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 لطتن الكفراوي  شرح عمى حاشيته في( هـ3131 ت) الحامدي إسطاعيل لمشيخ الصرفية ستدراكاتاال
 اآلجرومية

 
 كريم ذنهن داؤد .أ.م.د زيظب حامد عمي

  اللغة العخبية / قدعللبشات جامعة السػصل / كلية التخبية 
   

 (ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙ، قبل للشذخ في  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔ)قجم للشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
العخب بحاجتيع إلييسا ليحفطػا القخآن الكخيع مغ اللحغ  والشحػ مًعا بعج ما أحّذ  ،نذأ ىػ إذعلع الرخف مغ أىع علػم العخبية 

 حكام التي تشطع الحياة.مشاط األ بػصفو  لفيع الشز القخآني و   ،غيخ عخبية في اإلسالم الحؼ انتذخ بعج دخػل جساعات  
فأْثخوا السكتبة اإلسالمية بسؤلفات قيسة ذات  ،ىحا العلع مختلفة مغ  سػضػعاتلكتابة  بفي ا كبيخة   وكان لعلسائشا القجامى جيػد  

)ت  ألحامجؼستجرااات الرخيية للذي  إسساعيل ىحا التخاث اللغػؼ الخالج، وسشعسج في ىحا البحث السػسػم بـ)اال لحفع  فائجة عطيسة 
تعخض  إذفي ىحا السيجان  ألحامجؼبخاز جان  مغ جيػد الذي  إسساعيل إل  (االجخوميةىـ( في حاشيتو على شخح الكفخاوؼ لستغ ٖٙٔٔ

ومغ ذلظ استجراااتو في باب  ،الذي  لكثيخ مغ أبػاب ىحا العلع ونّبو علييا، ووضحيا، وناقذيا، مدتجرًكا ما فات الذارح )الكفخاوؼ(
 السرادر واإلعالل واإلبجال والترغيخ، فالذي  ذو عشاية  فائقة  بالسفخدة وما يعتخييا مغ تغييخات في بشيتيا، وقج كسل في ثالثة مباحث

تجراااتو الرخيية في ، وُجِعَل السبحث األول لبيان اسواصصالحاومفيػم الرخف لغة  ألحامجؼبعج مجخل تشاولشا ييو حياة الذي  إسساعيل 
السبحث الثالث لبيان استجراااتو ييسا  لَ عِ بجال والترغيخ. وجُ إلعالل واإلباب السرادر، وتشاولشا في السبحث الثاني استجراااتو في باب ا

 .يتعلق بزبط السفخدات، وإفخادىا، وجسعيا
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Abstract: 

Moral science is one of the most important sciences of Arabic, as it and grammar together were 

born after the Arabs felt their need for them in order to preserve the Noble Qur’an from the melody that 

spread after the introduction of non-Arab groups into Islam, as well as to understand the Qur’an text as 

the body of rules  that regulate life. 

Our ancient scholars had great efforts in writing on various topics of this science, so they enriched 

the Islamic library with valuable books of great benefit in order to preserve this eternal linguistic 

heritage, and we will adopt in this research marked with (morphological contemplations of Sheikh 

Ismail Al-Hamden (d. ) To highligh a part of Sheikh Ismail Al-Hamdi's efforts in this field, as the sheikh 

exposed many of the chapters of this knowledge and warned about them, clarified , and discussed them, 

adding that the commentator (al-Kafrawi), including his remarks in the chapter on sources, misleading, 

substitution, and miniaturization, has taken great care of it. It has undergone changes in its structure, and 

has completed in three sections after an introduction in which we dealt with the life of Sheikh Ismail Al-

Hamdi and the concept of exchange as a language and idiom, and the first section was made to explain 

its morphological implications in the section of sources, and in the second section we dealt with its 

conclusions in the section of dependency, substitution and miniaturization. And make the third topic to 

clarify its conclusions with regard to controlling vocabulary, singling it out, and collecting it. 
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 )رحطه هللا(: ألحامديالتعريف بالشيخ إسطاعيل ــ 
، ولج في قخية )الحامجية( بسحافطة )قشا( ألحامجؼأبػ الفجاء إسساعيل بغ مػسى بغ عثسان بغ دمحم بغ جػدة ىػ       

مغ الستػن، ثع  اغ، وحفع كثيخً و في ربيعيْ م(، حفع القخآن الكخيع في بلجتو، وأتس  ٔٔٛٔىـ  ــ ٕٕٙٔوذلظ في سشة )
فاء الحيغ أخح اْ الذخيف، وىع مغ صفػة العلساء األ التحق باألزىخ، وتلقى العلع على عجد غيخ قليل مغ شيػخ األزىخ

 السالكي، وأحسج أبػ بخاليع الدقا الذافعي، وأحسج مشة هللاإالذي  دمحم علير، و  ومظهم :عشيع العلػم العقلية، والشقلية، 
على يجيو عجد غيخ قليل مغ  وتتمطذ ، وعلي السخعي السالكي، وغيخىع ،ألعجوؼ اب شرػر كدّ سساعيلي، ومالدعػد اإل

، ودمحم بغ سبيع البديػني، العلساء، ومغ أشيخىع: الذي  دمحم بغ إبخاليع الدسالػشي، وعبج الكخيع سلسان، ودمحم عبجه
؛ كالعقيجة، والفقو، جسيعيا  الفشػن  ، وتقخيخات، واشتسلت على ما بيغ؛ كت ، وشخوح، وحػاش   لطؤلفاتاثيخ مغ ا ولو 

، مشيا )اتاب الكػك  السشيخ في ما فتتح بو غة، والسشصق، والعخوض، والحداب..والحجيث، والشحػ، والرخف، والبال
ة الحسالة التي شخح مدأل)قصار الحجازية(، ولى األإالحج السدساة بالخحلة الحامجية  مشاسظ)اتابو السػلى الخبيخ( ، و

ح الذي  حاشية على شخ )و (، ذكخىا العارف باهلل الراوؼ في حاشيتو على الذخح الرغيخ لذيخيو القص  الجرديخ
 ،مام الدشػسي على عقيجتو الكبخػ(إلحاشية جليلة على شخح ا)و في الشحػ(، جخوميةاالحدغ الكفخاوؼ على متغ 

 .(ٔ)م(ٜٛٛٔىـ ــ ٖٙٔٔ)رحسو هللا( سشة ) تهفي وغيخىا ،
 
 
 
 
 

 مفههم الصرف لغًة واصطالًحا:

                                           

، ٕ/ٔ:ألحامجؼفي حػاش على شخح الكبخػ للدشػسي، اسساعيل بغ مػسى  ألحامجؼيشطخ: تخجسة الذي  بقلع نجلو عبج العديد  (ٔ)
واليػاقيت الثسيشة في أعيان محى  عالع السجيشة،  ،ٗٛ٘/ٔ مخلػف:دمحم بغ دمحم بغ عسخ قاسع  السالكية،وشجخة الشػر الدكية في شبقات 

 .ٖٕٗ/ٔوالجرر في علساء القخن الخابع عذخ، يػسف السخعذلي:  الجػاىخنثخ و  ،ٖٔٔ/ٔ: األزىخؼ دمحم البذيخ ضافخ 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 242 - 

 

 اْلَقْػمَ  َصَخْفتُ  ذلظ مغ، و الذيء رجع على يجل بابو معطع والفاء ،والخاء، الراد: "(ٕ)قال ابغ فارس الصرف لغًة:
 ا وشساالً جشػبً ومشو ترخيف الخياح أؼ صخفيا مغ جية إلى جية، وجعليا "، َفَخَجُعػا َرَجْعَتُيعْ  ِإَذا َواْنَرَخُفػا، َصْخًفا
 .(ٖ) الرخف: التقل ومشو ترخيف اآليات أؼ تبييشيا. ومغ معاني  ،اا ودبػرً وصبً 

وزيادة، وححف،  ،وأصالة ،وإعالل، وأحػال ىحه األبشية مغ صحة ،ىػ علع يبحث عغ أبشية الكلع العخبية": اصطالحً او 
 .(ٗ) "بشاءوال  ،، وما يعخض آلخخىا مسا ليذ بإعخابوإدغام ،وإمالة

