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 رسالتان نادرتان البن كامل باشا

 )∗(ّرسالة يف أن أسامء اهللا توقيفية, ورسالة يف نسبة اجلمع
 

 )**(وليد حممد الرساقبي. د
ُ هو العالمة املحقق:ِّاملؤلف ِّ َّ بن كامل باشا زاده, امللقب  بن سليامن)٢( أمحد)١(ّ

ِّأيضا نسبة إىل جد) ابن الوزير(ُ ويعرف بـ ,)ّشمس الدين(بـ ه كامل باشا الذي كان ً
 هذا , هـ٨٨٦سنة ) بايزيد الثاين(من أمراء الدولة العثامنية يف عهد السلطان 

ُّالسلطان الذي شهر عنه حبه للسلم وابتعاده عن احلروب, واشتغاله بالعلوم  ُ
ّبايزيد الصويف(ِّاألدبية, حتى لقب  ّ()٣(. 

                                                                          

معهد  لمسترشقة الدكتورة ليىل غاريتش, نائبة مديرل حواشيهام ُتقَّام وعلُهتقرأ:  الرسالتان)∗(
 .االسترشاق يف رساييفو

 

 .عضو اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب الثانية بحامة )* *(
 .١٠/٣٣٥ شذرات الذهب )١(
 ,٣٢٨ و    ٣/٢٣٨) تاريخ آداب اللغة العربية (ّذكر حممد سواعي أن كال من جرجي زيدان يف) ٢(

حممد بن (, جعال اسمه ٥٩ عن املخطوطات العربية يف فلسطنيوصالح الدين املنجد يف بحثه
 .٧ ص ,ِّاملحقق , مقدمة»حتقيق تعريب الكلمة األعجمية«..) .أمحد بن سليامن

 .١٣ ثالث رسائل يف اللغة )٣(
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ْمل ينص من ترجم له عىل تاريخ والدته ومكانه, إال َ أن حممد سواعي حمقق  ََّ ِّ رسالة «ّ
َّ رجح أن والدته كانت يف أدرنة سنة »تعريب الكلمة األعجميةحتقيق يف   هـ ٨٧٣َّ
 .)٤(. م١٤٦٩ – ١٤٦٨/

ّ ثم التحق بالعسكر السلطاين, ولكن هذه املهنة مل ,اشتغل يف مطلع حياته بالعلم ّ
ًترق له; ذلك أنه كان طامحا إىل تسنُّم مراتب العل ّْ ُّ تلمذ . َّ فتحول إىل سبيل العلم,مَ

املعروف بابن اخلطيب , حميي الدين بن تاج الدين إبراهيم: ومنهم, ملشاهري عرصه
وهو , ِّ, وسنان الدين يوسف أفندي معرف زاده) هـ٩٠١(املتوىف سنة , »خطيب زاده«

 .نِّمعلم السلطان بايزيد الثاين, واملوىل لطفي أمني خزانة كتب السلطان بايزيد خا

ٍوقد برع ابن كامل باشا, رمحه اهللا, يف علوم كثرية, من فقه, وتفسري, وحديث,  ٍٍ
ّوتاريخ, ولغة, وكان متقنا للغات الثالث ًّ ٍ ّالعربية, والفارسية, والرتكية: ٍ ّ قال عنه . ّ
ّوصنَّف رسائل كثرية يف املباحث املهمة «: ّطاش كربي زاده يف الشقائق النعامنية ً َ

ّحممد سواعي إىل أهنا تزيد  وذهب .)٥(»ٌرسائله قريب من مئة رسالةُالغامضة, وعدد 
ّعىل مئة وعرشين رسالة, وقيل هي ثالثمئة رسالة متفاوتة الطول واألمهية ّ)٦(. 

ِوسأقترص عىل إيراد ما طبع من رسائله فحسب, وهي ُ:  

صدر هذا الكتاب عن املعهد الفرنيس : التنبيه عىل غلط اجلاهل والنّبيه −١

                                                                          

 .٧ ص , مقدمة التحقيق,ألعجمية رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة ا)٤(
 .١٠/٣٣٥ شذرات الذهب )٥(
 .١٠ص )  يف تعريب الكلمة األعجمية حتقيقرسالة( مقدمة )٦(
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ّ والكتاب خاص بمعاجلة ما يندرج حتت حلن العامة١٩٩٤ق سنة بدمش َّوحققه . ٌّ
 .رشيد العبيدي ونرشه يف جملة املورد

صدر عن املعهد الفرنيس : رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية −٢
 .ً م بتحقيق حممد سواعي أيضا١٩٩١بدمشق سنة 

 م ١٩٨٠لرياض سنة صدر عن النادي األديب يف ا:  كامل باشا ابنرسائل −٣
ّضم هذا .  صفحة من القطع الصغري١١١نارص سعد الرشيد, وشغل . بتحقيق د

 .ورسالة يف حتقيق التغليب). كاد( رسالة يف حتقيق معنى :الكتيب مخس رسائل هي
ّورسالة يف رفع ما يتعلق . ةورسالة يف حتقيق املشاكل. أن التوسع شائعيف ورسالة 
 .امئر من األوهامبالض

ً رسد املحقق ستة وسبعني أثرا من آثار ابن كامل باشا ما بني كتاب ورسالة, وقد ً ِّ
َّومل يرش إىل الرسالتني اللتني بني يدي ُّ ْ ِ. 

