
ك المآك ػ ي
ا رمم ال ٌ ً
عي تى ىديُّنان
كاا امتىػ ٍر ى ى
شاف ٌ

ً
كلبنَّما تى لل الذم ى
ىل ماص ي
و
لى االك فاففين لما مئا لا ػ ي

لد ىس َّرئي ىدىرم كاا سا ىئي

دً ً
فقد ىعغنى َّي دا مئٍػ يعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

كع ٌما للغ و مئ ى
ى

كان هعره

[ الفلي ]

(َِ)

[ السريا ]

َّ
هك صا هر

لل كن ي لا عغ ون كعايىػ ٍنتيػ ي ػه

لي العمى
لبا ىف مه ى اا َّ

تلفي سنا ا نتي عشرة كس اا ا(ُِ).

ػدىاف
ٔ ػ كجغػو الػدين احمػد دػن عبػدالرممن دػن مممػد دػن عمػراف ا سػبندرائي المػالبي ادػن ال ٌ

(ِِ)
تػ (ُُٔ
(أُٖىػػ)  ،العالٌاػػا األصػػللي ،ممػػذ عػػن الصػػغد ئي(َّٔىػػ) كعلػػي دػػن المف ٌ

ىػ) كعنو القف الحلبي كمدل مغٌاف النحلم(ْٕٓىػ) كطا فا.

املبحث الثانٌ :سريَ ابو الدياى

يعد ادن الدىاف علمان اػن معػالـ ىػذه األاػا لػذا فقػد زمػرا كتػ التػراجه دػذكر هػي
ف للا البت التي كصل لغنا ان ئتاا ىذا العله لد للَّل ان ترجمتو في كت
ان سغرتو
المعاصرين؛ ل له يفبا لو سلل كتار كامد لاـ احققو دالترجما لػو فغػو

(ِّ)

كسػاماكؿ تسػلغم

التل على جائ ان مغاة ىذا الرج في المفال اآلتغا:

المفل األكؿ :اسمو ككنغتو كملقادو:

ىل مدل هجاع احمد دن علي دن هعغ دن دركا ادػن الػدىاف فعػر الػدين البغػدادم

ػنجه الحاسػ ػ النح ػػلم اللغ ػػلم األديػ ػ الش ػػاعر المػ ػ ر كيل ٌقػ ػ
الم ػ ٌ
الفقغ ػػو الفرض ػػي الفلب ػػي ي
ُّعغلً (ِْ).
دالكػ ى
ٖٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)

المفل الكائي اللده كئشاتو

ئس الم رملف ادػن الػدىاف لػى دغػداد فقػاللا ((البغػدادم))

علػػى مئٌػػو كلػػد دبغػػداد كعػػاش فغ ػػا

(ِٔ)

(ِٓ)

ػتدؿ دػذلك
كلػد يس ٌ

كلػػد لكػػر العمػػاد األصػػب ائي مئٌػو رسه هػػادان فػػي دغػػداد

كلاؿ القففي(ِْٔىػ) ((كائتق ان دغداد لى الملص ))

(ِٖ)

(ِٕ)

كلػه تحػدد اصػادر ترجمتػو التػي

رجع ي لغ ا ابائان ك زاائان لل دتو كىذه سنَّا البلف م ٌف ا ئساف فػي ٌمكؿ مغاتػو ينشػا كغغػره َّػه
تظ ر دلادر النبلغ ه الترلشي في اغادين الحغاة فت داد مىمغتو دغن النػاس؛ لػذا يحفػق كلػ كفاتػو
دالغلـ كالش ر لبن لكر ادن تغرم دردم عن كتار التاريخ الذم ملٌفػو ادػن الػدىاف مئٌػو يبػدم دعػاـ

عشر كممس ائا(ِٗ) كىذا لد يشعر مئٌو يكلد لب ىذا التاريخ كيبدك مئٌو لد الك الشرط األكؿ
اػػن هػػركط النبػػلغ كىػػي القادلغػػا الذاتغػػا فقػػد تمغ ػ دالػػذكا انػػذ ئعلاػػا مظفػػاره ل يصػػفو العمػػاد
األصػػب ائي دقللػػو(( :مبػػر عػػاله كدحػػر فػػي الفتػػا اػػتالطه رميتػػو فػػي دغػػداد كىػػل هػػار يتللػػد

لكػػا كففنػػا))

(َّ)

كراع سػػديد يلج ػػو كيحكػػو عل ػػى
كيحتػػاا الػػذكا كالففنػػا لػػى يال شجػػو رهػػغد و

التحصغ كالمكادرة كىذه األالر تنشا ان األسرة التي ترعاه فبغ كائ مسرة ادن الدىاف؟

المفل الكال

مسرتو

كائ مسرة ادن الدىاف ان األسر الم تما دالعله؛ لذا فقد تلقػى رعايػا األر يحػد نا

عن للك ادن الدىاف دقللو(( :كاف اللالد رضي اهلل عنو يعتار لي اا يعتار األر البَّػ ُّر لللػده اػن

سعادتي اآلمرة كالدئغا فادَّاه اجت اده لى هغلي دالفقو الجااا لما لصد لو لاؾ كالفغن رط

كالعػػلد دما ػػو))(ُّ) ،كفتػػرة الشػػبار اػػن مفت ػ األكلػػاا التػػي تحص ػ د ػػا العلػػلـ ل مهػػار ادػػن

الدىاف ل ذا كيبدك مئٌو يستذكر للؿ الفقغو الشافعي ال ىق ٌفاؿ الشاهي (َٕٓىػ)
ٌه يا فىتى كال ي
علد ىرطٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
تىعل ٍ

ك يا فىتى ىه ىرفنا ىكفى ٍع نرا
فى ىح ٍسبي ى

(ِّ)

[ اللافر]

ك لغش هن كالفى ي ً
ىكطغني ى
با لادػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ً
ً
يس ي
بلا الحاض ى
رين ىكمئ ى لا ٍ

ىمػا كالػػده كتلجغ ػو السػػديد سػببنا اػػن مسػبار ئبلتػػو ل يقػلؿ(( :ك مهػػك مف
ككائػ ٌ

دبركا ىما اللالد  -رممو اهلل تعالى  -اا كى لي على الببػر ،عبػد اػن عبغػد الػرممن المنتمػغن
لغو الراتبغن فغما لديو فارتد العغشا كىنا المعغشا))

(ّّ)

كان تغسغر البارم ج ٌ كعػال ،ل ػذا
ٗٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

سر لو اا ىػذين األاػرين المتقػداغن ػ
العلى في كن ىذه األسرة؛ مف يى َّ
الشار الذم يسمل لى ي
األر كاستكمار كل الشبار ػ ابتبا جغدة في البغ عند كالده كالبت ػ ك سغما
معني رعايا ٌ
في للك اللل ػ ركن مساس لفال العله لكر لنا للك ادػن الػدىاف دقللػو(( :فحػغن مكيػ

لػى

فرتنػػي لالهػػتغاؿ كمعػػائني دعلػ ٌػل البػػاؿ ،ككجدتػػو لػػد التنػػى اػػا الػػذكر
ظلػػو كعلقػ دمريػػر مبلػػو ٌ

الجمغ يكتبا تش د دفتلو فاتعذت ا لريعا لى تدارؾ للك المقصد كاهلل الملفق))(ّْ).

كلد مئتجػ ىػذه العا لػا علمػا سمػر كىػل احمػلد دػن علػي دػن هػعغ (َٔٔىػػ) لػاؿ

عنػػو الػػذىبي(ْٖٕ ىػػ)(( :مدػػل الشػػبر البغػػدادم ادػػن الػػدىاف ممػػل احمػػد الفرضػػي سػػما ادػػن
ئاصر كالمبارؾ دن مممد البندم .كعنو الددغكي كتغره .تلفي في لم الحجا))(ّٓ).

المفل الرادا صفاتو

ييع ػ ٌد ادػػن الػػدىاف اػػن معػػالـ عصػػره كمعغػػائ ه امػػا جع ػ كت ػ التػػراجه تػػذكر صػػفاتو

لمػػا ارتحػ ادػػن
ال ىعلٍقغٌػا كال يعليقغٌػػا ماػػا عػػن صػػفاتو ال ىعلٍقغَّػػا فقػػد كصػفو القففػ ُّػي مػػغن دمػ علغػػو ٌ
الػػدىاف لػػى اصػػر فقػػاؿ ((ككن ػ فػػي ا ػن دم ػ علغػػو فرميتػػو هػػغعان داػػغه العلقػػا(ّٔ) اسػػنلف

اللجو

(ّٕ)

استرس اللحغا مفغف ا ،مدغب تعلله صفرة))(ّٖ).