 ولال  حثالطب
 الطصادر ستدراكاته في بابا

 :مغةالطصدر في ال
وأصجرناىع، إذا  ،: صجر القػمنرخاف، يقالوأصلو اال، لفصجرتو باألأا مغ باب قعج، و صجورً مغ صجر القػم      

ْجرُ ىـ(:" ٓٚٔ)ت (ٙ)وقال الخليل، (٘) مغ باب قتل رجعت ًراصخفتيع، وصجرت عغ السػضع صج مِ  أعلى: الر   ُالِّ  ُمَقج 
، ُلو األمخ وَصْجرُ  أعالىا، الَقشاةِ  وَصْجرُ  شيء  األزىخؼ وذكخ ، "صجره أعلى مغ َأَشخفَ  ما: اإلندان وُصْجرةُ . أو 
كانت أول الكالم،  وتفديخه: أن السرادر األفعال،سة التي ترجر عشيا صػادر ىـ(: أن "السرجر: أصل الكلٖٓٚ)ت

  .(ٚ) احفطً حفع  ا،، وسسع سسعً افعال عشيا، ييقال: ذى  ذىابً وإنسا صجرت األ والحفع،، والدسع، اقػلظ: الحىاب

                                           

 .ٕٖٗ/ٖ:اللغة مقاييذ معجع (ٕ)
 .ٜٓٔــ ٜٛٔ/ٔٔ العخب، البغ مشطػر:( يشطخ: لدان ٖ)
 .ٕٗ: ، الحسالوؼ شحا العخف في فغ الرخف (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔلفيػمي: ل في غخي  الذخح الكبيخ، ( يشطخ: السرباح السشيخ٘)
 ٜٗ/ ٚ:العيغ (ٙ)
 .ٜ٘/ٕٔ( تيحي  اللغة: ٚ)
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سرجر ىػ السفعػل في : "والبقػلوىـ( ٖٙٔخاج )ت ذكخه ابغ الدّ  مشيا ما بتعخيفات عجيجة   فَ خِّ عُ ح: صطالفي االو 
بغ افو وعخ   (ٜ)الحجث الجارؼ على الفعل"سع ا بأنو: " ىـ(ٙٗٙ)ت  فو ابغ الحاج وعخ  ، (ٛ)السخلػقيغ"خ الحكيقة لدائ

 بقػلو: ىـ(ٕٚٙ )ت مالظ
 (ٓٔ)"السرجر اسع ما سػػ الدمان مغ               مجلػلي الفعل كأمغ  مغ أمغ" 

 والسخاد بالحجث ىػ السعشى القائع بالغيخ، سػاء صجر عشو كزخب ومذي، أو لع يرجر عشو، كصػل، وقرخ      

دون تعػيس، وذلظ بأن  اخً وتقجي اال تشقز حخوفو عغ حخوف فعلو لفطً جخيانو على فعلو: أومعشى ، وبياض ونحػىا
، فإن ا نحػ: قاتل قتااًل و تقجيخً أا، ا نحػ: وعج وعجً تداوييا لفطً  أو، اتديج حخوفو عغ حخوف فعلو نحػ: أحدغ إحدانً 

ا حيانً أا بجليل ضيػرىا ــ إال أنيا مػجػدة تقجيخً  األلفوإن نقرت حخوفو عغ حخوف فعلو ــ وىػ  ، (السرجر )قتااًل 
ولكغ  ،اوتقجيخً ، اأو تشقز حخوفو عغ حخوف فعلو لفطً ( في الشصق لبعس قبائل العخب، مقلػبة ياء، ييقال: )قيتااًل 

، فالتاء تعػيس عغ إحجػ اب تكحيبً مع التعػيس عغ السححوف نحػ: صلة، فالتاء عػض عغ السححوفة، ونحػ: كحّ 
 .(ٔٔ)يغالحال

 سطاعيل الحامدي )رحطه هللا( فهي عمى الظحه اآلتي:إفيها الطصادر في حاشية الشيخ  أما الطهاضع التي ُذكرت
 (ٕٔ) اأيًز قدام الفعل إذ قال: علست أن الفعل ثالثة أقدام قدامو عشج شخحو ألأي باب الكالم و ــ ما ذكخه الكفخاوؼ فٔ

  الكفخاوؼ،( مغ قػل اعلى كلسة )أيًز  ألحامجؼالذي  إسساعيل  فاستجرك
 .(ٖٔ)ا( مرجر آض ــ بالسج ــ إذا رجع "يًز أقال: " قػلو )ف

                                           

 .ٜ٘ٔ/ٔصػل في الشحػ: أل( اٛ)
 .ٜٜٖ/ٖ( شخح الخضي على الكايية: ٜ)
 .ٜٕابغ مالظ:  ألفية( ٓٔ)
 . ٕٗماىاما لصفي ميدا، رسالة ماجدتيخ : ( دراسة أبشية السرادر في سػرة يػنذ ،ٔٔ)
 .ٖٔ:االجخومية( يشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ ٕٔ)
بكخ  اللغة، ألبي، وجسيخة ٕٕٗ/ٔالبغ الدكيت:  السشصق،، ويشطخ: إصالح ٖٔ( حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:ٖٔ)

 .ٗٙٔ/ٔ اللغة، البغ فارس:، ومقاييذ ٘ٙٓٔ/ٖ والرحاح، للجػىخؼ:، ٛ٘/ٔ: االزدؼ
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 التذبيوقال: والكاف مغ معانييا فشج كالمو على معاني حخوف الخفس قدامو عأي باب الكالم و ــ ما ذكخه الكفخاوؼ فٕ

)التذبيو( مغ قػل الكفخاوؼ، إذ قال: " قػلو )التذبيو(  )رحسو هللا( على كلسة ألحامجؼالذي  إسساعيل  فاستجرك (ٗٔ)
 .(٘ٔ)"ؼ جعلو مثلو في الرفات أالذيء مرجر شبو الذيء ب

 فاستجرك (ٙٔ) الجحػدفعال عشج كالمو على نػاص  الفعل السزارع فحكخ مشيا الم ألــ ما ذكخه الكفخاوؼ في باب اٖ
 .(ٚٔ): " الجحػد مرجر جحج"فقال( مغ قػل الكفخاوؼ )الجحػد )رحسو هللا( على كلسة ألحامجؼالذي  إسساعيل 

فعال الجاخلة على ألعشج كالمو على ترخف ا ،والخبخ في باب العػامل الجاخلة على السبتجأ ــ ما ذكخه الكفخاوؼ ٗ
وقدع ال يترخف  ،وقدع ناقز الترخف ،ثالثة أقدام: قدع كامل الترخفالسبتجأ والخبخ إذ قال: وىي في ترخفيا 

و)أصبح( في ، و)يربح( في السزارع الساضي،قدام ذكخ الفعل )أصبح( في وبعج أن شخع في بيان ىحه األصال أ
صبح( أقػلو )"قال: فكلسة )أصبح( مغ قػل الكفخاوؼ  )رحسو هللا( على ألحامجؼالذي  إسساعيل  فاستجرك (ٛٔ)مخاأل

)صار(  ومرجر ،(ٕٔ)ءمدامدى( اإلأ، ومرجر )(ٕٓ)ضحاءضحى( اإلأومرجر ) ،(ٜٔ) اإلصباحمرجره 
  (ٖٕ)ة والبيتػت، ، ومرجر )بات( البيات (ٕٕ)الريخورة

                                           

 .ٕٓ:االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ  (ٗٔ)
 العخوس، للدبيجؼ:وتاج  ،ٖٓ٘/ٖٔولدان العخب:  ،ٖٕٕٙ/ٙالرحاح : ، ويشطخ:ٕٓحاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: (٘ٔ)

ٖٙ/ٗٔٔ. 
 .ٕٙ:االجخوميةالكفخاوؼ على متغ يشطخ: شخح  (ٙٔ)
 الكالم،وإاسال األعالم بتثليث  ،ٖ٘ٗ/ٔوجسيخة اللغة:  ،ٕٚ/ٖالعيغ:  ، ويشطخ:ٕٙحاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:( ٚٔ)