 نارشون سنة –صدر هذا الكتاب عن مكتبة لبنان : ثالث رسائل يف اللغة −٤
َوضم هذا الكتاب الرسائل اآل. م بتحقيق الدكتور حممد حسني أبو الفتوح١٩٩٣ ُ  :تيةّ
 وقد سبق ذكرها ضمن الرسائل التي صدرت عن ,)كاد(رسالة يف حتقيق  −أ

ِّالنّادي األديب يف الرياض سنة  َّ ولكن املحقق أضاف إىل النّص املحقق . م١٩٨٠ّ ِّّ َّ
ِإحصاء للفظ  ّيف كل من القرآن الكريم وصحيح البخاري, ودراسة استعامله ) كاد(ً ٍّ

ًبعا ومخسني صفحة, وشغل القسامن اآلخران س) ٥٧(وقد شغل التحقيق . فيهام ً
 .صفحة) ٤٧(
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ْمن(رسالة يف الفرق بني  −ب  وشغل .)٣١−١٧ص (.التبيينية) من(و ) ِ
 .١٤٥ – ١٣٣التعليق عىل الرسالة من ص 

َّ علم املعاين اللغوي يف البحث عن ُصاحبيشارك أ : اآليترسالة يف بيان −ج
 ?  )١٩٣−١٦١ص(مفردات األلفاظ 

ْومل يرش ِ ُ حمقق هذه الرسائل أيضا إىل الرسالتني اللتني أحققهامُ ِّ ً ومل يرش أحد . ُِّ
 . ً رسائله إىل الرسالتني أيضابعض كتب ابن كامل باشا أو بعضّممن حقق 

والفضل يف وقويف عليهام عائد إىل الدكتورة ليىل غاريتش نائبة مدير معهد 
ًالشكر موصول أيضا إىل  فلها مني جزيل الشكر, و.)رساييفو(االسترشاق يف  ٌ

ّ, وإىل بقية )رساييفو(األستاذ الدكتور أسعد دوركوفيتش, مدير معهد االسترشاق يف 
 .األصدقاء املسترشقني يف املعهد, جزاء ما لقيناه منهم من اهتامم وتقدير وترحيب

ّيف أن أسامء اهللا تعاىل توقيفية( رسالة : الرسالة األوىل −١ تقع هذه الرسالة يف ) ّ
 ويف كل ورقة ثالثة وثالثون ,)أ /١٠٣ –أ /١٠٢ق ( ًورقتني وربع الورقة تقريبا, 

ّ ويف كل سطر ست عرشة كلمة مكتوبة باخلط الفاريس,ًسطرا ِّ ً ً َ َّ ٍ وأصل هذه الرسالة . ِّ
 .[R55-7] برقم ,ٌحمفوظ يف مكتبة معهد االسترشاق يف رساييفو البوسنة

احلمد هللا الذي له .  الرمحن الرحيم وبه ثقتيبسم اهللا«: تبدأ الورقة األوىل بقوله
ّاألسامء احلسنى, والصالة والسالم عىل حم ْمد ذي املقصد األسنَىّ , وتنتهي »...,ٍ

ّوال يذهب عليك أن ما نقله يف القرآن مبناه عىل عدم  (... :الورقة األخرية بقوله
مة ّوالنا العالمتت الرسالة التوقيفية مل. .ّالفرق بني اإلطالق الذي حمل اخلالف
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ومل يذكر تاريخ ). ّوالفاضل الفهامة كامل باشا زاده, جعل اهللا رمحته زاده, آمني
جواز استئجار القرآن (وقد أحلق ببقية الورقة رسالة قصرية يف . نسخها وال موضعه

 .ِّللمؤلف نفسه) العظيم
لة يف  وتقع هذه الرسا,)رسالة يف نسبة اجلمع( وعنواهنا : الرسالة الثانية−٢

ٍّ, وهي مكتوبة بخط )أ /١٠٣ –ب /١٠٢(ورقة واحدة وبعض الورقة الثانية 
ّ, ويف كل ورقة ثالثة وثالثون سطرا, ويف كل سطر ست عرشة كلمة كتبت ّفاريس ً ٌ

ّبخط فاريس مجيل وأصل هذه النسخة من مقتنيات مكتبة معهد االسترشاق يف . ّ
  .[R55-6]رساييفو برقم 

ِّاحلمد لوليه, والصالة عىل نبيه, وبعد( : تبدأ الرسالة بقوله ّ فهذه رسالة يف : ِّ
ُاعلم أن اجلمع ال ينسب إليه إال إذا مل يكن له واحد,. نسبة اجلمع َُ وتنتهي ..) .ّْ

ًوإن أراد أنه ال ينسب إليه إذا كان علام فال قيمة لتخصيص الوزن .. .: (بقوله َ ُ ّ ْ
ً فإن احلكم يف وزن األنصار أيضا ,املذكور متت رسالة يف نسبة اجلمع ملوالنا . كذلكّ

ُّالعالمة والفاضل الفهامة كامل باشا زاده, قدس رسه ّ ُ(.  
ّسخ, ولكن الراجح أن هاتني ًر أيضا اسم الناسخ وال مكان النومل يذك َ ّ

 .الرسالتني مها من جمموع رسائل كتبها أحد تالميذه
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   :عملي يف التحقيق
ني عىل النسختني اخلطيتني اللتني حتتفظ هبام ُاقترصت يف حتقيق هاتني الرسالت

مكتبة معهد االسترشاق يف رساييفو, عاصمة البوسنة, وذلك لوضوحهام وكامهلام 
 .ّوعدم وقويف عىل نسخة خطية أخرى

ُوقد بذلت قصارى جهدي يف حترير األقوال وتأصيل املصطلحات, ونسبة  ُ
ُ ذلك, وترمجت لألعالم الواردة اآلراء إىل أصحاهبا,وخترجيها من مظاهنا ما أمكنني