العلىه ان األكصاؼ التي يت ين د ا الرجاؿ كما لاؿ الشػاعر
ماا اا يكص دو ىذا ى
[ المتقارر]

(ّٗ)

اا
تى ىح َّ
ك الٌصالًح ػ ػ ػ ٍ
س ٍن دًافٍعالً ى
كمسن الَّ ً
رجاؿ ىجمغ ي الَّصنغا
اللجله
سن الشنسا ً ىج ي
ى ي
فى يح ي
ماؿ ي
ف ػػل اللغ ػػلم النح ػػلم الش ػػاعر األديػ ػ المػ ػ ر الرياض ػػي الحاسػ ػ الفلب ػػي الفرض ػػي
ك تىػ ٍع ىجبى َّن دً يحس ون دىدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

األصػػللي

(َْ)

ػنه عػػن لكػػا ل ػ ٌ ئظغػػره كعقلغٌػػا علمغٌػػا اتعػػددة
كتغػػر للػػك اػػن األكصػػاؼ التػػي تػ ٌ

المش ارر كار دنا للؿ العماد األصب ائي ((رميتو في دغداد كىل هار يتللد لكػا كففنػا))

(ُْ)

فب ٌ كامد ان العللـ التي درع ككت كملٌ فغ ا ىل الغلـ عله استق كالبراعا في ىذه العلػلـ

ك سغٌما الشرعغا دحاجا لى ئلع ان العللة كالتعبد كالتفبػر ؛ لػذا كصػ ادػن الػدىاف دائػو(( :

ََُ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
كاف لػو ديػن ككرع كئسػك ككغػر الصػغاـ ،يعتبػ فػي جػااا داشػق مردعػا مهػ ر مك مككػر كألجلػو

عمل المقصلرة التي دال يبالسا))(ِْ).

ككائ لو صلا داعغاف عصره ان األارا كالعلما كللك لما هاع اػن علمػو كلاع اػن

صغتو فقد كاف في الملص دصحبا كزيرىا جماؿ الدين األصب ائي ه ائتق لى داشق لغبلف

دجلار صػالش الػدين األيػلدي ل ك ٌه ديػلاف اغٌافػارلغن

(ّْ)

ككػاف ييبػرـ اػن لبػ األاػرا فػي دكلػا
(ْْ)

مك

دني ميٌلر كردما ((تردد دغن مك د متادك كصالش الدين عػدة ئػلر فػي صػالش الحػاؿ))
ردما كاف الرسلؿ في األالر الم ما دغن األارا ل ئو لما تلفي ماغر الملص سغ الدين تازم
دن الدكد زئبي كجلػس ممػله ع الػدين ابائػو كػاف ادػن الػدىاف ىػل الرسػلؿ لػى العلغفػا دػذلك

((ككػػاف الرسػػلؿ فعػػر الػػدين مدػػل هػػجاع دػػن الػػدىاف البغػػدادم كاعػػو ئسػػعا الغمػػغن التػػي مل ػ

السػػلفاف لػػو د ػػا فقػػاؿ ئسػػالك دقػػا ممغػػو علػػى ك يتػػو ك تغغٌػػر علغػػو))

(ْٓ)

ى ػذا اػػن صػػلتو

داألارا ٌماا العلما فصلتو د ه ان دار مكلى كممػرل ل كػاف يعػرؼ فتػل ه كيمػدم ه كيػائس
د ه فقد ااتدش زيد دن الحسن البغدادم البندم دقللو (ْٔ) [ البسغم]
يا زي يد زاد ىؾ ردي ان ا ً
لاىبً ًو
ى ىٌ
ى

باؾ د ا
د ٌد ىؿ اهللي ما ن لد ىم ى
النحل مئ ى ُّ
العالمغن ًدو
ممق
ى
ي

المفل العااس هغلمو كتالاغذه
له معكػر فغمػا رجعػ

ً
ئعمى يي ٌ
قص ير عن دراك ا األا ي
اا دار دغن النُّحاةً
كالبدؿ
الحاؿ
ي
ي
ى ى
داسم ى ً
ملغس ً
ك فغو يي ي
ترر المكى ي
ى

لغػو اػن المصػادر علػى لكػر هػغل

دػن الػدىاف كلػه يػذكر ىػل

هغئا عن هغلمو فغما اطلع علغو لبن لكرا دعب المصادر هغئنا ان التالاغذ كيبػدك م ٌف للػا

تفرؽ عنو طلبا مػغن
ان تتلمذ على ادن الدىاف كاف دسب م ٌف للمو كاف مدلغ ان لسائو لذا فقد ٌ
لى

لى اصر دعد مف ئاظركه

(ْٕ)

ان ه:

ُ :ا ذر الدين دن الحاج  :طبغ فاض اش لر دصناعا الف اا اىتمااو داألدر كالنحل
ان مى داشق سافر لى الملص للقا هرؼ الدين الفلسػي الػذم كػاف مكمػد زاائػو فػي الفػ

كالرياضغاا فلما كجده لد سافر لى طلس رم لى ادن الدىاف ككػاف فػي ردػ كيػركم للػك
َُُ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

صام عغلف األئبا فغقلؿ (( ه سافر ادن الحاج

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

لى مرد ككاف د ػا فعػر الػدين ادػن الػدىاف

المنجه فاجتما دو ك زاو كم اعو ال يى الذم كاف لػد صػنعو ادػن الػدىاف كمتقػن لرا تػو علغػو
كئقلو دعفو كرجا لى داشق))(ْٖ).

ِ :احمد دن دركا دن مل دن كراا الصلحي (ٔٔٓىػ)(ْٗ) :لاؿ الػذىبي)ْٖٕ ى ػ(عنػو(( :لػرم
دالركاياا على مدي احمد سبم العغاط) ُْٓىػ ( كسما ان ادن الحصغن(ِٓٓىػ) كعلي دػن
ال ػػدىاف كالقاض ػػي مد ػػي دب ػػر كج ػػاكر دمب ػػا ػػه س ػػبن داش ػػق ركل عن ػػو س ػػماعغ د ػػن عبغ ػػد

الملصلي))(َٓ).

ّ :اللزير جماؿ الدين مدل الحسن علي دن يلس القففي كىل ا ل كتار ( ئبػاه الػركاة علػى
مئباه النحاة) ل يقلؿ في ترجما ادن الدىاف مغن لى

ككن في ان دم علغو))(ُٓ).

لى اصر ((كدمػ علغػو النػاس لأمػذ

المفل السادس رمالتو

ٌف اللد ادن الدىاف كدػداياا ئبلتػو كائػ فػي دغػداد كدغػداد كائػ عاصػما العالفػا

كاحػػم مئظػػار الػػدئغا كاػػلطن العلمػػا لبػػن العلػػه يحصػػر فػػي ادينػػا ك فػػي دلػػد د ػ اػػا زاؿ

العلمػػا يقفعػػلف الفغػػافي فػػي طل ػ العلػػه ػػه ٌف عاصػػما العالفػػا لػػد ضػػعف دسػػب التػػدىلر
السغاسي فرم عن ا البكغر ان العلما يبغلف األاػن كا سػتقرار كالعلػه لبػ للػك ػ كحػاؿ ككغػر

ان علما البلد الغلـ ػ ه ٌف يادئان ممرل صارا الطنا للعله كالعلما ؛ كالملصػ كالشػاـ كاصػر
كالحجاز كالمغرر كاألئدلس؛ فباف ادن الدىاف امن مرا في طلػ العلػه ،يقػلؿ عنػو صػام
اعجػػه المػ لفغن(( :جػػاؿ فػػي الج يػػرة كالشػػاـ كاصػػر ػػه جعػ داشػػق دار لااتػػو كتػػلفي ً
دالحلٌػػا

السغفغٌا))(ِٓ).

كائ ٌمكؿ الديار التي ملاـ فغ ا ادػن الػدىاف الملصػ

ل دقػي فغ ػا عشػرين سػنا

(ّٓ)

كصح كزيرىا جماؿ الدين األصب ائي(ُٖٓىػ) ككاف ىذا اللزير اػن الم تمػغن دػالعله كالعلمػا

كلو صالماا ككغرة اعللاا متى تدا الملص في ميٌااػو الجػان لبػ ال ػلؼ
ادن الدىاف

(ٓٓ)

الرج ]
[ َّ

َُِ

(ْٓ)

لػذا لػاؿ فغػو

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
رميٍػتيوي فاعتى ىدلى ٍ سفيلرم

كك ٍن ي في ياردَّ ًا التَّعشغر

ككاف ادن الدىاف ان كج ا البلد كمعغائ ه فقػد ا ٌػر دنػا مئٌػو كػاف الرسػلؿ لػى العلغفػا

دلفاة األاغر.