 .ٜٜ/ٔالبغ مالظ الصائي الجياني:
 .ٜٚ:االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ ( ٛٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ: للفارابي األدب،ومعجع ديػان  ،ٜٕٚ/ٔاللغة: وجسيخة  ،ٖ٘ٙ/٘يشطخ: العيغ: ( ٜٔ)
 .ٗٙ/ٗسيجه السخسي : والسخرز، البغ ،ٕ٘ٙ/ٖن : م.يشطخ:  (ٕٓ)
 .ٕٜٕٗ /ٙوالرحاح:  ،ٓٛ/ٖٔوتيحي  اللغة:  ،ٗٚٓٔ/ٕجسيخة اللغة: : يشطخ (ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔ: ، لألزىخؼ وتيحي  اللغة ،ٖٔٓ/ٖومعجع ديػان األدب: ،ٜٗٔ/ٚيشطخ: العيغ: ( ٕٕ)
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 .(ٕ٘)أفاده أبػ حيان" (ٕٗ)ومرجر )ضل( الطلػل
الذي  إسساعيل  فاستجرك (ٕٙ)قدام السعخفة بغ آجخوم ألافي باب الشعت عشج شخحو لكالم  ــ ما ذكخه الكفخاوؼ ٘

قال: " قػلو السعخفة مرجر عخف ــ بفتح الخاء مخففة ــ فسة )السعخفة( مغ قػل الكفخاوؼ )رحسو هللا( على كل ألحامجؼ
 .(ٕٚ)واسع مرجر لعخف السذجد الحؼ مرجره التعخيف"

، (ٕٛ) معيغسع السػضػع لفخد غيخ القال: الشكخة: ىي اف و للشكخة،في باب الشعت عشج تعخيف ــ ما ذكخه الكفخاوؼ ٙ
قال: " قػلو )الشكخة( مرجر نكخ ف)رحسو هللا( على كلسة )الشكخة( مغ قػل الكفخاوؼ  امجؼألح الذي  إسساعيل فاستجرك

 .(ٖٓ)اسع مرجر لشكخ السفتػح السذجدة الحؼ مرجره التشكيخ""، و(ٜٕ)" بكدخ الكاف مخففة
في االصصالح قدسان: عصف  قال: العصففا ــ ما ذكخه الكفخاوؼ في باب العصف عشج تعخيفو للعصف اصصالحً ٚ

قال:  )رحسو هللا( على كلسة )الشدق( مغ قػل الكفخاوؼ إذألحامجؼ فاستجرك الذي  إسساعيل  (ٖٔ) وعصف الشدق ،بيان
بعس،  ؼ عصفت بعزو علىأويقال ندقت الكالم أندقو  ،لسشدػق سع مرجر بسعشى اا"قػلو )الشدق( بفتح الديغ 
 . (ٕٖ)"(قياسي)والدااغ ، سساعي (مرجر)ن السفتػح أوالطاىخ ، والسرجر بالتدكيغ كحا قيل

                                                                                                                                                  

 .ٕ٘ٗ/ٔ والرحاح: ،ٖٕٚ/ٗٔيشطخ: تيحي  اللغة:  (ٖٕ)
 .٘ٔٗ/ٔٔولدان العخب: ،ٕٙ٘/ٗٔوتيحي  اللغة:  ،ٜٖٓٔ /ٖوجسيخة اللغة:  ،ٜٗٔ/ٛيشطخ: العيغ:( ٕٗ)
 .ٙ٘ٔٔــٕ٘ٔٔ: األنجلدي حيان ألبي العخب، لدان مغ الزخب ، وارتذافٜٛيشطخ: حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: (ٕ٘)
 .ٗٓٔ:االجخوميةشخح الكفخاوؼ على متغ ( يشطخ: ٕٙ)
 .ٕٚٓ/ٕوتيحي  اللغة : ،ٙٙٚ/ٕوجسيخة اللغة: ،ٕٔٔ/ٕ:ويشطخ: العيغ ،ٗٓٔحاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: (ٕٚ)
 .ٛٓٔ:االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ  (ٕٛ)
 .ٖٙٛ/ٕوالرحاح:  ،ٜٓٔ/ٓٔوتيحي  اللغة : ،ٖ٘٘/٘العيغ:، ويشطخ:  ٛٓٔ:الكفخاوؼ  شخح على إسساعيل الذي  حاشية (ٜٕ)
 . ٕ٘ٚٙ/ ٓٔيشطخ: شسذ العلػم ودواء كالم العخب مغ الكلػم ، البغ سعيج الحسيخؼ: و ،  ن.  م (ٖٓ)
 .ٓٔٔ:االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ ( ٖٔ)
:  والسحكع والسحيط األعطع ،ٖٖٔ/ٛوتيحي  اللغة :  ، ٔٛ/٘ يشطخ: العيغ:و  ،ٓٔٔحاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: (ٕٖ)
ٙ/ٕٖٜ. 
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 الثاني طبحثال
 والتصغير استدراكاته في باب اإلعالل، واإلبدال،

 ستدراكاته في باب اإلعالل: أواًل: ا
)عل( ىػ و ،و)علو( أؼ سقاه الدكية الثانية ،الذخب الثاني. يقال: علل بعج نيلمغ )العلل( أؼ: مغة: ال عالل فياإل

وحجث يذغل صاحبو  ،وكدخىا عال فييسا. والعلة السخض ،والزم تقػل فييسا: عل يعل بزع العيغ ،بشفدو فيػ متعج
ظ( هللا )أعل  وال  ،( أؼ مخض فيػ )عليل(تل  و)اعْ  ،ا مشعو عغ شغلو األول ثانيً عغ وجيو كأن تلظ العلة صارت شغاًل 

 الربيُ  لُ ل  عَ اه بو كسا يُ ( أؼ ليّ و( بالذيء )تعلياًل لَ )عل  و ،واعتلو تجشى عليو ،و)اعتل( عليو بعلة ،ة(أؼ ال أصابظ )بعل  
 (ٖٖ) وتجدأ. ،ى بو)تعلل( بو أؼ تليّ و ،ة(ل  عِ غ. يقال: فالن يعلل نفدو )بتَ بذيء مغ الصعام يتجدأ بو عغ اللب

 )ت وعخف عباس حدغ، (ٖٗ)" ىػ تغييخ حخف العلة للتخفيف، بقلبو، أو إْسكانو، أو ححفو" صطالح:الا فيو 
ساس فإن اإلعالل وعلى ىحا األ (ٖ٘)، ؼ("و، أخأ على أحج أحخف العلة الثالثة )" تغييخ يصبأنو: ()اإلعالل ىـ(ٜٖٛٔ

وذلظ بقل  أحج ، لفواألأو تبجيل يصخأ على واحج مغ أحخف العلة وىي الػاو والياء  ،"ىػ تغييخ :اسا يفيع مغ العلساء
 .(ٖٙ)لى ححف ذاك الحخف"إمخ وقج يرل األأو بتدكيشو  ،ىحه الحخوف

 )رحسو هللا( فيي على الشحػ اآلتي: ألحامجؼسساعيل إعالل في حاشية الذي  إلاخ فييا االتي ذُ  أما الطهاضع     
سيج( على )ذي  إسساعيل ال فاستجرك (ٖٚ)ــ ما ذكخه الكفخاوؼ في مقجمة شخحو " الرالة والدالم على سيجنا دمحم "ٔ

حرلت  :ؼأ (ساد) مغ وىػ الياء في الياء وأدغست ياء الػاو سيػد قلبت أصلو (سيج)قال: " وفالكفخاوؼ التي ذكخىا 
  .(ٖٛ)"مثاًل  و جاهأو علع أػمو بدب  كخم لو الديادة والعلػ في ق

                                           

 .ٕٙٔللخازؼ:  الرحاح،( يشطخ: مختار ٖٖ)
 . ٕٔٔ( شحا العخف في فغ الرخف: ٖٗ)
 . ٙ٘ٚ/ٗعباس حدغ:  الػافي،( الشحػ ٖ٘)
 .ٔٛبياميغ عبج الجليل احسج دويكات ، رسالة ماجدتيخ: الرخيية،جيػد الديػشي  (ٖٙ)
 . ٖ: االجخومية( شخح الكفخاوؼ على متغ ٖٚ)
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للفػز  ًباومػج الكخيع،جخومية ىػ الشطخ إلى وجو هللا سباب شخحو لألأأن مغ  ــ ما ذكخه الكفخاوؼ في مقجمة شخحوٕ
قال: " )قػلو لجيو( ضخف ف الكفخاوؼ،على كلسة )لجيو( التي ذكخىا  لذي  إسساعيلا فاستجرك (ٜٖ) ... الشعيعلجيو بجشات 