ّأسامؤهم فيها, وعرفت بمؤلفاهتم مطبوعها وخمطوطها, وعلقت عىل مواضع من  ُ ّ
ِالرسالتني بام جيلو غامضها ويوضح مبهمها, فإن أحسنت فبفضل اهللا ومنّته, وهو  ُ ْ ُ ِّ

ْما أردت, وإن قرصت فمن نفيس ِْ َ ُْ ُْ َّ.  
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 يــــه ثقتـــوب

ُاحلمد هللا الذي له ِ األسامء احلسنى, والصالة والسالم عىل حممد ذي املقصد ُ ٍِ ّ ُ ّ ُ ُُ ّ
 :األسنى, وبعد

َفهذه رسالة مرتبة يف بيان أن أسامء اهللاِ ّ ٌ تعاىل, توقيفية,ٌّ ُ أي يتوقف إطالقه)٧(َّ ا ّ
ّتعاىل, عىل اإلذن من الشارع فيه, أو قياسية ال يتوقف عىل اإلذن من الشارع  ,عليه ّّ ّ ِ ِ

ٍ دل العقل عىل اتصافه, تعاىل بصفةفيه, بل إذا ِ ِ ّ ُ َ أو سلبية جاز أن يطلق )٩( وجودية)٨(ّ َ ُ ْ ٍ
ِعليها اسم يدل عىل اتصافه هبا, وكذا احلال يف األفعال ّ ُّ ْ ومن )١٠(ّفذهب األشعري. ٌ َ

ِتابعه إىل األول ّ ُ  واختار القايض أبو بكر منّا . إىل الثاين)١١(ةَّراميِ وذهب املعتزلة والك,َ

                                                                          

ًتوقف اليشء عىل اليشء بأن يكون تابعا له: ّ التوقيفية)٧( ْ ُِّ. 
م املعج. تعاىل من صفات التعظيم, والقدرة, واحلياة, واإلرادة هي ما يوصف به اهللا: ّ الصفة)٨(

 .١/٧٣٠الفلسفي 
 .ُّ الوجودية نسبة إىل الوجود, وهو ماال يستقل بنفسه بل يقوم بغريه, وهو عكس العدمي)٩(
ّ هو أبو احلسن, عيل بن إسامعيل األشعري تويف يف بغداد سنة )١٠( انظر ترمجته يف األعالم .  هـ٣٢٤ُّ

٤/٢٦٣. 
َّ الكرامي)١١( = ِ حممد بن كرام بن عراف بن خرابة, كان ,ّفرقة من املشبهة أصحاب أيب عبد اهللا: ةِ
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َ حيث قالَالتفصيل ُكل لفظ دل عىل معنى ثابت هللا, تعاىل, جاز إطالقه عليه بال : (ُ ُ َ ٍ ٍّ ُّ
ُتوقف إذا مل يكن مومها بام ال يليق بكربيائه, فمن ثم مل جيز أن يطلق عليه لفظ  ْ َ َ ً َُّ ُُ ْْ ْ ّ ُِ ِ ِ ِ ٍ

ِالعارف( ٌألن املعرفة قد يراد هبا علم سبقه غفلة, وال لفظ ) َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َُ َ الفقه فّألن) الفقيه(ٌ ُهم َ ْ
ِغرض املتكلم من كالمه, ِ ِّ ٍوذلك مشعر بسابقيةِ ّ ٌ ) العاقل(ولفظ ) اجلهل(ُ وال لفظ ,ُ

ِمانع عن اإلقدام عىل ما ينبغي ّألن العقل علم  ُالعقال(حد, ومنه ألٌ ُوإنام يتصور ). ِ َّ َُ ّ
ِالفطن(ال ينبغي, وال لفظ هذا املعنى فيمن يدعوه الداعي  إىل ما  ِ  َطانةِألن الف) َ

ٍرسعة إدراك ُ ْ ُ يراد تعريضه عىل السامع فتكون مسبوقة باجلهل, وال لفظ ُ ًِ ) ّالطبيب(ُ
ٌألن الطب علم مأخوذ من التجارب, وإىل غري ذلك من األسامء التي فيها إهيام بام ال  ٌِ ّ ّ ّ

ُيصح اإلطالق   ., تعاىلِّ يف حقهُّ
ّال بد مع نفي اإلهيام من اإلشعار بالتعظي: وقد يقال ُم حتى يصح اإلطالق بال ِّ َّ ّ ِ

ُليس الكالم يف أسامء األعالم املوضوعة يف اللغات, إنام النّزاع يف : قالوا. ٍتوقيف ّ ُّ ِ ِ ُ
ّاألسامء املوجودة من الصفات واألفعال ِ ِ. 

ِقال ابن احلاجب يف بعض تصانيفه ِ َإذا ثبت أن الواضع هو  (:ُ ّ  ,تعاىل) اهللا(َ
ًوثبت أن من لغة العرب لفظا ّ َِ َ ُ يطلقونه عىل الباريَ ْ تعاىل, مل حيتج إىل إذن يف الرشع ,َ ٍ ْ َ ْ

ِلثبوت أن الواضع هو اهللا ْوإن قلنا. ّ ُ ِإن الواضع من العرب واحد أو مجاعة مل يكفنَا : ْ ٌ ٌّ َ
                                                           

ّووصف ابن كرام معبوده بأنه جوهر, . ّبالتجسيم وزعم أنه جسم له حد وهناية من حتته يقول=
َ مماس العرش– تعاىل –وأن اهللا   وما ١٣٠ ص ,رقِرق بني الفَالف:  انظر.ّ وأن العرش مكان له,ٌّ
 ,١٥٨/, وامللل والنحل٢/١٠٦ذكرة احلفاظ  ترمجته يف ت. هـ٢٥٥ تويف يف القدس سنة ,بعدها

 .٨/١٤واألعالم 
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َإطالق اللفظ يف تلك اللغة جلواز أن يطلقوا عىل الباري, تعاىل, ما يمنع الرشع بعد  ُ ُ ِ ِ ُّ ّ ُ
ِورود إطالقه, واحل ِ ُق ما ذكره ال ما ذكروهِ ُ َ ُّ.  