ككائ

اسغرة يلاغن

(ٔٓ)

رد ان معماؿ الملص كىي للعػا مصػغنا كادينػا كبغػرة دغن ػا كدػغن الملصػ

فالاـ فغ ا ادن الدىاف يذكر للػك صػام (عغػلف األئبػا ) فػي ترجمػا ا ػذر
لى رد ككاف د ا

الدين ادن الحاج في لكر رملتو لى رد فغقلؿ (( ه سافر ادن الحاج

فعر الدين دن الدىاف المنجه فاجتما دو ك زاػو كمػ َّ اعػو الػ يى(ٕٓ) الػذم كػاف لػد صػنعو ادػن
الدىاف كمتقن لرا تو علغو كئقلو دعفو كرجا لى داشق ككاف ىذا ادن الػدىاف المػنجه يعػرؼ

دػػادي هػػجاع كيلق ػ دالكعغل ػ

كىػػل دغػػدادم ملػػاـ دالملص ػ عشػػرين س ػنا))

(ٖٓ)

ػػه لى ػ اػػن

الملص في سفارة لى صالش الدين األيلدي (ٖٗٓىػ) ان لب دغ متادك ماػرا الملصػ كلػه
يتغسػػر األاػػر الػػذم لىػ دػػو فتغغػػركا علغػػو كىبػػذا ىػػل مػػاؿ األاػػرا فائتقػ عػػن الملص ػ لػػى
الشاـ دجلار صالش الدين في دكلػا دنػي ميػلر (ٗٓ) فػل ٌه ديػلاف اغٌافػا ًرلًغن ككػاف صػالش الػدين

لد افتتح ا في عػاـ (ُٖٓىػػ) كتػرؾ يسػن يقر العالطػي (آٖٓىػػ) اػن امالغبػو ماغػرا علغ ػا

(َٔ)

مىلػو ػه ٌف العمػ

سغ دن الدىاف المقاـ اا ىذا األاغر ل ٌف العله يعػرؼ لػدره
فله يى ي
في الديلاف يامذ هغئان اػن الللػ كلعػ ىػذا ىػل السػب مك لعػ ماػلرا ممػرل كائػ كرا عػدـ
استقرار ادن الدىاف في اغٌافارلغن كله تػذكر المصػادر اػدة لااتػو فغ ػا ك مسػبار العػالؼ اػا

شػػي مالػػو دػػذلك الػػرزؽ
يسػن يقر فرجػػا لػػى داشػػق كميجػػرم لػػو د ػػا عفػػا لػه يبػػن يبفغػػو فبػػاف ييم ٌ
كالتجم كالتعف كلد يىشعر دو الففن مئٌو يتبلٌ للك(ُٔ).
كييبدم القناعا
ٌ

ه ارتح لى اصر في عاـ ٖٔٓق ككائ اصر في للك اللل تح مبه الدكلا

األيلدغا فن ؿ على لاضغ ا عبدالملك دن درداس المػارائي البػردم (آَٔىػػ) فائ لػو فػي دار
في لبلػا الجػااا األزىػر دغنػو كدػغن الجػااا عرصػا درر تغػر ئافػذ

(ِٔ)

ككػاف ادػن الػدىاف لػد لاع

صغتو في اآلفاؽ لم ا جما ان العللـ فدم طلبا العله علغو لأمذ عنػو ككػاف القففػي المػ ر
ار علغنا كصفو ل ىعل ًٍق ًو في صفتو(ّٔ) ماا علمو فغقلؿ عنو(( :كمتر ان
في ان دم علغو كلد ٌ
لػرم علغػو انبػػران فػي الفػرا ب اػػن جدكلتػو ككػػاف القػار علغػو علػػي دػن جػالؿ الدكلػػا دػن الػػدكرم
َُّ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

عمػػر كممػػرا لغنػػا كتادػػا فػػي سػػتا عشػػر اجلػػدا لًفافػػا فغػػو تريػ
هػػار ئشػػا يفلػ العلػػه كلػػه يي ٌ
ػتدؿ د ػػا علػػى ماػػاكن البلمػػاا المفللدػػا فػػي
الحػػدي لػػو كلػػد عم ػ فغ ػػا راػػلز الحػػركؼ يسػ ٌ
اللغا))(ْٔ).

ٌه رجا لػى داشػق عاصػما الدكلػا األيٌلدغػا دجػلار الملػك الناصػر صػالش الػدين متػى
سبو ككلػ
ااا صالش الدين في عاـ ٖٗٓق ه مرا دعدىا دعاـ لى ابا ماجا ٌ
فلما ٌ
مته ئي ي
دعرفاا رجا في طريقو لى دلده العراؽ(ٓٔ).

المفل السادا كفاتو

اػ ٌػر دنػػا م ٌف ادػػن الػػدىاف ترعػػرع فػػي دغػػداد ػػه لىػ

لػػى الملصػ

ػػه لػػى الشػػاـ ػػه

ػى دغػ اهلل الحػػراـ ككلػ
لىػ لػػى اصػػر دعػػد للػػك رجػا لػػى داشػػق ػ ٌػه مػػته مغاتػو دػػاف مػ ٌ
كلفا عرفاا ٌػه رجػا لػى دلػده العػراؽ (ٔٔ) لػى اراتػا الصػبا كاغػائي الشػبار فلمػا كصػ لػى
ً
الحلَّا كتسمى ً
الم يىديٌا ػ البلد المعركؼ دغن البلفا كدغداد (ٕٔ)ػ عكر دو ىج ىمليوي علػى جسػر ىنػاؾ
ٌ
حمػ ػ ػ ػ ً عل ػ ػ ػػى كج ػ ػ ػػو فم ػ ػ ػػاا ا ػ ػ ػػن س ػ ػ ػػاعتو ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
الم ى
فاص ػ ػ ػػادو مشػ ػ ػ ػ ي ى
[لقمػػاف ّْ] كللػػك فػػي صػػفر عػػاـ َٗٓىػ ػ رممػػو اهلل(ٖٔ) ،ىػػذا الػػذم لكرتػػو المصػػادر لبػػن

يشب علغو م ٌف صام النجلـ ال اىرة لكر م ٌف تاريخ ادن الدىاف ٌمر فغو لى عاـ ا نتغن كتسعغن
(ٗٔ)
صح للػك فتبػلف كفاتػو تػامرا لػى عػاـ ا نتػغن كتسػعغن كممػس ائػا ،كدػو
كممس ائا
فإف ٌ
ٌمر ادن ككغر للفاتو

(َٕ)

كاهلل معله ،رممو اهلل رمما كاسعا كعفا عنٌا كعنو.

املبحث الثالث :ملخص جًىده العلنًُ:
المفل األكؿ قافتو

ٌف قافا الرج اركبا ان الىبتو مك ابائغاتػو الذاتغػا داتجػاه اعػغٌن اػا اػا يبتسػبو اػن
ينمػػي الملىبػػا كيصػقل ا ك َّف اػػن العلػػلـ اػػا يبػػلف مساسػػا
علػػلـ دج ػػده الشعصػػي فا كتسػػار ٌ
لغغره فإلا ئبغ المر فغو ساعده للك على النبلغ في عللـ ممرل كعله الحسار مك اػا يس َّػمى
الغػلـ الرياضػغاا ييع ُّػد لاعػدة كمساسػا لبكغػر اػن العلػلـ التفبغقغػا كالنظريػا؛ كللػك لبػلف صػػناعا

الحسػػار فغ ػػا ئػػلع تصػ ٌػرؼ فػػي األعػػداد دػػالجما كالفػػرش كالقسػػما كالتػػرر كىػػذا ييقػ ٌػلم البػػا
َُْ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
ا ستد ؿ كيلسا العق

(ُٕ)

ككائ عقلغا ادن الدىاف رياضغا علمغا؛ لذا كصػفو الم رمػلف دائَّػو

رياضػػي فلبػػي ماسػ فرضػػي(ِٕ) كليكػػرا لػػو فػػي للػػك ا لفػػاا لػػه يصػ هػػي ان ػػا(ّٕ) كلػػد
مىَّلتو ىذه العقلغا ألف يبلف عالما دالفلك؛ َّ
ألف ابنى ىذا العله على الحسار؛ لذا يكص دائَّو
(ل ػػو الغ ػػد الف ػػللى ف ػػي اعرف ػػا النج ػػلـ كمػ ػ األزي ػػاا)(ْٕ) اص ػػفلح عل ػػى كت ػػار يع ػػرؼ د ػػو س ػػغر
كيستعرا دو التقليه السنلم

(ٕٓ)

العللـ(ٕٔ) ،كلغ ىل مغم البنا

كالعله دػو كمسػار مركػا القمػر علػى مساسػو ييعػ ٌد اػن مصػع

(ٕٕ)

.

َّف العللـ الشرعغا كعلػه اللغػا دعغػدة عػن العلػلـ الفبغعغػا كلبػن ادػن الػدىاف دعبقريتػو

ك قافتػػو الرياضػػغا اسػػتكمر علػػه الحسػػار فػػي مداػػا العلػػلـ الشػػرعغا كاللغليػػا فبػػاف ااا ػان فػػي
الفرا ب ىذا العله الذم يعتمد اعتمادان مساسغان على الحسار فتالن على العلػه الشػرعي ف ػل
مكؿ اػػن ادتبػػر هػػجرة الفػػرا ب كرس ػم ا دشػػب ىندسػػي يشػػبو هػػب المنبػػر

(ٖٕ)

كىػػذا يبػػغن لنػػا

جائبان ان قافا الرج الملسلعغا.
ف الناظر في كتار (تقليه النظػر) دػن الػدىاف كىػل كتػار فػي الفقػو كمصػللو يجػد

دػػغن طغاتػػو ادػػن الػػدىاف الرياضػػي؛ فقػػد صػػنا جػػداكؿ لػػلرا الفق غػػا كاألصػػللغا علػػى المػػذاى

األردعا يمنح للف ال اا يريده ان العله في المسالا المعغنا كيعفغو تصلرا كااال للعالؼ فغ ا
ان مغ الحبه كالدلغ كالتعلغ كىي طريقا ابتبرة له يسبق لغ ا فغما معلػه

(ٕٗ)

دػ ئٌػو لػد

ادتبػػر ف رسػػا مدجديٌػػا كرلمغٌػػا كراػػلزان للمسػػا التػػي عرضػ ا دفريقػػا لػػه تيعػػرؼ عنػػد المػ لفغن فػػي

للك ال ان

(َٖ)

كالناظر في المعفلطا ييعغٌ لغو مئٌو ينظر في جداكؿ رياضغٌا(ُٖ).