 .(ٓٗ)")لجػ(أصلو قبل االترال بالزسيخ  إن إذ ياء،لف السشقلبة شى عشج مشرػب بفتحة مقجرة على األبسع
و)مغ( مغ معانييا االبتجاء فلحا بجأ  :قالفلى( إعشج ذكخه لسعاني )مغ( و) قداموأا ذكخه الكفخاوؼ في باب الكالم و م ــٖ

ا وىػ مقابل لالبتجاء فلحا ذكخىا عقبيا ـ أؼ في الستغ ــ ثع ذكخ ليساالنتياء، و)إلى( مغ معانييا ــ بيا ــ أؼ في الستغ 
  .(ٔٗ) بغجاد(لى إ: )سخت مغ البرخة اآلتي السثال 
بغجاد(  إلىمغ البرخة  تُ خْ على السثال الحؼ ذكخه الكفخاوؼ )سِ  اومعلقً  ا،مػضحً ألحامجؼ ل سساعيإفاستجرك الذي      
 .(ٕٗ)ا فرار )سار("قبليا قلبت ألفً  وانفتح ما الياء،أصلو )سيخ( تحخكت قال: "ف
عشػان الباب  ارً ُمرجِّ ــ  خح باب الكالم وأقداموو مغ شئنتيااللباب الثاني ــ بعج فتتاحو اــ ما ذكخه الكفخاوؼ في بجاية ٗ

 ا،مػضحً  ساعيلسإفاستجرك الذي  ، (ٖٗ) اعخابً ، وإ اوما يلحقو شخحً  ،عخابإلعخاب( الحؼ سيتشاول ييو اإلبقػلو )باب ا
 تحخكت الػاو وانفتح ما (بػب). وأصل باب عخاب( ..اإلقال:")باب فشػان الباب الحؼ ذكخه الكفخاوؼ على ع اومعلقً 
 .(ٗٗ"))باب(فرار  اقلبت ألفً فقبليا 

                                                                                                                                                  

، والداىخ في معاني كلسات ٔ٘ٙ/ٕ، وجسيخة اللغة: ٓٗٔ/ٛ، ويشطخ: العيغ: ٖ( حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: ٖٛ)
 .ٕٗٗ/ٗٔ، وتيحي  اللغة: ٜٔ/ٔبكخ االنبارؼ:  ألبيالشاس، 

 . ٙ: االجخومية( شخح الكفخاوؼ على متغ ٜٖ)
 .ٜٗٔ/ٕوشخح االشسػني:  ،ٗ٘/ٖويشطخ: شخح ابغ عقيل:  ،ٙ  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: ( حاشية الذيٓٗ)
 .ٜٔ:االجخومية على متغيشطخ: شخح الكفخاوؼ  (ٔٗ)
، وشخح  ٘ٙٔ، وإيجاز التعخيف في علع الترخيف ، البغ مالظ:  ٜٔسساعيل على شخح الكفخاوؼ: إيشطخ: حاشية الذي   (ٕٗ)

 .ٛٔٔــ ٘ٔٔ/ٗاألشسػني : 
 .ٕٗ: االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ  (ٖٗ)
ــ ٘ٔٔ/ٗ، وشخح األشسػني:٘ٙٔإيجاز التعخيف في علع الترخيف : و  ، ٕٗسساعيل على شخح الكفخاوؼ : إيشطخ: حاشية الذي   (ٗٗ)

ٔٔٛ. 
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و "والسزارع ما كان في أولو إحجػ فعال عشج شخحو لستغ ابغ آجخوم والحؼ نّر الكفخاوؼ في باب األ ما ذكخه ــ٘
على ألحامجؼ سساعيل إ الذي  فاستجرك، (ٙٗ) (فأعخب الكفخاوؼ كلسة )أنيت (٘ٗ)"قػلظ أنيتيجسعيا  األربع،الدوائج 
 ،بلياق وانفتاح ما ،لتحخكيا األف"أصلو )أنى( بتحخيظ الياء فقلبت  :قالفليا  انيت( التي أعخبيا الكفخاوؼ مػضحً السة )أ

   .(ٚٗ)صػليا"ألى إشياء ألنو يخد اترال بالزسيخ ألالوتخد عشج ا
 :فقال والسخترة.. السبيسة،سساء الدمان عشج شخحو ألــ ما ذكخه الكفخاوؼ في باب ضخف الدمان وضخف السكان ٙ

الكفخاوؼ )رحسو هللا( على كلسة )ضحى( التي ذكخىا  ألحامجؼالذي  إسساعيل  فاستجرك (ٛٗ) (والسخترة نحػ )ضحى
لف للتخلز فححفت األ ضحا،فرار  الفً أقلبت فقبليا  قال: " أصليا )ضحى( ـ بزع ففتح ـ تحخكت الياء وانفتح ماف

 .(ٜٗ)مغ التقاء الدااشيغ" 
 وضخف السكان( عشػان لباب ججيج وىػ)باب ضخف الدمان عغ الكفخاوؼ في نياية حجيثو  ــ ذكخٚ

 على كلسة )الحال( مغ عشػان  ألحامجؼ لذي  إسساعيل ا فاستجرك، (ٓ٘)"باب الحال"
 .(ٔ٘)قبليا " وانفتاح ما ،لتحخكيا اقلبت الػاء ألفً  (حػل)ال:" وأصلو قفالباب الحؼ ذكخه الكفخاوؼ 

 بدال:اإلستدراكاته في باب ثانًيا: ا
 ،)الباء والجال والالم( أصل واحج، وىػ قيام الذيء مقام الذيء الحاى . يقال: ىحا بجل الذيء" مغة:ال اإلبدال في

: سيبػيو قالو  ، (ٖ٘)"أبجال والجسع مشو، الخلف: وبجيلو وبجلو الذي، بجل ىـ(: "ٛ٘ٗ ت)، وقال ابغ سيجه (ٕ٘)"وبجيلو

                                           

 .ٚ٘:االجخوميةشخح الكفخاوؼ على متغ  (٘ٗ)
 .ن.  ميشطخ: ( ٙٗ)
، وشخح ابغ ٜٚ٘ٔ/ٖ: ، للسخادؼتػضيح السقاصج والسدالظ ، ويشطخ: ٚ٘خاوؼ:سساعيل على شخح الكفإ( حاشية الذي  ٚٗ)

 .ٜٕٕ/ٗعقيل:
 .ٕٙٔ:االجخومية على متغيشطخ: شخح الكفخاوؼ  (ٛٗ)
 .ٛٔٔــ ٘ٔٔ/ٗيشطخ: شخح األشسػني :و  ،ٕٙٔسساعيل على شخح الكفخاوؼ:إحاشية الذي  ( ٜٗ)
 .ٕٛٔ: االجخومية( شخح الكفخاوؼ على متغ ٓ٘)
 .ٕٚ٘/ٔ: ، وجسيخة اللغةٜٕٚ/ٖويشطخ: العيغ:  ،ٕٛٔ( حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ: ٔ٘)
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 ويقػل: قال زيج، بجيلظ إن :أؼ زيج، بجلظ إن: قلت البجيل بسشدلة البجل جعلت وإن: قال مكانظ، أؼ: ازيجً  بجلظ إن"
 .(ٗ٘)"مكانو في ويكػن  غشاءه يغشي رجل أؼ بجلو، رجل معي: ييقػل بفالن، معظ أذى : للخجل الخجل

ىسا تغييخ في السػضع إال يػ يذبو اإلعالل مغ حيث أن كالف ،ووضع آخخ مكانو ،حخفإزالة ىػ  صطالح:الا فيو 
 ،الرحيحةأن اإلعالل خاص بأحخف العلة، ييقل  أحجىا إلى اآلخخ، كسا سبق. وأما اإلبجال، ييكػن في الحخوف 

عالل التي يقع اإل و الحخوفأ ،جسيع الحخوف ما عجا حخوف العلة فيػ "تغييخ يري  ،(٘٘)اآلخخ بجلبجعل أحجىسا 
ويحل في  ،األولبحيث يختفي  ،مكانوووضع آخخ في  ،حخفححف  " معشاه إلى أن:  حدغ عباس وذى ، (ٙ٘)فييا "