ٍواعلم أن حمل اخلالف إطالق اللفظ عىل ذاته ال إطالقه عىل مفهوم صادق عليه,  ٍ ُ ُ ُِ ِّ َّ
ِتعاىل, والفرق واضح, وإن خفي عىل الناظر يف قرينة املقام عىل ما ستقف عليه ُِ ِ ِ َ َ ٌ ِ ُ.  

ِفإطالق اخلادع املفهوم من قوله ِ َوهو خ:  تعاىل,ُ َ ْدعهمـَُٰ ُ ُ ِ   ]ٌخارج  ]١٤٢: النساء
ِعن البحث ٍ ألنه مل يطلق عليه, تعاىل, بل أطلق عىل مفهوم جمازي صادق عليه,ْ ٍ َ ِْ ْ ُْ َ ُ ّ)١٢(. 

ُوكذا إطالق الرفيق يف قوله عليه السالم ّ ِ ِ ِ َإن اهللا رفيق حيب الرفق: (ُ ٌُّ ِ, واحلديث بتاممه )ّ ِ ُ
ً فإنه مل يطلق أيضا عىل ذ)١٣()املشارق(مذكور يف  ْْ َ ُ ُ ِاته, تعاىل, بل أطلق عىل مفهومه, ّ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ

َمحل ذلك املفهوم عليه, تعاىل َ ِومن غفل عن هذا الفرق قال يف رشح احلديث . َ ِ ْ ِ َ َ َ ْ َ
ِواختلف العلامء يف جواز إطالق «: ِاملذكور ِ ٌفذهب طائفة . , تعاىل)اهللا(عىل ) قالرفي(ُ

َمن األشاعرة إىل جوازه, ألن هذا احلديث قد ورد ف َ ّ ِ ّيه, فكان إذنا من الشارع بذلك, ِِ ً ْ ِ
ِألن إطالق االسم عليه ِ َ َ تعاىل, من باب العمل, وخرب الواحد يفيد العمل,ّ ُ. 

ِوذهبت طائفة أخرى إىل عدم اجلواز قائلة بأن جوازه ال يثبت إال بالكتاب والسنّة  ُّ ِ ّ َ ً ِ ِ
ًأو اإلمجاع عىل ذلك ما يثبت داللة )١٤(ِاملتواترة ُ ّوالسنّة .  الكتاب عليهَ وال داللة يف,ِ

                                                                          

 اجلامع ألحكام القرآن . يراد باخلداع من اهللا تعاىل جمازاهتم عىل خداعهم أولياءه ورسله)١٢(
٢/٤٢٣. 

وهو تفسري لغريب احلديث املختص بالصحاح ) مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار( هو كتاب )١٣(
 .البخاري, وصحيح مسلمَّاملوطأ, وصحيح : الثالثة

   = ٍ عن مجع, تواطؤهم عىل الكذبستحيل يٌهو احلديث الصحيح الذي يرويه مجع:  املتواتر)١٤(
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١٣٨

ِ, فإن استدالل الطائفة األوىل باحلديث املذكور عىل حمل اخلالف )١٥(الواردة من اآلحاد ِ ِِّ َِ ّ ّ
ِمبناه عىل عدم الفرق بني اإلطالقني املذكورين ْ َُ ِْ َ ِ ّثم إن ما قالته الطائفة الثانية من أن . ِ ُ ُ ّ ُّ ْ ّ

ُّجوازه ال يثبت بالسنّة الواردة من اآلحاد  ُ ُ ُمنظور فيه عىل ما سنقف عليهَ ٌ. 
ْيف رشح األسامء احلسنى )١٦(وقال اإلمام النّسفي ُ ِ َواختار الغزايل أن األسامء : ِ َُّّ

ِموقوفة عىل اإلجازة َ فأما الصفات فغري موقوفة عليها, وفيه نظر, ألنه إن أراد ,ٌ ْ َّ ٌَ ِّ ٍ ُ ُ
ِباألسامء األعالم وبالصفات املشتقات ِّ ِّ َ ِحة له, ملّ يف الصفات فال صِ َ َا عرفت أن أسامء َّ ّ َ

ِّاألعالم خارجة عن حمل اخلالف عىل ما قالوا ٌ ِويتوقف احلكم فيها عىل التفصيل . ِ ّ ُ ُ ّ
ِعىل ما قاله ابن احلاجب ُ ُ َ. 