كالن ػػاظر ف ػػي اعف ػػلط ((مس ػػاس اللغ ػػا العردغ ػػا)) يج ػػد اد ػػن ال ػػدىاف الص ػػلتي الص ػػرفي

اللغػػلم الػػذم طػ ٌػلع قافتػػو الرياضػػغٌا لعداػػا ىػػذه العلػػلـ فعمػ جػػدك ن لمعػػارا األصػػلاا فػػي
العردغػػا(ِٖ) كادتبػػر جػػدك ن ألكزاف الكال ػػي يػػلج المػػادة كيسػػاعد المػػتعلٌه(ّٖ) كمفػػاد اػػن علمغتػػو
الرياضػػغا فاسػػتعرا العػػدد الممبػػن تبلئػػو اػػن تقلغػ مكزاف الكال ػػي كللػػك دتػػرر عػػدد ممػػرؼ
العردغػػا الكمائغػػا كالعشػػرين فػػي ئفسػػو ػػالث ا ػراا

(ْٖ)

ماػػا فػػي اغػػداف اللغػػا فقػػد ادتبػػر مائغػػا

كعشرين جدك ن كضا عالاا في ك ٌ جدكؿ تشػغر لػى المسػتعم اػن اللغػا العردغػا ال غػان كػاف مك

َُٓ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

رداعغان مك مماسغان كمىم تغر المستعم (ٖٓ) كيع ٌد ىػذا األاػر فتحػان كبغػران فػي اللغػا كارملػا علغػا
ان التالغ في الدراساا المعجمغٌا في القرف السادس ال جرم.

كالناظر فػي هػعر ادػن الػدىاف يجػد الم نػدس الرياضػي دػغن تفعػغالا ئظمػو ائظػر لغػو

كىل يقلؿ

(ٖٔ)

[ اعلا البسغم]
فائجبىػ ىرا سفلًرم
لاديلتيوي ى

كيقلؿ ميتا(ٕٖ) [ اعلا البسغم]
و
بغه ىم هبر
مدل ىسعغد ى
الح ي
لا رمل َّ
قغما
العم ياستى ن

ككن في يا ىردَّ ًا التىعشغ ًر

لد لاـ في ًع ً
لم ًو البىرايػا

ىم ٌر لوي لا ً ىه الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىكايا

ففي لللو األكؿ لكر الجبر كالمردا كالتعشغر كفي الكائي لكر العم المستقغه كال كايا
القا ما كىذه كل ا اصفلحاا رياضغٌا.

كاا كلئو ان العلما فلو هعر جغد متى لاؿ فغو العماد األصب ائي ((كلو هعر مسن
(ٖٖ)

ف ػل مديػ ياجغػد للمػو مدلػغ اػن لسػائو

(ٖٗ)

جغد كماطر ياجغد كئىػ ىفس في النظه اديد))
كىذا ُّ
يدؿ على مارين ممدىما مئٌو في التالغ مدرع انو في التدريس كاآلمر مئٌو تجػاكز الركاكػا
في النظه كالنكر التي اتٌ ه ادن ملدكف د ا العلما (َٗ).
كتتبػػغٌن جلائ ػ اػػن قافػػا ادػػن الػػدىاف عنػػد ا طٌػػالع علػػى كص ػ الم ػ رمغن لبتادػػو

((تري الحػدي )) ىػذا البتػار الػذم كصػل ممبػاره كلػه ييعكىػر علغػو لػى اآلف فغمػا معلػه ،ل

يقلؿ القففي مغن دم علػى ادػن الػدىاف فػي اصػر ((كممػرا لغنػا كتادػا فػي سػتا عشػر اجلػدان
ػتدؿ د ػا علػى ماػاكن البلمػػاا
لفافػان فغػو تريػ الحػدي لػو كلػد عمػ فغػػو راػلز الحػركؼ يس ٌ

(ُٗ)
ػن :ييبػغٌن لنػا جلائػ اػن قافػا
المفللدا في اللغا ككػا ٌف للمػو كػاف مدلػغ اػن فمػو))
كىػذا ال ٌ
الرج ف ل لك علمغٌا عالغا ك قافا السلعغٌا لذا فقد ضػرر اػن كػ ٌ علػه دً ىعفىػن(ِٗ) فقػد ملٌػ
ػتدؿ
في اعتل العللـ كمدم العللـ الرياضغٌا على العللـ الشرعغا كاللغليا كادتبر ف رسا يس ٌ
د ا على مااكن البلماا المفللدا في اللغػا كىػذه ىػي دراعتػو كمسػللدو كهعصػغٌتو الممغػ ة لػذا

فحػغن لاع صػػغتو دبكػرة التػػالغ كتعػدد اتجاىاتػػو كان جػو الجديػػد الػذم دكػػو فػي كتبػػو دمػ علغػػو
َُٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
مم ئسػػاف مف يبػػلف
طلبػػا العلػػه فػػي العلػػلـ التػػي دػػرز كملٌػ فغ ػػا مػغن زار اصػػر كلػػغس دمقػػدكر ٌ
السلعا تفصغلغٌا في جمغا العللـ ك عالما اجت دا في عللـ كفنلف هتٌى لبن مسػبو مئٌػو لػاـ
دالترتغ كالتصنغ كالتبلي كالف رسا كالجدكلا ل ذه العللـ المتنا رة في للك العصر كىذا

يبػػلف

دعػػد سػػبر تلرىػػا كف ػػه دلغق ػػا كجلغل ػػا كىػػل عمػ كبغػػر كييعػ ٌد ىػػذا فتحػػا لػػو كارملػػا

ئتلا في التالغ دمعتل العللـ لذا مغن ئاظره طلبا العله له يجدكا اا يلافق ان ج ه الذم

درجلا علغو ف جركه يقلؿ القففي ((كله ترتفا لو دمصر درجا فإئٌو متر لغو جماعا ان مى
فقصر فله ين يفق كىجره الناس))(ّٗ).
العللـ التي ي ٌدعغ ا كئاظركه فغ ا ٌ

كتػ ٌػلا ادػػن الػػدىاف قافتػػو دالتػػالغ فػػي التػػاريخ فلػػو كتػػار فػػي التػػاريخ لكػػره الم رمػػلف

كممذكا انػو

(ْٗ)

كالتػاريخ اػن األاػلر التػي تيعفػي دعػدا مكسػا لكقافػا المػر طالعػو علػى تجػارر

األهػػعاص كاألاػػه كعلػػى مس ػ ان جػػو متٍػبىػػا كتادػػو ىػػذا دجػػداكؿ فغ ػػا كفغػػاا دعػػب الصػػحادا
كالتادعغن كالعلما كىي ان األالر الم ما لفال العله.

المفل الكائي ادن الدىاف كالتنجغه

ً
دالمن شجه فقد لاؿ صام عغلف األئبا (( ه سافر ادػن الحاجػ
يكص ادن الدىاف ي
لػػى رد ػ ككػػاف د ػػا فعػػر الػػدين ادػػن الػػدىاف المػػنجه فػػاجتما دػػو))(ٓٗ) كالمػػنجه ىػػل العػػراؼ

كالبػػاىن لػػذا لكػػره ادػػن األ غػػر(َٔٔ ى ػػ) فػػي اػػادة (عػػرؼ)

(ٔٗ)

كالنبػػي – صػػلى اهلل علغػػو كسلػػو

كصحبو كسله – لػاؿ فػي العػراؼ (اػن متػى كاىنػا فصػ ٌدلو دمػا لػاؿ ...فقػد دػر امػا مئػ ؿ علػى

احمد)(ٕٗ) ىذا لمن ص ٌدلو فما ىل ماؿ ان سػالو؟ جػا فػي الحػدي
يلاا)(ٖٗ) لاؿ هغخ ا سالـ ادن تغمغا(ِٖٕ ىػ) ((كالمنجه
عن هي له تقب لو صالة مردعغن ن
عرافػا فسػالو
(اػن متػى ٌ

يػػدم فػػي اسػػه العػ ٌػراؼ عنػػد دعػػب العلمػػا كعنػػد دعت ػ ه ىػػل فػػي اعنػػاه فػػإلا كائ ػ ىػػذه مػػاؿ

السا فبغ دالمس كؿ؟))(ٗٗ) فبغ ئجما دغن ىذا كدػغن كػلف ىػذا العلػه صػام الم لفػاا

انجما ؟.
في العللـ الشرعغا ن

َُٕ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

الجلارٌ :ف عله النجلـ ييقسه على لسمغن

ممدىما عله التا غر كىػل ا سػتد ؿ علػى الحػلادث األرضػغا دػاألملاؿ الفلبغٌػا مك
الم ػ ا دػػغن القػػلل الفلبغػػا كالغلا ػ كالمصػػا كاألفػػراش التػػي تقػػا فػػي األرض فتبػػلف مكضػػاع

البلاك دالا على اا يحدث للبا ناا كإمبارىه داكلاا ىبػلر الريػاش كسػقلط المفػر كالح ٌػر
كالبرد كىذه صناعا احراا دإجمػاع المسػلمغن كعلغ ػا تتنػ ؿ األماديػ المتقداػا(ََُ) كيػدم
في للك لرا ة األدراا التي ئجدىا الغلـ في الجرا د كالمجالا كالفتا غاا(َُُ).