مختلفيغ. فيػ أعع مغ "القل "؛ ألنو يذسل  وكانا صحيحيغ، أ واء أاان الحخفان مغ أحخف العلة أسػ  ،غيخهمػضعو 
 .(ٚ٘)وليحا يدتغشػن بحكخه عغ القل  " ؛وغيخه"القل " 

نو يتعجػ حخوف العلة أل بجااًل إعالل إ وليذ كل ، عالاًل إ بجال إعالل ييكػن كل بجال يذسل اإلويفيع مغ قػلو أن اإل
  .(ٛ٘)خخػ مغ حخوف اليجاءأُ لى حخوف إ

 اآلتي: وفق  فيي على  ألحامجؼسساعيل إال في حاشية الذي  بجالتي ذكخ فييا اإل أما الطهاضع    
وأنيا ، وعشج كالمو على الزسةاالجخومية، عخاب عشج شخحو لستغ الكفخاوؼ في باب معخفة عالمات اإلــ ما ذكخه ٔ

تكػن عالمة للخفع في أربعة مػاضع ... ومشيا الفعل السزارع الحؼ لع يترل بآخخه شيء فأعخب الكفخاوؼ كلسة 

                                                                                                                                                  

 .ٕٓٔ/ٔمقاييذ اللغة : (ٕ٘)
 .ٖٖٛ/ٜ: للسخسي األعطع، والسحيط السحكع (ٖ٘)
 ..ٕٗٔ/ٕالكتاب:  (ٗ٘)
 . ٕٓٔ/ٕ الغالييشى:مرصفى بغ دمحم سليع  العخبية،جامع الجروس يشطخ:  (٘٘)
 .ٔٛالديػشي الرخيية:( جيػد ٙ٘)
 .ٚ٘ٚ/ٗالشحػ الػافي:  (ٚ٘)
رسالة ماجدتيخ عافخؼ، نادية  ــ،ضاىخة الإلعالل واإلبجال بيغ القجماء والسحجثيغ ــ دراسة في كتاب السحتد  البغ جشي  يشطخ: (ٛ٘)
:ٕٚ. 
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قال:" )قػلو يترل( أصلو )يػترل( فعلى كالم الكفخاوؼ  اومعلقً  ا،ساعيل مػضحً سإفاستجرك الذي   (ٜ٘) ()يترل
    .(ٓٙ) قلبت الػاو تاء وأدغست في التاء"

وأنو يشػب عغ  ،وفي سياق حجيثو عغ السرجر ،ــ ما ذكخه الكفخاوؼ في باب العػامل الجاخلة على السبتجأ والخبخٕ
لتي ى كلسة )آتيظ( الع سساعيلإفاستجرك الذي   (ٔٙ) الذسذ(شلػع  آتيظ)وىػ  ،ف الدمان كثيخًا ثع ضخب لو مثااًل ضخ 

 .(ٕٙ)ا "قال: قػلو " )آتيظ( أصلو )أأتي( بيسدتيغ قلبت الثانية ألفً فذكخىا الكفخاوؼ في السثال 
 في باب التصغير  استدراكاته: اثالثً 

: والرغيخ ،الكبخ ضج: الرغخ ذلظ مغ. وحقارة قلة على يجل صحيح أصل والخاء والغيغ الراد" التصغير في المغة:
وصغخه يرغخه  ا،وأصغختو: جعلتو صغيخً ، ، وصغختو: إذا قللتوامرجر صغختو ترغيخً  ، وىػ(ٖٙ)"الكبيخ خالف
 ،(ٗٙ) صغيخأو سشو فيػ ، قل حجسو اىػ يرغخني بدشة واحجة )صغخ( صغخً  ويقال، : كانت سشو أقل مغ سشواصغخً 

 .(٘ٙ) اصغيخً وأصغخه: جعلو  ،وصغخه ،امػس السحيط أن الرغخ خالف العطعوجاء في الق
جه الدييلي وكحا قيّ  ،(ٙٙ)حتى يجل على تقليل" يءفقيل "السرغخ: ما زيج ييو ش صطالح:االأما التصغير في     
. بيشسا عخفو (ٚٙ): عبارة عغ تغييخ االسع ليجل على صغخ السدسى، وقلة أجدائو": "الترغيخولبقػ ، ىـ(ٔٛ٘)ت:

أو  تكخيًسا،أو  تقخيًبا،أو  تقلياًل،أو  تحقيًخا، ،السعشى: " تغييخ صيغة االسع ألجل تغييخ  فقالىـ( ٙٔٛالجخجاني )ت 
                                           

 . ٖٖ:االجخومية على متغ( يشطخ: شخح الكفخاوؼ ٜ٘)
 .ٖٖٔ/ٗ األشسػني:، ويشطخ: شخح ٖٖ الكفخاوؼ:سساعيل على شخح إحاشية الذي   (ٓٙ)
 .ٜٚ:االجخومية على متغ( يشطخ: شخح الكفخاوؼ ٔٙ)
 .ٚٚ٘ٔ/ٖ والسدالظ:، وتػضيح السقاصج ٜٚسساعيل على شخح الكفخاوؼ: إيشطخ: حاشية الذي   (ٕٙ)
 .ٜٕٓ/ٖمقاييذ اللغة: (ٖٙ)
 .٘ٔ٘/ٔ، والسعجع الػسيط: ٛ٘ٗ/ٗ( يشطخ: لدان العخب:ٗٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔللفيخوزآبادػ :  السحيط،القامػس  يشطخ:( ٘ٙ)
 .ٜٓٔشخح شايية ابغ الحاج :  (ٙٙ)
 .ٓٚ: ( نتائج الِفَكخ في الشحػٚٙ)
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وزان الترغيخ ألسعخب بحيث يأتي على وزن خاص مغ وىحا التغييخ مخرػص يصخأ على بشية االسع ا، (ٛٙ)" اتلصيفً 
 .(ٜٙ) وُفَعْيِعيلالثالثة: ُفَعيل، وُفَعْيِعل، 

 ي:يأتفيي كسا  حامجؼألل سساعيإاخ فييا الترغيخ في حاشية الذي  التي ذُ  أما الطهاضع 
أنو يذتخط فييا أن  وذكخ، سساء الخسدةعخاب عشج كالمو على األالكفخاوؼ في باب معخفة عالمات اإلذكخه  ــ مأ

على شخط الكفخاوؼ )أن تكػن ذي  إسساعيل ال فاستجرك، (ٓٚ) الستكلعتكػن مفخدة مكبخة مزافة إضافتيا لغيخ ياء 
لو صيغ  والترغيخ :قالثع ذكخ بعج ذلظ صيغ الترغيخ السعلػمة إذ  أؼ على صيغة غيخ الترغيخ :مكبخة( إذ قال

 .(ٔٚ) وعريفيخ فليذ،نحػ:  وُفَعْيِعل ،ُفَعيلكمعلػمة 
أو ا، : )أجيئظ سحخً اآلتي ( في السثال اخً حَ كلسة )سَ لعشج تػضيحو  ،والسكان الدمانذكخه الكفخاوؼ في باب ضخف  ــ مإ

لسة قبيل مغ قػل على ك ذي ال فاستجرك، (ٕٚ)الفجخأو سحخ( إذ قال: والدحخ آخخ الليل قبيل  ،الجسعةسحخ يػم 
 .(ٖٚ)"")قػلو قبيل( ترغيخ قبلفقال:  الكفخاوؼ 

 
 
 
 
 

                                           

 .ٓٙ/ ٔ:، للجخجاني( التعخيفاتٛٙ)
 .ٜٜ الرخف:شحا العخف في فغ ( يشطخ: ٜٙ)
 .ٖٙ:االجخوميةيشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ  (ٓٚ)
 .ٓٛٚٔ/ٕ: ، للتيانػؼ ، وكذاف اصصالحات الفشػن والعلػمٖٙالكفخاوؼ:حاشية الذي  إسساعيل على شخح يشطخ: ( ٔٚ)
 .ٕ٘ٔ:االجخومية( يشطخ: شخح الكفخاوؼ على متغ ٕٚ)
 . ٖٓٗ/ٙ: األعطع، ويشطخ: السحكع والسحيط ٕ٘ٔ( حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:ٖٚ)
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 الثالث بحثالط
 وجطعها ،رادهاوإف   الطفردات،ستدراكاته فيطا يتعمق بضبط ا