ُوإن أراد باألسامء املشتقات يف الصفات واألفعال, وبالصفات ما حيمل عليه تعاىل  ْ ُ ّ ّ َِ ِ ّ ِْ
ٍال بطريق اإلطالق عىل مفهوم  ٌإن اهللا رفيق« :−ُ عليه السالم –ٍصادق عليه, كام يف قوله ِ ّ« ,

ًفقد عرفت فساده أيضا ُ َ ِ وإن أراد معنى آخر ال بد يف بيانه حتى ينظر يف صحته وفساده,َ ِ ِ ِّ َ َ ًّ ّ ْ. 
ُالعقائد العضدية( يف رشح )١٧(ّوقال الفاضل الدواين ُّوذهب اإلمام الغزايل «): َ ُ َ ََ َ

                                                           

ّ مثلهم يف أول السند ووسطه وآخره=  وعلوم احلديث ,٦١/معجم مصطلح احلديث . ّ
 .١٤٧/ومصطلحه

غريب, وعزيز, :  أنواعّهو ما اختل يف رشط من رشوط املتواتر وهو ثالثة:  احلديث اآلحاد)١٥(
 ومن علم مصطلح ,١/معجم مصطلح احلديث. ومشهور, وذلك كله بحسب عدد الرواة

 .٢٨/احلديث
ّ هو حممد بن حممد, أبو الفضل النسفي, )١٦(  ).هـ٦٨٧ت(ّ
ّ هو حممد بن أسعد الصديقي )١٧( ّ  ).هـ٩٠٨ ت(ّ
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١٣٩

ُإىل جواز إطالق ما ع ِ ُلم اتصافه ِ ّ ِ هبا عىل طريق التوصيف دون التسمية; – تعاىل –ِ ِّ ّ ِ
ٍألن إجراء الصفة إخبار بثبوت مدلوهلا, فيجوز عند ثبوت املدلول إال ملانع بخالف  ِ ِ ُ ُ ٌّ َّ
َالتسمية فإنه ترصف يف املسمى وال والية له إال لألب أو للاملك وما جيري جمرامها ّ ٌ ُّ ّ ِّ .

ٌتعاىل, منزه عن,واهللا ّ الترصف فيه, وفيه نظر ملا عرفت أن َّ َ ٌ ِ ُّ َاإلطالق هبذا املعنى ّ
ِخارج عن حمل اخلالف ِّ ِويشكل بلفظ  (:الّ ثم ق.ٌ ِ ْ وأمثاهلام يف ) تنكري(و) َخداي(ُ

َسائر اللغات مع شيوعهام من غري نكري, اللهم إال أن يقال ّ ُّ ْ ّ ّ ٍ ِ ِ ِ ِ َإن لفظ : ِ خود ) (َخداي(ّ
ُ; أي املوجود بذ) ْآنيده ّاته, يكون مرادفا لواجب الوجود كام ذكره اإلمام الرازي يف ْ ُّ ُ ِ ِِ ً ُ

ّويقال بمثل ذلك يف أسامئه بحسب سائر اللغات إن أمكن, فكأنه . ِبعض تصانيفه َ َ َُ ْ ِ ُّ ُِ َ ِ
ًنيس ما ذكره يف الرشح املذكور قبل هذا الكالم نقال عن صاحب َِ ِ ِ ْ ََّ َ من ) املواقف( )١٨(َ

ُأنه ليس الكالم يف أسام ّء األعالم املوضوعة يف اللغات; ألن مّ ّ ِ ِ نشأ القول باإلشكال ِ
 .ول عن الكالم املزبورُفُاملذكور الغ

ٌوأما ما نقله عن اإلمام فمسطور يف  قولنا . هبذه العبارة )١٩( )املطالب العالية(ِّ
ِيفيد أنه يستحق الوجود من ذاته املخصوصة لذاته املخصوصة) ُواجب الوجود( ِ ِ ِ َ ُُّ ّ ُ. 

                                                                          

ّوهلذا الكتاب عدة رشوح, . الميف علم الك) املواقف(وكتابه بعنوان . هو عضد الدين اإلجيي )١٨(
, ) هـ٧٨٦ت (, وشمس الدين الكرماين ) هـ٨١٦ت (منها رشح السيد الرشيف اجلرجاين 

 .٢/١٨٩١كشف الظنون . وغريمها
وهو كتاب يف علم الكالم ) املطالب العالية(ّثمة غري ما كتاب حيمل هذا العنوان, والراجح أنه  )١٩(

   ., ورشحه عبد الرمحن املعروف بحلبي زاده)هـ ٦٠٦ت (لإلمام فخر الدين الرازي 
 .٢/١٧١٤ انظر كشف الظنون 
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١٤٠

ّريب من هذا اللفظ قولنا بالفارسيةوق ٌُ ُوأصل هذا اللفظ قوهلم) َخداي (:ِ ِ ّ :
ُ, وهو مركب من لفظني, أحدمها)َخداي( ْ َ ُذات اليشء ونفسه: ومعناه) خود: (ّ ُ ِ ُ, 

ِفاملعنى أنه بنفسه وذاته جاء إىل الوجود ال بغريه. َجاء:  ومعناه,)ُآي(والثاين  ِ ِ ٍِ فصار . ّ
ِ أنه بنفسه وجد, وذلك هو اللفظ املطابق لقولنايف معنى) خداي: (قولنا ُِ ِ ُ ّ َ ِّ واجب : (ُ

ِالوجود لذاته ُإىل هنا كالمه). ِ ُ. 
ّ القول بأن وهذا يعني ّ, وهم فاسد, فإن خداي يف لغة خودآي: أصله) خداي(َ ٌ ٌ

َفرس بمعنى الصاحب, شهد بال ِ َ ِ ّ ِ ْ َك تتبع كالمهم, فإهنم يقولونذلُ ّ ُ ُّ: 
ْكتخدا: (ومنه ٍ, ومعناه صاحب منزل)كدخداي: (أصله) َ ْكد(ّفإن . ُ لغة اليف ) َ
ْميكده: (ُ, ومنه)ُّاملحل(الفارسية  ّواهلاء يف آخرها للنقل إىل االسمية) وينكده) (َ ِ ُ. 