كاآلمػػر :علػػه التسػػغغر :كىػػذا العلػػه يبحػ عػػن مركػػا اللغػ كالن ػػار كالشػػمس كالقمػػر

كالنجػػلـ كدػػو تيعػػرؼ مكلػػاا الصػػالة كالغػػلـ كالشػ ر كالسػػنا ككلػ العسػػلؼ كالبسػػلؼ ككغفغػػا

سػ ػػغر النجػ ػػلـ كارتفاع ػ ػػا كائعفاض ػ ػ ا ف ػ ػػذا ىػ ػػل علػ ػػه ال ػ ػ يى المعػ ػػركؼ كىػ ػػل علػ ػػه ابػ ػػاش مك
اندكر(َُِ) كىل العله الػذم ييظ ٌػن م ٌف ادػن الػدىاف لػد ىع ًمػ دػو ك ف كػاف الػذىبي دعػد مف لكػر
عنو م ٌ ال يى لاؿ ((ككائ لو يد طللى في النجلـ كم ال يى ئساؿ اللَّو العافغا)) (َُّ) ف ذا
التعقغ ان الػذىبي لػد ييشػعر دشػي لبػن يلػ ـ اػن للػك مئػو لػد تعػاطى العلػه المن ػي عنػو

كاهلل تعالى معله.

المفل الكال

يكتيبو

يعػػد ادػػن الػػدىاف اػػن المبكػػرين فػػي التػػالغ فػػي اعتلػ العلػػلـ كمػػا اػ ٌػر دنػػا عنػػد لكػػر

قافتػػو لػػذا فقػػد تػػرؾ للمبتبػػا العردغػػا البكغػػر اػػن الم لفػػاا كالتػػي تالب ػػا لػػه يص ػ لػػى اآلف

ا
فالبتػار المحقػق اللمغػػد لػو ىػػل (تقػليه النظػػر) كاعػو كتػار (المنبػػر فػي الفػػرا ب) كلػد لكػ ىػر ٍ
كت التاريخ اجملعا ان الم لفاا دن الدىاف كىي
ُ.

تفسغر المجرد(َُْ).

ِ.

تقػػليه النظػػر فػػي اسػػا مالفغػػا لا عػػا كئيبػػذ اذىبغٌػػا ئافعػػا(َُٓ) :كىػػل كتػػار فػػي الفقػػو

كمصللو لاـ دتحقغقو الدكتلر صالح دن ئاصر دن صالح الع يه (اُٖٗٗـ)

(َُٔ)

ر غس

لسه الفقو في فػرع جااعػا ا اػاـ احمػد دػن سػعلد ا سػالاغا فػي القصػغه كالبتػار يقػا

فػػي ممسػػا اجلػػداا كىػػل ((هػػغٌق فػػي عرضػػو تنػػي دمادتػػو فػػي اتػػملئو علػػه ت يػػر فػػي
َُٖ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
اللغا كالمنفق كمصلؿ الفقو كالفقو ادعه داألدلٌا العقلغٌا كالنقلغٌػا دتحقغقػو ك مراجػو لػى
طلبا العله يتاؼ لى المبتبا ا سالاغٌا سفر ضعه ان مفغػد كتػ ا سػالـ التػي ااتػدا
لغ ا ميدم المحققغن دالتحقغق كالتمحغ.)َُٕ()):

ّ.

ال يى المش لر(َُٖ).

ْ.

تري الحدي  :كلد لكر القففي مئٌو يقا في ستا عشر اجلدان لفافا(َُٗ).

ٓ .كتار التاريخ :لكر يكتٌار السغر كالتػاريخ ىػذا البتػار

(َُُ)

كممػذكا عنػو كلػه ي تػد ممػد

لى اآلف لى اعفلطا ىذا البتار فغما معله.
(ُُُ)

ٔ.

الما دة كالفا دة في النلادر كالفرا د

ٕ.

اجدكؿ على كضا تقليه الصحا(ُُِ).

ٖ .المنبر في الفرا ب

(ُُّ)

لػاؿ الصػفدم(ْٕٔ ىػػ) عػن ادػن الػدىاف ((كىػل ٌمكؿ اػن كضػا

الفرا ب على هب المنبر))

(ُُْ)

.

ٗ .النجلـ كالفلك(ُُٓ) ،لاؿ الصفدم عنو((:ككائ لو الغد الفللى في عله النجلـ))(ُُٔ).

رابعا :اخلامتُ

دعد التعري د

األعالـ ان ىذه األاا ئص لى دعب النتا ى كئلج ىا داآلتي

ُ :تبػػغن لنػػا ضػػركرة التػػدلغق عنػػد البح ػ فػػي علػػه اػػن األعػػالـ كػػي تعػػتلم األسػػما كال يبنػػى
كاأللقار دسب التشادو فغقا البام في كىه.

ِ :تبػػغن مصػػالا ىػػذه األاػػا كم ػػر كتػػار اهلل فػػي تلجغػػو األاػػا ئحػػل العلػػه ف ػػذا البػػه اػػن العلمػػا
كالم لفاا تبغن فت ىذه األاا ف ىي تمسب دبتاد ا كسنٌا ئبغ ا.
ّ :تبغٌن لنػا التقػ ٌدـ العلمػي الػذم كصػل

لغػو األاػا ل م ٌف الجػداكؿ التػي عمل ػا ادػن الػدىاف لػه

يسػتفا ممػػد اعرفت ػػا متػػى دمػ الحاسػػلر ا لبتركئػي فقػػد سػػبق ىػػذا العلػػه دحػػدكد ملػ

سنا.

َُٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

ْ :مظ ر البح ضركرة ا ىتماـ دالللد كتلجغ ػو اللج ػا الصػالحا انػذ ئعلاػا مظفػاره فإئ ػا اػن
مئفا ارام التعلغه كسب ر غس ان مسبار النبلغ.
كمتااان ئساؿ اهلل تعالى التلفغق كالسداد كئسالو تعالى تفراف ال ل فغما اتى كالتلفغػق

فغما ئستقب كالحمد هلل مك كسمرا.

خامسا :يىامش البحث:

_____________________
(ُ) األعالـ ٔ.ُٖٗ/
(ّ) ينظر لساف العرر ّّْْ/ػّْْ كاألئسار للسمعائي ِ.ُْٓ/
(ْ) كلا للك للبام احمد جاسه الػدركي

عنػد ترجمتػو لسػعغد دػن المبػارؾ دػن الػدىاف عنػد

تحقغقو ل ػ ػ ػ(دار ان ال جا ) ل ئس ممدا ان كلع لمحمد دػن علػي اػن لىادػو لػى الشػاـ
ػػه لػػى اصػػر ػػه رجلعػػو كلػػه معكػػر علػػى للػػك فػػي ترجمػػا سػػعغد دػػن المبػػارؾ ينظػػر اجلػػا

الملرد المجلد العااس عشر العدد الرادا َُْٕىػ ػ ُٖٔٗـ دار ان ال جا ُّٕ.

(ٓ) األعالـ ٔ.ُٖٗ/

(ٔ) ينظػػر ترجمتػػو فػػي الباا ػ فػػي التػػاريخ ٖ ِّٔ/الجػػلاىر المتػػغٌا فػػي طبقػػاا الحنفغٌػػا
َِِ ػَِّ ك ئبػػاه الػػركاة علػػى مئبػػاه النحػػاة ُ ّّٗ/كالبلغػػا فػػي تػػراجه م مػػا النحػػلٖٖ

كاللافي داللفغٌااُْ ِّ/كدغغا اللعاة ُ.ِّٓ/

(ٕ) انسػػلر لغػػو فػػي كش ػ الظنػػلف ُ ََٖ/كئسػػبو صػػام الػػلافي داللفغػػاا ألدػػي انصػػلر
الحسن دن احمد اللغلم ُِ ُِٓ/كلد يبلئاف كتادغن.

(ٖ) ينظػػر ترجمتػػو فػػي اعجػػه األدد ػػا ّ َّٖ-ّٕٗ/كالمعتصػػر المحتػػاا لغػػو اػػن ت ػػاريخ
الحػػافق الػػددغكي ُٓ ُُٗ/ك ئبػػاه الػػركاة ِ ْٔ/ككفغػػاا األعغػػافِ ِّٖ/كالبلغػػا فػػي

ت ػ ػػراجه م م ػ ػػا النح ػ ػػلُ َُْ/العق ػ ػػد الكم ػ ػػغن ف ػ ػػي ت ػ ػػراجه النح ػ ػػليغن ُٓ كس ػ ػػغر مع ػ ػػالـ

النبال َِ ِٖٓ-ُٖٓ/كالعبر في مبر اػن تبػرْ َِٕ/كالػلافي داللفغػاا ُُٓٓٔ/

كارسة الجنافّ َّٗ/كدغغا اللعاة ُ ٖٕٓ/كهذراا الذى ْ.ِّّ/

(ٗ) العقد الكمغن في تراجه النحليغن ِٓ.
َُُ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
(َُ) اللافي داللفغاا ْ.ُُٗ/

)ُُ( (الاللف جنس جنبػا اػن الفصػغلا الاللئغػا يسػتعرا انػو صػمغ راتغنجػي يعلػك كيسػتعم
عفرا كدكا ) المعجه اللسغم اادة (لذف) ِ.ِِٖ/