 ومبشاىا، معشاىا،لفاظ مغ حيث بيان واأل بالسفخدات،)رحسو هللا( في حاشيتو  ألحامجؼعتشى الذي  إسساعيل ا      
 وبيان ذلظ مغ خالل ما يأتي: وإفخادىا، وجسعيا،

 : استدراكات فيطا يتعمق بضبط الطفردات من حيث الشكل:أواًل 
وتبيغ اختالف السعشى  للقارغ،يرالو إالتي تفرح عغ السعشى السخاد ( ٗٚ) السفخداتالحاشية بكثخة ضبط  تدخخ     

 باختالف الحخكة ومثال ذلظ: 
 غ  يدألػن عغ ذلظ فقال: "فعَ  ان كثيخً أو  لألجخوميةعغ سب  شخحو  االجخوميةذكخه الكفخاوؼ في مقجمتو لذخح ــ ما ٔ

العيغ : بفتح غ  قال: " عف" غ  قػلو "فعَ  مػضًحا ألحامجؼ )رحسو هللا( الذي  إسساعيل عليو لي أن أشخحيا" فاستجرك
  .(٘ٚ)السيسلة والشػن السذجدة بسعشى ضيخ"

ألحامجؼ الذي  إسساعيل  فاستجرك عليوالم( عخابو لكلسة )الكَ إ قدامو عشج أو ، ا ذكخه الكفخاوؼ في باب الكالمــ مٕ
جخح ال الم ــ بفتح الكاف ــ وأما بكدخىا فيػ جسع كلع بسعشىقال: "قػلو الكَ فعلى قػلو )الكالم( )رحسو هللا( مدتكساًل 

 ،للحكيقةوأن تكػن  الشحاة،ؼ الكالم السعيػد عشج أ للعيج،يحتسل أن تكػن  أل(الرعبة، و) األرضوأما بالزع فيػ 
قدامو مغ السقجمات أألنو مع  لو؛وإنسا لع يشػب  بو،ن التفاىع يقع وعبخ بو أل ،وماىيتو ،الكالمأؼ حكيقة  والسالية
 .(ٙٚ)وما بعجه" عخاب،اإل بخالف

 فراد والجطعفيطا يتعمق بالطفردات من حيث اإل ستدراكاتهاا: ثانيً 
 ، وجسعيا، ومعشاىا، )رحسو هللا( في حاشيتو بالكلسة ؼألحامجعتشى الذي  إسساعيل ا      

                                           

ــ  ٕٓٔــ  ٜٙــ  ٜ٘ــ  ٓٙــ  ٛ٘ــ  ٕ٘ــ  ٖٖــ  ٕٖــ  ٕٓــ  ٗٔ ــ ٕٔــ ٜــ ٙــ ٘يشطخ: حاشية الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:( ٗٚ)
 . ٓ٘ٔــ  ٖٗٔــ  ٜٖٔــ  ٖٖٔــ  ٕٚٔــ  ٓٔٔــ  ٘ٓٔ
 . ٙالذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:  حاشية (٘ٚ)
 . ٜ:الكفخاوؼ  شخح على إسساعيل الذي  حاشية (ٙٚ)
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وأسلػب الذي  ، حاشيتووعشايتو تبجو واضحة في ثشايا  ،واشالعو، وسعة ثقافتو، وىحا يجل على فصشة الذي ، وإفخادىا
، جاءت بريغة الجسع عشج الكفخاوؼ  يخجعيا إلى أصليا )مفخدة( إذاو  ،ويػضحيا ،يحكخ معشى الكلسةفي حاشيتو أنو 

 ويتسثل ذلظ بسا يأتي: ، لسة إذا جاءت مفخدة عشج الكفخاوؼ ويبغ صيغة الجسع للك
 نحه: : (77) هاإفرادن ــ الطفردات التي جاءت بصيغة الجطع وبي  3

الذي   فاستجرك .(ٛٚ)"الحسج هلل الحؼ جعل لغة العخب أحدغ اللغات" قال:ــ ما ذكخه الكفخاوؼ في مقجمة شخحو إذ 
 قال:ف على قػلو )اللغات(مدتكساًل إسساعيل 

 :اومشو أيًز  (ٜٚ)سخاع بو " ؼ اإلأ ؛وىي الليج بالكالم، " اللغات جسع لغة 
 :(ٓٛ)استذياده بقػل الذاعخفعال عشج ما ذكخه الكفخاوؼ في باب األــ 

ْر َلَظ هللُا ... َنَجاًحا ِفي َغاِبِخ   (ٔٛ) اأَلْزَمانِ َحيُثَسا َتْدَتِقْع ُيَقجِّ
قال: " ف زمان(على قػلو )األمدتكساًل )رحسو هللا(  ألحامجؼالذي  إسساعيل  ، فاستجرك(ٕٛ) (على اسع الذخط )حيثسا

 .(ٖٛ)وكثيخه" ،الػقتسسان لقليل اوزمان ، زمان جسع زمغقػلو األ
 : نحه: (84)ن جطعها وبي  ، فرادلطفردات التي جاءت بصيغة اإلــ ا2

                                           

 . ٙٗٔـ  ٖٚــ  ٚ٘ــ  ٙ٘ــ  ٗ٘ــ  ٚٗــ  ٖٗــ  ٔٗــ  ٕٖــ  ٖٓــ  ٕ٘ــ  ٕٔــ  ٔٔــ  ٓٔــ  ٜــ  ٙــ  ٘ــ  ٖ:م . ن :يشطخ( ٚٚ)
 .ٖ: على متغ االجخومية ( شخح الكفخاوؼ ٛٚ)
 . ٕٕ٘/٘ٔويشطخ: لدان العخب:  ، ٖ:الكفخاوؼ  شخح على إسساعيل الذي حاشية ( ٜٚ)
 .ٜ٘ٔٔ/ٗوالسقاصج الشحػية: ،  ٖٚٗ: ، البغ ىذامالبيت مجيػل القائل رغع شػل البحث، يشطخ: شخح الذحور (ٓٛ)
، والسقاصج الشحػية:  ٖٓ/ٗ، وشخح ابغ عقيل:ٛٚٔ: اللبي ، البغ ىذام ، ومغشيٖٚٗيشطخ ىحا البيت في: شخح الذحور: ( ٔٛ)
ٗ/ٜٔٔ٘. 
 . ٖٚ: على متغ االجخومية يشطخ: شخح الكفخاوؼ  (ٕٛ)
 . ٖٕٔٔ/٘ويشطخ: الرحاح:  ، ٖٚ: الكفخاوؼ  شخح على إسساعيل الذي  حاشية (ٖٛ)
 . ٖٖٔــ  ٜٔ: الكفخاوؼ  شخح على إسساعيل الذي  يشطخ: حاشية (ٗٛ)
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( مخاأل)على قػلو مدتكساًل فاستجرك الذي  إسساعيل  ،مخفعال عشج تعخيفو لفعل األما ذكخه الكفخاوؼ في باب األــ 
 . (٘ٛ)، وجسعو أوامخ"ىػ لغة نكيس الشيي األمخ" قػلو قال: ف

 وكحلظ نحػ:
 :(ٙٛ)سساء عشج استذياده بقػل الذاعخذكخه الكفخاوؼ في باب مخفػضات األ ماــ 

 (ٚٛ) الحنْ  يا صاِح بلْغ ذوؼ الحاجات كليُع ... أْن ليذ وصُل إذا انحلْت ُعخػ 
 .(ٛٛ)على قػلو )عخػ( إذ قال:" )عخػ( جسعيا )عخوة( والسخاد بيا ىشا الخأس"مدتكساًل  فاستجرك الذي  إسساعيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .ٕٔ/ٔويشطخ: السرباح السشيخ في غخي  الذخح الكبيخ:  ،ٗ٘الذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:  حاشية( ٘ٛ)
 . ٖٜ/٘: العخب، للبغجادؼ  لدان لباب ول  األدب خدانة أبػ الغخي  ىػ أعخابي لو شعخ قليل أدرك الجولة الياشسية، يشطخ: (ٙٛ)
، والسغشي   ٕٜٕ/ٕ، ولدان العخب :  ٘ٚ/ٕالبيت مغ البديط، وىػ ألبي الغخي ، وىػ شاعخ مقل. يشطخ معاني القخآن، للفخاء:  (ٚٛ)
 .ٖٜ/٘، والخدانة:  ٕٚٗ، وشخح الذحور :  ٜ٘ٛ: 
 .ٗ٘ٔالذي  إسساعيل على شخح الكفخاوؼ:  حاشية( ٛٛ)
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 الطصادر والطراجع:
  ىـ( ، تحقيق دمحم مخع  ، دار إحياء ٕٗٗإصالح السشصق ، ابغ الدكيت، أبػ يػسف يعقػب بغ إسحاق )ت