ُوبام قررناه تبني بطالن ما تومهه القايض  ّ ُ ّ ّعضد الدين(ّ ُ ولفظ ) اهللا(ِمن الرتادف بني ) ُ
ِ البن احلاجب)٢٠()رشح املخترص(ُحيث قال يف ) خداي( ِّلو صح وقوع كل :  قالوا.ِ ُ َّ

ّمرادف مكان صاحبه لصح  ِ ٍِ ٍألنه مرادفه والالزم منتف) ُاهللاُ أكرب(ُّكام يصح ) خداي(َ ُ ُ. 
ّاجلواب أوال بالتزام صحة  ِأكرب ممن يفهمه للخالف فيه) خداي(ًّ ُ وال التزام . ّ
ٍإال بمجمع عليه إذا مل يثبت بدليل ْ ِ ٍ. 

َوثانيا بالف ُرق بأن املنع فيه ألجل اختالف اللغتني فال يلزم املنع ً َُ ِْ ّ يف املرتادفني من ِ
 . انتهى.ّاللغة الواحدة

                                                                          

ْخمترص منتهى السول واألمل يف علم األصول واجلدل: ( اسمه الكامل)٢٠( وهو خمترص يف فروع ) ُّ
 .٢/١٦٢٥ كشف الظنون .) هـ٧٧١ت (وممن رشحه حممد بن احلسن املالقي . املالكية
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ُّثم قال الفاضل الدواين ّ: 
ّوأما إطالق واجب الوجود وصانع العامل وأمثاهلام فالظاهر أنه بطريق ( ُ ِّ ِِ ِ ِ

ِالوصف ال بطريق التسمية ِ ْ فمنشؤه عدم الوقوف عىل الفر,ْ ُِ ُ ِق الذي بني الطريقني ُ ْ َ َ ِ
َالذي بينّاه فيام تقدم, فإنه إذا قيل ّ ََّ ُ ِيا واجب الوجود يكون بطريق التسمية ال : (ّ ِّ َ

ُقال الفاضل الرشيف يف رشح املواقف. ّبطريق التوصيف ّ ُ ُوذهب الشيخ : (ِ َ
ًومتابعوه إىل أنه ال بد من التوقيف, وهو املختار; وذلك لالحتياط احرتازا ِ ُ ُ ّ ّ ّ ُ عام يوهم ُ ِّ ْ ُ

ِباطال لعظم اخلطر يف ذلك, فال جيوز االكتفاء يف عدم إهيام الباطل بمبلغ إدراكنا,  ِِ ًِ ِ ِ َ َ ُُ َ ِ َ ََ ِ
ِبل ال بد من االستناد إىل إذن الرشع ْ َّ ِ ّ.( 

ّفكل ما ورد اإلذن من الشارع به  ( :)أبكار األفكار( يف )٢١(ُّوقال اآلمدي ُ ْ َ ََ ُّ
َجوزناه, وما ورد به امل َ ُ ُنْع منعناه, وما مل يرد فيه إطالق وال منْع فقد قال بعض ّ ٌ ْ َ ُ ٌُ ِ

ِأصحابنا باملنْع منه, وليس القول باملنْع مع عدم ورود املنْع فيه أوىل من القول  ْ َُ ِ ِ َِ َِ ِ َ َ ُ
ِباجلواز مع ورود التجويز, إذ املنْع والتجويز حكامن وليس إثبات أحدمها مع دليله  ُ َ ُِ ُ ِ ِ

ٍل احلق يف ذلك التوقف, وهو أال حيكم بجواز وال منْعِأوىل من اآلخر, ب ٍ َ َ ُ ّ ُ ُُّّ ّ ُواملتبع يف . َ َ ّ
ًذلك من الظواهر الرشعية هو املتبع يف سائر األحكام, وهو أن يكون ظاهرا يف  َ ْ ِّ ِ ِِ َِ ُ ّ ْ ّ
ِداللته ويف صحته, وال يشرتط فيه القطع كام ذهب إليه بعض األصحاب لكون  ِ ُ ِ ِ َِ ُ ُ ّْ َ

ِع يف األحكام الرشعية, وأن التفرقة بني حكم وحكم يف اشرتاط القطع ِالتجويز واملن ٍِ ٍ َ َّ ّ ِ ِ
ِيف أحدمها دون اآلخر حكم ال دليل عليه َ ٌ ِ. 

                                                                          

ّ عيل احلسن بن حممد, سيف الدين اآلمدي هو أبو احلسن, عيل بن أيب)٢١(  ).هـ٦٣١ت(ّ
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١٤٢

ِورشحه) ِاملواقف(ويف  ُوالذي ورد به التوقيف: (ِ َ َ يف املشهور تسعة وتسعون ّ ٌ ِ
ّ وقد ورد يف الصحيحني أن.ًاسام ِ ْ ََ ًهللاِ تسعة وتسعني اسام  ()٢٢(ّ ْ َ ْمن , )٢٣(ًإال واحداً َ

َأحصاها فقد دخل اجلنّة َ َوليس فيها تعيني تلك األسامء, )ْ َ ُ ّلكن الّرتمذي والبيهقي . َ ّ ّ
َوإنام قال). املواقف(أي , ِكام يف حديث الكتاب ُإذ قد ورد التوقيف ) يف املشهور: (ّ َّ َ َ ْ

ِأما يف القرآن فكاملوىل. بغريمها ِوالغالب, والنّصري, ّ , ّوالرب, ِوالقريب, َوالقاهر, َ
ْواألعىل, ِوالنّارص ّوأرحم الرامحني, ِوأحسن اخلالقني, ِواألكرب, َ ِوذي الطول, ِ ْ َّ ,