(ُِ) كفغاا األعغاف ِ.ّّٖ/

(ُّ) ينظر اعجه األددا ٓ.ِِٔ/
(ُْ) ئفسو ٓ.ِِٔ/

(ُٓ) تنظر ترجمتو في ئباه الركاة ِ َُّ/كفغاا األعغاف ّ َٔ-ٕٓ/كسغر معالـ النبال
ُِ ُٕٔ/كتاريخ ا سالـ َُُْٖ/ػَُُ كارسة الجنافْ. ّٓ/

(ُٔ) ينظر كش الظنلف ُ ٕٔٔ/كتراجه هعرا الملسلعا الشعريا ُ.ِٕ/
(ُٕ) ينظر كفغاا األعغاف ّ.َٔ/

(ُٖ) ينظر ترجمتو في ئبػاه الػركاة ّ ْْٓ/ػّٓٓ كالبلغػا فػي تػراجه م مػا النحػل َُُٖ/
كسغر معالـ النبال ِِ ٖٕ-ٖٔ/كدغغا اللعاة ِ.ِّٕ/

(ُٗ) ينظػػر البلغػػا فػػي تػػراجه م مػػا النحػػل ُ ُُٖ/كالػػلافي داللفغػػاا ِ ِٖ/كدغغػػا اللعػػاة
ِ.ِْٕ/

(َِ) البلغا في تراجه م ما النحل ُ.ُُٖ/
(ُِ) البلغا في تراجه م ما النحل ُ.ُُٖ/

(ِِ) تنظر ترجمتو في سغر معالـ النبال ُِٕٕٓ/

(ِّ) البتػػار المفبػػلع ىػػل (تقػػليه النظػػر فػػي اسػػا مالفغػػا لا عػػا كئيػبىػػذ اذىبغػػا ئافعػػا) كاعػػو

كتػػار (المنبػػر فػػي الفػػرا ب) دتحقغػػق الػػدكتلر صػػالح دػػن ئاصػػر دػػن صػػالح العػ يه ابتبػػا
الرهغد الرياض ُِِْىػ.

(ِْ) تنظر ترجمتو في ئباه الركاة ّ ُّٗ-ُُٗ/ككفغاا األعغافٓ ُِ/كالعبرِْْٕ/

كتاريخ ا سالـ ُِ َِٖ/كاللافي داللفغاا ْ ُُٗ/كدغغا اللعاةُ َُٖ/كهذراا
الذى ْ َّْ/كالنجلـ ال اىرة ٔ.ُٖٔ/

ُُُ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

(ِٓ) ينظر العبرْ ِْٕ/كالبدايا كالن اياُّ ُّ/ككش الظنلفُ ِٕٖ/كىديا العارفغن
ٔ.َُّ/

(ِٔ) ينظر تقليه النظر ُ.ُِ/

(ِٕ) ينظر مريدة القصر ُ.ُْٗ/
(ِٖ) ئباه الركاة ّ.ُُٗ/

(ِٗ) ينظر النجلـ ال اىرة ٔ.ُّٗ/

(َّ) مريدة القصر كجريدة العصر ُ.ُْٗ/
(ُّ) تقليه النظر ُ.ّٓ/

(ِّ) اآلدار الشرعغا دن افلح ُ ِٖٓ/كالبدايا كالن اياُِ.ُٕٕ/
(ّّ) تقليه النظر ُ.ْٓ/
(ّْ) تقليه النظر ُ.ٓٓ/

)ّٓ( تاريخ ا سالـ ََْ.ّٔ/

(ّٔ) فػي اللسػاف (( كرجػ داػغه لبػػغح كلغػ مقغػر كلػلـ ًداػػاـ كاألئكػى داغمػا ...لػاؿ ادػػن

األعرادي الداغه دالداؿ في ل ٌده كالذاغه في مماللو)) ْ َُْ/اادة (داه).
(ّٕ) فػػي الصػػحاش (كرج ػ اسػػنلف اللجػػو لا كػػاف فػػي مئفػػو ككج ػػو طػػلؿ)ٓ َُِْ/اػػادة
(سن).

(ّٖ) ئباه الركاة ّ.ُِٗ/

(ّٗ) الشعر لعلي دن سماعغ الجلىرم ينظر لي تاريخ دغداد ُٖ.ُٗٗ/
(َْ) ينظر العبر في مبر ان تبر ّ ّ-ُ/كهذراا الذى ْ.َّْ/
(ُْ) مريدة القصرُ.ُْٗ /

(ِْ) عغلف األئبا في طبقاا األطبا ُ.ٔٓٗ/

(ّْ) كىي مه ر ادينا دديار دبر ككائ تحػ ك يػا الػركـ كىػي احاليػا للفػرس فتح ػا مالػد
دػػن الللغػػد(ِِ ىػػ) كلغػ عغػػاض دػػن تػػنه(َِ ىػػ) كللػػك فػػي مالفػػا عمػػر رضػػي اهلل عنػػو
ينظر اعجه البلداف ٓ.ِّٓ/
ُُِ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
(ْْ) اللافي داللفغاا ْ.ُُٗ/

كسر العال ق ُ.ّْ/
(ْٓ) اتمار الحقا ق ٌ
(ْٔ) ئباه الركاة ّ.ُِٗ/
(ْٕ) ئباه الركاة ّ.ُّٗ/

(ْٖ) عغلف األئبا في طبقاا األطبا ُ.ٔٓٗ/
(ْٗ) ينظر تاريخ داشق ِٓ.ُْٕ/

(َٓ) المعتصر المحتاا لغو ان تاريخ الحافق الددغكي ُٓ.ُٔ/
(ُٓ) ئباه الركاة ّ.ُِٗ/

(ِٓ) اعجه الم لفغن ُُ.ُٓ/

(ّٓ) ينظر عغلف األئبا في طبقاا األطبا ُ.ٔٓٗ/

(ْٓ) ينظر النجلـ ال اىرة ٓ ّٔٓ/كفغاا األعغاف ٓ.ُِ/
(ٓٓ) ئباه الركاة ّ.ُُٗ/

(ٔٓ) ينظر اعجه البلداف ُ.ُّٖ/

ػاا مىعنًػػي
ا التَّػ ٍق ًليمػ ي
(ٕٓ) لػػاؿ ال دغػػدم ((كالػ يى كتػ ه
حسػ فغػػو ىسػ ٍغػ ير البلاكػ ً كتي ٍسػػتى ٍع ىر ي
ػار يي ى
ً
ػى كجمعػله علػى
ر فقغػ ًزي ه
اللتىر ه يعػ شر ى
م ى
سار البلاك ً ىسنىان ىسنىان كىل دالفارسغٌا ًزه مىم ى
ًزيج وا ً
كق ىر ىدة)) تاا العركس ٔ.ِْ/
ىى
(ٖٓ) عغلف األئبا في طبقاا األطبا ُ.ٔٓٗ/
)ٗٓ( ينظر ئباه الركاة ّ.ُِٗ/

)َٔ( ينظر تاريخ ا سالـ ٗ ِٗ/كاتمار الحقا ق كسر العال ق ُ.ُِِ/
(ُٔ) ينظر ئباه الركاة ّ.ُِٗ/
(ِٔ) ئفسو.

(ّٔ) تراما صفحا ُْ ان ىذا البح .
(ْٔ) ئباه الركاة ُِّٗ /ػُّٗ.
(ٓٔ) ينظر ئباه الركاة ّ.ُِٗ/

ُُّ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

(ٔٔ) ينظر ئباه الركاة ّ.ُِٗ/

(ٕٔ) ينظر اعجه البلداف ِ.ِْٗ/

(ٖٔ) ينظػػر ئبػػاه الػػركاة ّ ُّٗ/كفغػػاا األعغػػاف ٓ ُُّ-ُُِ/كالعبػػرْ ِٕٓ/كتػػاريخ
ا س ػ ػػالـ ُْ ُّٗ/كال ػ ػػلافي داللفغ ػ ػػاا ْ ُُٗ/كدغغ ػ ػػا اللع ػ ػػاة ُ َُٖ/كه ػ ػػذراا
الذى ْ.َّْ/

(ٗٔ) ينظر النجلـ ال اىرة ٔ.ُّٗ/

(َٕ) ينظر البدايا كالن ايا ُّ.ُّ/

(ُٕ) ينظر اقداا ادن ملدكف ِْٗ.

(ِٕ) ينظر ئباه الركاة ّ ُُٗ /كدغغا اللعاة ُ.َُٖ/
(ّٕ) ينظر دغغا اللعاة َُُٖ/
(ْٕ) ارسة الجنافّ.ْٖٔ/

(ٕٓ) ينظر افاتغح العللـ ُِٕ.

(ٕٔ) ينظر التفسغر الببغر كافاتغح الغغ ِٗ.ٕٗ/
(ٕٕ) ينظر المعرر للجلالغقي ٗٔ.
(ٖٕ) ينظر دغغا اللعاة ُ.َُٖ/
(ٕٗ) ينظر تقليه النظر ُ.ِْ/

(َٖ) ينظر المصدر ئفسو ُ.ُِِ- َُْ/
(ُٖ) ئفسو ُ.ّٕ-ِٕ /

(ِٖ) ينظر مساس اللغا العردغا ُّٓ.
(ّٖ) ينظر مساس اللغا العردغا َُٔ.
(ْٖ) ينظر مساس اللغا العردغا ُٖٓ.

(ٖٓ) ينظر مساس اللغا العردغا ُٗٔكاا دعدىا.