 م . ٕٕٓٓىـ /  ٖٕٗٔالتخاث العخبي ، الصبعة األولى ، 
  ىـ( ، تحقيق ٖٙٔاألصػل في الشحػ ، أبػ بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل الشحػؼ السعخوف بابغ الدخاج )ت

 بيخوت ، )د.ط( ، )د.ت(. –الحديغ الفتلي ، مؤسدة الخسالة، لبشان عبج 
  إاسال األعالم بتثليث الكالم ، دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجياني، أبػ عبج هللا، جسال الجيغ )ت

ة السسلكة الدعػدية ، الصبع -مكة السكخمة  -، جامعة أم القخػ  ألغامجؼىـ( ، تحقيق سعج بغ حسجان ٕٚٙ
 م .ٜٗٛٔىـ / ٗٓٗٔاألولى، 

  ىـ( ، دار ٕٚٙألفية ابغ مالظ ، دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجياني، أبػ عبج هللا، جسال الجيغ )ت
 التعاون ، )د.ط( ، )د.ت( .

  إيجاز التعخيف في علع الترخيف ، دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجياني، أبػ عبج هللا، جسال الجيغ
ىـ( ، تحقيق دمحم السيجؼ عبج الحي عسار سالع ، عسادة البحث العلسي بالجامعة اإلسالمية، السجيشة ٕٚٙ)ت 

 .مٕٕٓٓىـ / ٕٕٗٔالسشػرة، السسلكة العخبية الدعػدية ، الصبعة األولى، 
  تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاق الحديشي أبػ الفيس السلّق  بسختزى

 ىـ( ، تحقيق مجسػعة مغ السحققيغ ، دار اليجاية ، )د.ط( ، )د.ت(.ٕ٘ٓٔلد بيجؼ )ت ا
  ىـ( ،تحقيق ضبصو وصححو جساعة مغ ٙٔٛالتعخيفات ، علي بغ دمحم بغ علي الديغ الذخيف الجخجاني )ت

 . مٖٜٛٔىـ /ٖٓٗٔلبشان ، الصبعة األولى ،  –العلساء بإشخاف الشاشخ، دار الكت  العلسية ، بيخوت 
  ىـ( ، تحقيق: دمحم عػض مخع  ، ٖٓٚتيحي  اللغة ، دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخوؼ، أبػ مشرػر )ت

 م.ٕٔٓٓىـ/ ٕٕٗٔبيخوت ، الصبعة األولى، –دار إحياء التخاث العخبي 
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  تػضيح السقاصج والسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ ، أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللا بغ علّي
ىـ( ، شخح وتحقيق : عبج الخحسغ علي سليسان ، دار الفكخ العخبي ، ٜٗٚخادؼ السرخؼ السالكي )ت الس

 م.ٕٛٓٓىـ / ٕٛٗٔالصبعة  األولى 
  بيخوت  –ىـ( ، السكتبة العرخية، صيجا ٖٗٙٔجامع الجروس العخبية ، مرصفى بغ دمحم سليع الغالييشى )ت

 م.ٖٜٜٔىـ / ٗٔٗٔ، الصبعة الثامشة والعذخون، 
  ىـ( ، تحقيق رمدؼ مشيخ بعلبكي ، دار العلع ٕٖٔ)ت  االزدؼجسيخة اللغة ، أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج

 م .ٜٚٛٔىـ / ٛٓٗٔبيخوت ، الصبعة األولى،  –للسالييغ 
 أىل عسجة على(  ىـٖٙٔٔ ت) ألحامجؼ عثسان بغ مػسى بغ إسساعيل ، للدشػسي الكبخػ  شخح على حػاش 

 مصبعة ، الحدشي الدشػسي يػسف بغ دمحم هللا عبج أبػ ، الكبخػ  التػحيج أىل عقيجة شخح ، والتدجيج التػفيق
 .مٖٜٙٔ/  ىـٖٗ٘ٔ ، األولى الصبعة ، بسرخ وأوالده الحلبي ألبابي   مرصفى

 عبج وشخح تحقيق ،( ىـٖٜٓٔ ت) البغجادؼ عسخ بغ القادر عبج ، العخب لدان لباب ول  األدب خدانة 
 .م ٜٜٚٔ/ ىـٛٔٗٔ ، الخابعة الصبعة ، القاىخة الخانجي، مكتبة ، ىارون  دمحم الدالم

  ىـ( ، تحقيق: ٕٖٛ،)ت  االنبارؼ الداىخ في معاني كلسات الشاس ، دمحم بغ القاسع بغ دمحم بغ بذار، أبػ بكخ
 .ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔبيخوت ، الصبعة األولى،  –د. حاتع صالح الزامغ ، مؤسدة الخسالة 

 الكت  دار ،(  ىـٖٓٙٔ ت) مخلػف قاسع بغ عسخ بغ دمحم بغ دمحم ، السالكية شبقات في الدكية الشػر شجخة 
 . مٖٕٓٓ/  ىـٕٗٗٔ، األولى الصبعة ، لبشان ـ بيخوت العلسية

  ىـ(  ،تحقيق د.دمحم عبج السعصي، دار الكيان ٖٔ٘ٔشحا العخف في فغ الرخف، أحسج بغ دمحم الحسالوؼ )ت
 ، )د.ت( .للصباعة والشذخ والتػزيع، )د.ط( 
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  شخح ابغ عقيل على ألفية ابغ مالظ ، ابغ عقيل ، عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقيلي اليسجاني السرخؼ )ت
القاىخة، دار مرخ للصباعة ، سعيج جػدة  -ىـ( ، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ، دار التخاث ٜٙٚ

 م. ٜٓٛٔىـ /  ٓٓٗٔالدحار وشخكاه ، الصبعة العذخون ، 
 الذافعي  االشسػنيشسػني على ألفية ابغ مالظ ، علي بغ دمحم بغ عيدى، أبػ الحدغ، نػر الجيغ شخح األ

 م.ٜٜٛٔىـ /ٜٔٗٔلبشان ،الصبعة األولى،  -ىـ(، دار الكت  العلسية بيخوتٜٓٓ)ت 
  ، )شخح الخضي على الكايية ، رضي الجيغ األستخاباذؼ ، ترحيح وتعليق: يػسف حدغ عسخ ، )د.مط

 م . ٜٛٚٔىـ /  ٜٖٛٔ)د.ط( ، 
 السالكي ألحامجؼ مػسى بغ إسساعيل الذي  العالمة حاشية ومعو االجخومية متغ على الكفخاوؼ  العالمة شخح 

 . مٙ٘ٛٔ/هٕٕٚٔ ،( ط.د) ، الفكخ دار ، العلساء مغ لجشة بسعخفة ند  عجة على وصححت روجعت ،
  أحسج بغ عبج هللا ابغ يػسف أبػ دمحم شخح شحور الحى  في معخفة كالم العخب ، عبج هللا بغ يػسف بغ

ىـ( ، تحقيق عبج الغشي الجقخ ، الذخكة الستحجة للتػزيع ، سػريا ، )د.ط( ، ٔٙٚجسال الجيغ ابغ ىذام )ت 
 )د.ت(.