وقد , واملنّان, وأما يف احلديث فكاحلنّان. إىل غري ذلك, وذي املعارج, ّوذي القوة
َابن ماجه(ورد يف رواية  ِّكالتام, ِورةهٌأسامء ليست يف الرواية املش) ِ , ِوالقديم, ّ

ِوالوتر ْ  .وغريمها, والكايف, ّوالشديد, َ
ّوال يذهب عليك أن ما نقله القرآن مبناه عىل عدم الفرق بني اإلطالق الذي  َِ ِ َ ُ ُ َُ َّ َ

ٌحمل اخلالف والذي خارج عنه ّ َومما ورد. ّ ُ به التوقيف يف اخلرب اسمّ ِ ُ ِالديان (ّ ّ .( 
ِإما حفظها; ألنه إنام حيصل بتكرار جمموعها وتعدادها : واملراد يف إحصائها ِ ِ ُ ّ ّ ُ ْ ّ

ًوإما ضبطها حرصا وتعدادا, ًمرارا ً ُْ َ ْْ ًوعلام دائام وقياما بحقوقها, َّ ً ً ْ ِ. 
َمتت الرسالة التوفيقية ملوالنا العالمة والفاضل الفهامة كامل باشا زاده ّ ِّ ِ ِِ ّ َ ُ َجعل , ّ

َاهللا رمحته زاد   .آمني, ُهَ

                                                                          

, ٢٥٤٩احلديث رقم , ٢٥/١١١و, ١٢/٥٦ احلديث يف صحيح البخاري برشح الكرماين )٢٢(
 .٦٩٤٣و

 .٦/١٧٤مصابيح اجلامع : انظر). ًمئة إال واحدا: (يف رواية )٢٣(
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١٤٣

  الرسالة الثانية
  

ُّرسالة يف نسبة اجلمع ملوالنا العالمة كامل باشا زاده, قدس رسه ِّ ُ 

  
 ّوعليه توكيل

ِّاحلمد لوليه, والصالة عىل نبيه, وبعد ّ ُ: 
ُ اعلم أن اجلمع ال ينْسب إليه إال إذا مل يكن له .)نسبة اجلمع(فهذه رسالة يف  َ ّ

ًواحد أصال كـ  ِ ال يكون له واحد من لفظه كـ  أو,)ّاألعرايب(ٌ ِ ْ ّالركايب(ٌُ , أو يكون )ِّ
ًعلام كـ  َ َ ّاألنباري(َ ُو جاريا جمراه كـ , أ)ْ ْ ِالصحاح(ّقال اجلوهري يف ). ّاألنصاري(ً ّ :(

ِالعرب اجليل من النّاس, والنّسبة إليه عريب, وهم أهل األمصار« ُ ُْ ّ َُ َ ِ ُ واألعراب هم ,ُ ْ
ًسكان البادية خاصة والنِّ ُّ ِ ُسبة إليهم أعرايب, ألنه ال واحد له,ّ َّ ّ ُ ً وليس األعراب مجعا لـ ْ َ

 .انتهى. »)عرب(
ْهم منومن ّ مل يفرق بينه وبني األنصاري كاإلمام املطرزي حيث قال يف َ ّ ُِّ ِّ ْ

ٍإذا نسب إىل اجلمع رد إىل واحد فقيل«: )٢٤()ْغربُامل( َِّ َُ ِْ ّفريض, وصحفي,: ُ ََ َ ّ َ 

                                                                          

ْاملغرب(و). ـه٦١٠ت( هو اإلمام نارص بن عبد السيد بن عيل, أبو الفتح املطرزي )٢٤( معجم يف : )ُ
ّالفقه واللغة, أقامه املطرزي عىل رشح غريب األلفاظ التي يتداوهلا مؤلفو كتب الفقه احلنفي, 

ّولذلك عد بمنزلة كتايب  للفيومي, ألهنام يرشحان ألفاظ ) املصباح املنري( و ,لألزهري) الزاهر(ُ
 .الفقه الشافعي
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١٤٤

ّومسجدي للعامل بمسائل ِ َ الفرائض, والذي يقرأ عن الصحف, وملن يالزم املسجدْ ُ ِ ُ ْ َِ .
ُوإنام يرد ; ألن الغرض الداللة عىل اجلنْس والواحد يكفي يف ذلك ّّ َّ ُّ َُ. 

ْوأما ما كان علام كاألنامري ً َ َ ّوكاليب ,)٢٥(ّ ّ ومعافري,)٢٦(ِ َ , )٢٨(ّ ومدائني,)٢٧(َ
ّفإنه ال يرد َ وكذا ما كان جاريا جمرى العلم ك,)٢٩(ّ َ ّأنصاري وأعرايب مل يصب يف ً ّ ْ

ِدرة الغواص يف أوهام اخلواص(ّقال احلريري يف . ذلك ّ َويقولون ملن  ( :)٣٠()ّ

                                                                          

ُّأيب بطن من العرب غزاهم النبي ) أنامر(ىل نسبة إ) ّكأنامري (:٢٢٠ / يف املغرب)٢٥( ٍ بعد غزوة 
ِ مجع نمر− يف األصل−وأنامر . ّذات الرقاع ِ وبه سمي النمر بن جدار,َ ِ ّ ّ  .)نمور(ً وجيمع أيضا عىل ,ُ