(ٖٔ) ئباه الركاة ّ ُُٗ/كينظر مريدة القصر ِ.ُِّ/
(ٕٖ) مريدة القصر ِ.ُِّ/
ُُْ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
(ٖٖ) ئفسو ِ ُّْ/كينظر هذراا الذى ْ َّْ/ك يتاش المبنلف ْ.ُِْ/
(ٖٗ) ينظر ئباه الركاة ْ.ُّٗ/

(َٗ) ينظر اقداا ادن ملدكف َٔٓ.
(ُٗ) ئباه الركاة ْ.ُّٗ-ُِٗ/

)ِٗ( جا في اللساف ((كفي مدي الرؤيا رميتني مئ ع على للغ فجا مدل دبر فاستقى كفي
ئ عو ضع كيغفر لو فجا عمر فن ع فاستحال الدلل في يده تردا فػاركل الظمئػا متػى
ضرد دعفن يقاؿ ضرد ا د دعفن لا ركي

ه درك مػلؿ المػا مك عنػد الحغػاض

لتعاد لى الشرر ارة ممرل لتشرر علال دعد ئ )) ُّ ِٖٔ/اادة (عفن).

(ّٗ) ئباه الركاة ّ.ُّٗ/

(ْٗ) ينظر ىديا العارفغن ٔ َُّ/ككش الظنلفُ.ِٕٖ/
(ٓٗ) عغلف األئبا ُ.ٔٓٗ/

(ٔٗ) ينظر الن ايا في تري الحػدي كاأل ػر ّ ُِٖ/اػادة (عػرؼ) كتريػ الحػدي
الجلزم ِ.ٖٕ/

دػن

(ٕٗ) سنن مدي داكد رله الحدي َّْٗ دار في الباىن ْ.ُٓ/

(ٖٗ) صحغح اسله ْ ُُٕٓ/رله الحدي َِِّ دار تحريه الب ائا ك تغاف الب اف.
(ٗٗ) اجملع الفتاكل ّٓ.ُّٗ/

(ََُ) ينظػػر اجمػػلع فتػػاكل هػػغخ ا سػػالـ ّٓ ُِٗ/كهػػرش العقغػػدة الفحاكيػػا ُٕٓٔ/
كالجااا الفريد في هرش كتار التلمغد ِ.َُُ-ََُ/

(َُُ) ينظر الجااا الفريد ِ.ُُْ/

(َُِ) ينظػػر اعػػاله السػػنن ُُِْ/ػ ػُِّ كالكمػػر الػػدائي هػػرش رسػػالا القغركائػػي ُُّٕ/

كئغ األكطار ٕ ُّٕ/كالذمغرة ُّ ِّْ/كركش المعػائي فػي تفسػغر القػرسف كالسػبا
المكائي ِّ.ُُِ/

(َُّ) تاريخ ا سالـ ُْ.ِّٗ/
(َُْ) ىديا العارفغن ٔ.َُّ/

ُُٓ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

(َُٓ) ىديا العارفغنٔ.َُّ/

(َُٔ) ينظر ترجمتو فػي اقداػا كتػار تقػليه النظػر ل تػرجه لػو د .مالػد دػن عبػداهلل المشػغقح
كلد طبا البتار في ابتبا الرهغد الرياض ُِِْقََُِ-ـ.

(َُٕ) تقليه النظر ُ /المقداا م.

(َُٖ) ينظر العبرْ ِٕٓ/كهذراا الذى ْ َّْ/كىديا العارفغن ٔ.َُّ/
(َُٗ) ئباه الركاة ّ.ُّٗ-ُِٗ/

(َُُ) ينظػ ػػر لي ػ ػ تػ ػػاريخ دغػ ػػداد ّ ُّٔ/كالعبػ ػػر ْ َُّ/ّ ِْٕ/كالػ ػػلافي داللفغػ ػػاا
ْ ُُٗ/هػػذراا الػػذى ْ ُّٓ/كدغغػػا اللعػػاةُ َُٖ/كىديػػا العػػارفغن َُّٔ/

ككش الظنلفُ.ِٕٖ/

(ُُُ) ينظر يتاش المبنلف ِ ُِْ/كىديا العارفغن ٔ.َُّ/
(ُُِ) ينظر ىديا العارفغن ٔ.َُّ/

(ُُّ) ينظر هذراا الذى ْ َّْ/ىديا العارفغن ٔ.َُّ/
(ُُْ) دغغا اللعاة ُ.َُٖ/

(ُُٓ) ينظر هذراا الذى ْ.َّْ/
(ُُٔ) اللافي داللفغاا ْ.ُُٗ/

سادساً :ثبت املصادر واملراجع:

ُ -اآلدار الشرعغا دن افلح:همس الدين مدػي عبػداهلل احمػد دػن افلػح المقدسػي الحنبلػي
تحقغق عاار الج ار كمئلر الباز طُ دار اللفا .
ِ -مدجد العللـ اللهي المرللـ في دغاف مملاؿ العللـ صديق دن مسن القنلجي تحقغق عبد
الجبار زكار دار البت العلمغا – دغركا ُٖٕٗ.
ّ -األعالـ مغر الدين ال ركرم اصرُّّٕىػ ُْٗٓ -ـ.
ْ -ئباه الركاة القففي تحقغق دل الفت دراىغه اصر ُّٔىػ َُٗٓ -ـ.
ُُٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
ٓ -يتاش المبنلف اسماعغ داها البغدادم ط راف ُْٕٗ.
ٔ -البدايا كالن ايا سماعغ دن عمر دن ككغر القرهي مدل الفدا ابتبا المعارؼ – دغركا.
ٕ -دغغا الفل في تاريخ مل

كماؿ الدين عمر دن مممد دن مدػي جػرادة تحقغػق د .سػ غ

زكار دار الفبر.
ٖ -دغغػػا اللعػػاة فػػي طبقػػاا اللغػػليغن كالنحػػاة جػػالؿ الػػدين عبػػد الػػرممن السػػغلطي تحقغػػق
احمد مدل الفت دراىغه المبتبا العصريا – لبناف ػ صغدا.
ٗ -البلغػػا فػػي تػػراجه م مػػا النحػػل كاللغػػا احمػػد دػػن يعقػػلر الفغركزمدػػادم تحقغػػق احمػػد
المصرم طُ جمعغا مغا التراث ا سالاي  -البلي َُْٕ. -
َُ -تػػاريخ ا سػػالـ ككفغػػاا المشػػاىغر كاألعػػالـ هػػمس الػػدين احمػػد دػػن مممػػد دػػن عكمػػاف

الذىبي تحقغق د .عمر عبد السالـ تدارل طُ دار البتار العردي  -لبناف /دغركا -

َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ.
ُُ -تاريخ دغداد مممد دن علي مدل دبر العفغ البغدادم دار النشػر دار البتػ العلمغػا
– دغركا.
ُِ -تػػاريخ ادينػػا داشػػق مدػػي القاسػػه علػػي دػػن الحسػػن دػػن ىبػػا اهلل دػػن عبػػد اهلل الشػػافعي
تحقغق اح الدين مدي سعغد عمر دن ترااا العمرم دار الفبر  -دغركا – ُٗٗٓ.
ُّ -تاا العركس ان جلاىر القاالس احمد ارتتى الحسغني ال دغدم تحقغق اجملعا ان
المحققغن دار ال دايا.
ُْ -التفسغر الببغر مك افػاتغح الغغػ

فعػر الػدين احمػد دػن عمػر التمغمػي الػرازم الشػافعي

طُ دار البت العلمغا  -دغركا ُُِْ -ىػ َََِ -ـ.
ُٓ -تقليه النظر في اسا مالفغا لا عا كئبػذ اذىبغػا ئافعػا مدػل هػجاع احمػد دػن علػي دػن

هعغ دػن الػدىاف تحقغػق د .صػالح دػن ئاصػر دػن صػالح العػ يه طُ ابتبػا الرهػد -

السعلديا  /الرياض ُِِْ -ىػ ََُِ -ـ.
ُُٕ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

ُٔ -الكمر الدائي في تقري المعػائي هػرش رسػالا ادػن مدػي زيػد القغركائػي صػالح عبػد السػمغا
اآلدي األزىرم المبتبا الكقافغا – دغركا.

ُٕ -الجااا الفريد فػي هػرش كتػار التلمغػد هػرش اجملعػا اػن العلمػا طُ دار ادػن مػ ـ
ُِْٗىػ ػ ََِٖـ.

ُٖ -الجػػلاىر المتػػغا فػػي طبقػػاا الحنفغػػا عبػػد القػػادر دػػن مدػػي اللفػػا احمػػد دػػن مدػػي اللفػػا
القرهي مدل احمد اغر احمد كت مائو – كراتشي.

ُٗ -الحفػػا فػػي لكػػر الصػػحاش السػػتا مدػػل الفغ ػ السػػغد صػػديق مسػػن القنػػلجي طُ دار
البت التعلغمغا  -دغركا َُْٓ -ىػُٖٗٓ /ـ.

َِ -الذمغرة في احاسن مى الج يرة مدل الحسن علي دػن دسػاـ الشػنتريني تحقغػق مسػاف
عباس دار الكقافا  -دغركا ُُْٕ -ىػُٕٗٗ -ـ.