  ىـ( ، تحقيق د. ٖٚ٘ـذسذ العلػم ودواء كالم العخب مغ الكلػم ، نذػان بغ سعيج الحسيخػ اليسشي )ت
د يػسف دمحم عبج هللا ، دار الفكخ السعاصخ )بيخوت  -مصيخ بغ علي اإلرياني  -حديغ بغ عبج هللا العسخؼ 

 م. ٜٜٜٔىـ /  ٕٓٗٔسػرية( ، الصبعة األولى،  -لبشان(، دار الفكخ )دمذق  -
  ىـ( ، تحقيق ٖٜٖالرحاح تاج اللغة وصحاح العخبية ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي )ت

 م. ٜٚٛٔ/   ىـ ٚٓٗٔبيخوت ، الصبعة الخابعة  –دار العلع للسالييغ أحسج عبج الغفػر عصار ، 
  ىـ( ، تحقيق د ٓٚٔالعيغ ، أبػ عبج الخحسغ الخليل بغ أحسج بغ عسخو بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ )ت

 ميجؼ السخدومي ،و د إبخاليع الدامخائي ، دار ومكتبة اليالل ، )د.ط( ، )د.ت(.
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 ىـ( ، تحقيق مكت  تحقيق ٚٔٛ)ت  للفيخوزآبادػبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب القامػس السحيط ، مجج الجيغ أ
التخاث في مؤسدة الخسالة ، بإشخاف دمحم نعيع العخقُدػسي ، الشاشخ مؤسدة الخسالة للصباعة والشذخ والتػزيع، 

 م ٕ٘ٓٓىـ /  ٕٙٗٔلبشان ، الصبعة الثامشة،  –بيخوت 
 ،(ىـٓٛٔ ت) سيبػيو السلق  بذخ، أبػ بالػالء، ألحارثي قشبخ بغ عثسان بغ عسخو الكتاب، 

 ٜٛٛٔ / ىـ ٛٓٗٔ الثالثة، الصبعة، القاىخة الخانجي، مكتبة،  ىارون  دمحم الدالم عبج: تحقيق
 .م

  ت  اإلفخيقيلدان العخب ، دمحم بغ مكخم بغ على، أبػ الفزل، جسال الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ الخويفعى(
 م.ٖٜٜٔىـ /  ٗٔٗٔلصبعة الثالثة ،بيخوت ، ا –ىـ(، دار صادر ٔٔٚ

  ىـ( ، تحقيق عبج الحسيج ٛ٘ٗالسحكع والسحيط األعطع ، أبػ الحدغ علي بغ إسساعيل بغ سيجه السخسي )ت
 م . ٕٓٓٓىـ /  ٕٔٗٔبيخوت ، الصبعة األولى،  –ىشجاوؼ ، دار الكت  العلسية 

 ىـ( ، تحقيق ٙٙٙالقادر الحشفي الخازؼ )ت  مختار الرحاح ، زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج
ىـ / ٕٓٗٔصيجا ، الصبعة الخامدة ،  –الجار الشسػذجية، بيخوت  -يػسف الذي  دمحم ، السكتبة العرخية 

 م.ٜٜٜٔ
 ،دار ، جفال عيإبخال خليل: تحقيق ،( ىـٛ٘ٗ ت) السخسي سيجه بغ إسساعيل بغ علي الحدغ أبػ السخرز 

 .مٜٜٙٔ/ ىـٚٔٗٔ األولى، الصبعة ، بيخوت – العخبي التخاث إحياء
  السرباح السشيخ في غخي  الذخح الكبيخ ، أحسج بغ دمحم بغ علي الفيػمي ثع الحسػؼ، أبػ العباس )ت نحػ

 بيخوت ، )د.ط( ، )د.ت( . –ىـ( ، السكتبة العلسية ٓٚٚ
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 أحسج تحقيق ،( ىـٕٚٓ ت) الفخاء الجيلسي مشطػر بغ هللا عبج بغ زياد بغ يحيى زكخيا أبػ ، القخآن معاني 
 ، مرخ – والتخجسة للتأليف السرخية دار ، الذلبي إسساعيل الفتاح عبج/  الشجار علي دمحم/  ألشجاتي يػسف
 (.ت.د) ، األولى الصبعة

  السعجع الػسيط ، مجسع اللغة العخبية بالقاىخة ، )إبخاليع مرصفى / أحسج الديات / حامج عبج القادر / دمحم
 ر( ، دار الجعػة ، )د.ط( ، )د.ت(.الشجا

  ىـ( ، تحقيق دكتػر أحسج ٖٓ٘ـسعجع ديػان األدب ، أبػ إبخاليع إسحاق بغ إبخاليع بغ الحديغ الفارابي، )ت
 م . ٖٕٓٓىـ /  ٕٗٗٔمختار عسخ ، مؤسدة دار الذع  للرحافة والصباعة والشذخ، القاىخة ، )د.ط( ، 

 بغ فارس بغ زكخيا ، تحقيق عبج الدالم دمحم ىارون، دار  معجع مقاييذ اللغة ، أبػ الحديغ أحسج
 م.ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔالفكخ،)د.ط(، 

 الجيغ جسال دمحم أبػ يػسف ابغ هللا عبج بغ أحسج بغ يػسف بغ هللا عبج ، األعاري  ات  عغ اللبي  مغشي 
 الصبعة ، دمذق – الفكخ دار ، هللا حسج علي السبارك، ودمحم مازن . د تحقيق ،( ىـٔٙٚ ت) ىذام ابغ

 م.ٜ٘ٛٔ/ ىـ٘ٓٗٔ ، الدادسة
 بغ أحسج بغ محسػد الجيغ بجر الكبخػ، الذػاىج بذخح السذيػر األلفية شخوح شػاىج شخح في الشحػية السقاصج 

 ، فاخخ دمحم لعديدعبج ا  ، الدػداني تػفيق دمحم ،أحسج فاخخ دمحم علي تحقيق ،( ىـ٘٘ٛ ت) العيشي مػسى
 . مٕٔٓٓ/  ىـٖٔٗٔ ، األولى الصبعة ، والتخجسة والتػزيع والشذخ للصباعة الدالم دار

  مػسػعة كذاف اصصالحات الفشػن والعلػم ، دمحم بغ علي ابغ القاضي دمحم حامج بغ محّسج صابخ الفاروقي
بيخوت ، الصبعة  –ىـ( ، تحقيق: د. علي دحخوج ، مكتبة لبشان ناشخون ٛ٘ٔٔالحشفي التيانػؼ )ت بعج 

 م.ٜٜٙٔىـ / ٚٔٗٔاألولى، 
  ،ىـ ( ، تحقيق: عادل أحسج عبج ٔٛ٘بغ عبجهللا الدييلي )ت  عبج الخحسغالقاسع  أبػنتائج الِفَكخ في الشحػ

 م .ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔالسػجػد ،و علي دمحم معّػض ، دار الكت  العلسية ، بيخوت ـ لبشان ، الصبعة األولى ، 
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 الخامذ القخن  مغ األول الخبع علساء في الجػىخ عقج وبحيلو عذخ الخابع القخن  علساء في والجرر الجػاىخ نثخ 
 . مٕٙٓٓ/  ىـٕٚٗٔ ، األولى الصبعة ، لبشان ـ بيخوت ، السعخفة دار ، السخعذلي يػسف ، عذخ

  ىـ( ، دار السعارف ، الصبعة الخامدة عذخة ، )د.ت(.ٜٖٛٔالشحػ الػافي ، عباس حدغ )ت 
 العباسية السالجئ مصبعة ، األزىخؼ  ضاىخ البذيخ دمحم ، السجيشة عالع محى  أعيان في الثسيشة اليػاقيت ، 

 . مٜٙٓٔ/ ىـٕٖٗٔ

 :الجامعية   الخسائل واالشاريح
 حدغ أحسج:  د.أ: بإشخاف ، ماجدتيخ رسالة ، دويكات احسج الجليل عبج بياميغ الرخيية، الديػشي جيػد 

 ىـٖٕٗٔ ، فلدصيغ ــ نابلذ ـ العخبية اللغة قدع ، العليا الجراسات الية ، الػششية الشجاح جامعة ، حامج
 . مٖٕٓٓ/

 عبج الديج الجكتػر إشخاف ، ماجدتيخ رسالة ، ميدا لصفي ماىاما ، يػنذ سػرة في السرادر أبشية دراسة 
/  ىـٕٖٗٔ ، ماليديا ، وآدابيا العخبية اللغة قدع ، اللغات الية ، العالسية السجيشة جامعة ، الذػربجي الحليع
 .مٕٔٔٓ

 عافخؼ،  ــ، نادية جشي البغ السحتد  اتاب في دراسة ــ والسحجثيغ القجماء بيغ واإلبجال الإلعالل ضاىخة
 ــ العخبي واألدب اللغة قدع واللغات، اآلداب الية ماؼ، جامعة قخيشي، نبيلة م أ ماجدتيخ، إشخاف رسالة
 م.ٕ٘ٔٓ/  ىـٖٙٗٔ ، الجدائخ