ُِ -لي تاريخ دغداد اح الدين مدي عبد اهلل احمد دن احملد دػن الحسػن المعػركؼ دػادن
النجار البغدادم دار البت العلمغا – لبناف ػ دغركا.
ِِ -ركش المعائي في تفسغر القرسف العظغه كالسبا المكائي العالاػا مدػي الفتػ هػ ار الػدين
السغد احملد األللسي البغدادم دار مغا التراث العردي – دغركا.
ِّ -هذراا الذى في ممبػار اػن لىػ

عبػد الحػي دػن مممػد دػن احمػد العبػرم الحنبلػي

تحقغػ ػػق عبػ ػػد القػ ػػادر األرئ ػ ػ كط احمػ ػػلد األرئػ ػػاؤكط طُ دار دػ ػػن ككغػ ػػر  -داشػ ػػق -

َُْٓىػ.

ِْ -الصحاش(تاا اللغػا كصػحاش العردغػا) مسػماعغ دػن ممػاد الجػلىرم تحقغػق مممػد عبػد
الغفلر عفار دار العله للماليغن دغركا طّ َُْْق ػ ُْٖٗـ.

ِٓ -صحغح اسله اسله دن الحجاا مدل الحسغن القشغرم النغسادلرم تحقغق احمد ف اد
عبد البالي دار النشر دار مغا التراث العردي – دغركا.

ُُٖ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
ِٔ -سػنن مدػػي داكد سػػلغماف دػن األهػػع مدػػل داكد السجسػتائي تحقغق احمػػد احغػػي الػػدين
عبد الحمغد دار الفبر.
ِٕ -سغر معػالـ النػبال احمػد دػن مممػد دػن عكمػاف دػن لايمػاز الػذىبي مدػل عبػد اهلل تحقغػق
هعغ األرئاؤكط احمد ئعغه العرلسلسي طٗ ا سسا الرسالا  -دغركا ُُّْ. -
ِٖ -ه ػػرش العقغ ػػدة الفحاكي ػػا اد ػػن مد ػػي العػ ػ الحنف ػػي طْالمبتػ ػ ا س ػػالاي  -دغ ػػركا -
ُُّٗ.
ِٗ -التػػل الالاػػا ألى ػ القػػرف التاسػػا هػػمس الػػدين احمػػد دػػن عبػػد الػػرممن السػػعاكم
انشلراا دار ابتبا الحغاة – دغركا.

َّ -الفبقاا السنغا في تراجه الحنفغا تقي الدين دن عبد القادر التمغمي الدارم الغ م.
ُّ -العبػػر فػػي مبػػر اػػن تبػػر هػػمس الػػدين احمػػد دػػن مممػػد دػػن عكمػػاف الػػذىبي تحقغػػق د.
صالش الدين المنجد طِ افبعا مبلاا البلي  -البلي ُْٖٗ. -
ِّ -عغلف األئبا في طبقاا األطبا الفق الدين مدي العباس مممد دػن القاسػه دػن ملغفػا دػن
يلئس السعدم الع رجي تحقغق الدكتلر ئ ار رضا دار ابتبا الحغاة – دغركا.
ّّ -تري الحدي

مدل الفرا عبد الرممن دن علي دن احمد دن علي دن الجػلزم تحقغػق

ال ػػدكتلر عب ػػد المعف ػػي ما ػػغن القلعج ػػي طُ دار البتػ ػ العلمغ ػػا  -دغ ػػركا  -لبن ػػاف -

َُْٓ ُٖٗٓ. -
ّْ -ف رس هعرا الملسلعا الشعريا ف رس هعرا الملسلعا الشعريا.
ّٓ -البااػ فػػي التػػا ريخ مدػػل الحسػػن علػػي دػػن مدػػي البػػرـ احمػػد دػػن احمػػد دػػن عبػػد البػػريه
الشػػغبائي تحقغػػق عبػػد اهلل القاضػػي طِ دار البت ػ العلمغػػا  -دغػػركا ُُْٓ -ىػ ػ

الفبعا.
ّٔ -كش ػ الظنػػلف عػػن مسػػااي البت ػ كالفنػػلف اصػػففى دػػن عبػػداهلل القسػػفنفغني الركاػػي
الحنفي دار البت العلمغا  -دغركا ُِٗٗ – ُُّْ -
ُُٗ

مدنا ال ٌدىاف ان اللغليغن كالنحليغن اا ترجما كافغا لمحمد دن علي دن هعغ ...
م .د .جمعا مسغن احمد البغػاتي

ـ .ـ .الفق مسغن علغلم

ّٕ_ لساف العرر احمد دن ابرـ دن انظلر األفريقي المصرم طُدار صادر  -دغركا.
ّٖ _ اجمػػلع فتػػاكل هػػغخ ا سػػالـ ادػػن تغمغػػا مممػػد دػػن عبػػدالحلغه دػػن تغمغػػا الحرائػػي دار
التقلل للنشر كالتلزيا.
ّٗ _ المعتصر المحتاا لغو ان تػاريخ الحػافق الػددغكي هػمس الػدين احمحػد دػن مممػد دػن
عكماف الذىبي طُدار البت العلمغا  -لبناف  /دغركا َُْٓىػ  ُٖٗٓ -ـ.
َْ _ ارسة الجناف كعبرة الغقظاف مدل احمػد عبػد اهلل دػن مسػعد دػن علػي دػن سػلغماف الغػافعي،
دار البتار ا سالاي  -القاىرة ُُّْ -ىػ ُّٗٗ -ـ.
ُْ _ اتػػمار الحقػػا ق كسػػر العال ػػق احمػػد دػػن تقػػي الػػدين ا يػػلدي تحقغػػق الػػدكتلر مسػػن
مبشي عاله البت – القاىرة.
ِْ _ اعجه األددا مك رهاد األري

لى اعرفا األدي

مدل عبد اهلل ياللا دن عبد اهلل الركاي

الحملم دار البت العلمغا  -دغركا  -طُ ُُُْ ىػ ُُٗٗ -ـ.
ّْ -اعجه البلداف ياللا دن عبد اهلل الحملم دار الفبر دركا.
ْْ_ اعجه الم لفغن عمر رضا كحالا دار مغا التراث دغركا.
ْٓ _المعج ػػه اللس ػػغم د ػػراىغه اص ػػففى ممم ػػد ال ي ػػاا ماا ػػد عب ػػد القادر احم ػػد النج ػػار
تحقغق اجما اللغا العردغا دار الدعلة.
ْٔ_ المعرر للجلالقي تحقغق مممد هاكر اصر ُُّٔىػ.
ْٕ_ اقداػػا ادػػن ملػػدكف عبػػد الػػرممن دػػن احمػػد دػػن ملػػدكف الحتػػراي طُ دار القلػػه –
دغركا– ُْٖٗ.
ْٖ_ المنبػر فػي الفػػرا ب دتحقغػق الػدكتلر صػػالح دػن ئاصػػر دػن صػالح العػ يه ابتبػا الرهػػغد
الرياض ُِِْىػ.

َُِ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد (ُٗ) العدد (َُ) تشرين األكؿ (َُِِ)
ْٗ -الن ايػػا فػػي تريػ الحػػدي كاأل ػػر مدػػل السػػعاداا المبػػارؾ دػػن احمػػد الجػ رم تحقغػػق

طاىر مممد ال اكل  -احملد احمد الفنامي المبتبا العلمغا  -دغركا ُّٗٗ -ىػ -

ُٕٗٗـ.
َٓ_ ئغػ األكطػػار اػػن مماديػ سػػغد األمغػػار هػػرش انتقػػى األمبػػار احمػػد دػػن علػػي دػػن احمػػد
الشلكائي دار الجغ  -دغركا – ُّٕٗ.
ُٓ _ ىديا العارفغن سماعغ دن احمد ماغن دن اغر سػلغه البادػائي البغػدادم طّ مسػتائبلؿ
ُِٕٖىػ ػ ُْٕٗـ.
ِٓ _ اللافي داللفغاا صالش الدين ملغ دن ميبك الصفدم تحقغق مممػد األرئػاؤكط كتركػي
اصففى دار النشر دار مغا التراث  -دغركا َُِْ -ىػَََِ -ـ.
ّٓ _ كفغاا األعغاف ك ائبا مدنا ال ااف مدل العباس همس الدين مممد دن احمد دن مدي دبر
دن ملباف تحقغق امساف عباس دار الكقافا – لبناف.
ْٓ_ يتغ مػػا الػػدىر فػػي احاسػػن مى ػ العصػػر مدػػل انصػػلر عبػػد الملػػك دػػن احمػػد دػػن سػػماعغ

الكعػػالبي تحقغػػق د .افغػػد احمػػد لمحغػػا طُ دار البت ػ العلمغػػا  -دغػػركا /لبنػػاف -

َُّْىػُّٖٗـ.
المجالا

دار ان ال جا

دن الدىاف النحلم ،تحقغػق احمػلد جاسػه دركيػ

انشػلر فػي اجلػا المػلرد

ُّٕ ،ّْْ-كزارة ا عػ ػػالـ الجم لريػ ػػا العرالغػ ػػا المجلػ ػػد العػ ػػااس عشػ ػػر العػ ػػدد الرادػ ػػا
َُْٕىػ ُٕٗٔ -ـ.
المعفلطاا
اعفلط مساس اللغا العردغا ِْٗ سؽ ه ر تركغا.

ُُِ