ِقبيلة عربية من قيس عيالن من مرض, وهم أوالد كالب بن ربيعة بن عامر ) كالب( نسبة إىل )٢٦( ُ
ّ ويف ذلك يقول الفواح الكاليب, عرش قبائل: وكالب,...ة بن بكربن صعصعة ابن معاويا ّ:  

ٍوإن كالبــــــا هــــــذه عــــــرش أبطــــــن ُ ً  َوأنـــت بـــريء مـــن قبائلهـــا العـــرش ّ
 .٩/ وهلجة بني كالب ,٤٨٢ ص ,انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم. وكان مسكنها يف الطائف

ّمعافر بن حر( نسبة إىل )٢٧( َّ ًثوب معافري إذا كان منسوبا إىل ذلك, وال : ل يقا,ّأخي متيم بن حر) َ ّ َ ٌَ
ّمعافري, بضم امليم: يقال ُّ ّمعافري: ويف معافر.. .«:  قال سيبويه.َ َ  .٣/١٣٨٠ الكتاب .»...َ

 الكتاب .»ًصار هذا البناء عندهم اسام لبلد: مدائني فقال: وسألته عن قوهلم«: قال سيبويه )٢٨(
٣/٣٨٠. 

ًمع الداللة عىل أن ثمة بينه وبني جنسه مالبسة الغرض من النسب إىل اجل)٢٩( َّ  وهذا التفريق حيصل ,ّ
ً وأما اجلمع الذي غدا علامً.باملفرد, فيقع لفظ اجلمع ضائعا َ َ  فيجب بقاؤه عىل حاله النتفاء املعنى ّ

ّالذي حصل به من أجله الرد إىل املفرد; إذ ليس مقصودا به اجلمع, وإنام أصبح كاملراد باألعالم  ً ّ
 .٥٨١ّانظر اإليضاح يف رشح املفصل .  ما وضع له عىل ًلقبا

 .١٥٣ و ١٥٢ّ درة الغواص )٣٠(
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ُّيقتبس من الصحف َ ِصحفي مقايسة عىل النّسب إىل األنصار: ُ ً ٌّ ُ ّأنصاري: ُ ] وإىل[, ْ
َوالصواب عند النّحويني البرصيني أن توقع النّسبة إىل, ّأعرايب: األعراب ّ َ ّ ْ ُ ّْ ْ ِ واحدة َ

َالصحف وهي صحيفة َصحفي كام يقال يف النّسبة إىل أيب حنيفة: ويقال, ُِّ ِ ُ ُ َ َّ :
ُحنَفي, ألهنم ال يرون النّسبة إال إىل واحد املجموع, كام يق ََ ّ ُال يف النّسبة إىل ّ

ّمقرايض:  وإىل املقاريضِّيضَرَف: الفرائض ْ ً اللهم إال أن جيعل اجلمع اسام علام ,ِ ًَ ََ َُ ْ ْ
ِسوب إليه فيوقع للمن ِيف النّسبة إىل صيغته, كقوهلم يف النّسبة إىل قبيلة ] ٍحينئذ[ِ ِ ِْ

ّكاليب): (ِكالب ()٣١(]ّحي[ّهوازين, وإىل ): َهوازن( ): األنبار( وإىل مدينة ,)ِ
ّأنباري( ْ ِاألنصار(وأما قوهلم يف النّسبة إىل . ّمدائني): مدائن( وإىل بلدة ,)َ ْ :(

ّأنصاري َ ّ فإنه شذ ,ْ ِعن أصله, والشاذ ال يعتد بهّ ِِ ُّ َ ْ ُ ْ ُّْ ّ ِ. 
ِأعرايب فإهنم فعلوا ذلك إلزالة اللبس : )ْاألعراب(ِهلم يف النِّسبة إىل وأما قو ْ َّّ ِ َ ّ ْ

ْونفي الشبهة; إذ لو قالوا فيه ِْ ّ ِ ِالشتبه باملنسوب إىل :َ َ َ َ ٌ وبني املنْسوبني فرق ,)ِالعرب(ْ ْ ِْ َ ََ
ُظاهر, ألن العريب هو املنسوب َّ ّ ِالعرب( إىل ٌ َ َوإن تكلم) َ ّ َّ بلغة العجم, واألعرايب )٣٢(ْ ْ َ ِ

َّهو النّازل بالبادية وإن كان عجمي النّسب َ َ ْ ِ  .إىل هنا كالمه, )٣٣( ُ
َويف حرصه املستثنى نظر ملا عرفت أن للنّسبة إىل اجلمع وجوها أخر ٌ َْ ُ ً ّ َِ ِ َِ َ َّ ثم إن .ِ ّ

ِما زعمه من أن األنصاري شذ عن أصله ِ ْ ّ ْ ُّ ّْ َ َ ّ مبناه الغفول عن أهنم ينْسبون إىل َ َْ ُ ُْ ُ ُ

                                                                          

 .١٥٣ زيادة من درة الغواص)٣١(
ّ والتصحيح عن درة الغواص,)ّتكلف: ( يف األصل)٣٢( ُّ ّ. 
 .١٥٣ درة الغواص )٣٣(
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َاجلمع إذا كان جاريا جمرى العلم َ ْ َ ً َ ِ ْ ِوأيضا قد عرفت أن رشط إدخال أداة  )٣٤(َ ِ َ ّ ًْ َ
ِالنّسبة إىل الواحد يف نسبة اجلمع هو أن يكون لذلك الفرد واحد من لفظه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ْ ْ َْ َ ْ ِ, 

ِواألعراب ليس له واحد من لفظه ِ ٌ َ َ فال جمال ف,ُ َيه ألن يدخل األداة يف الواحد, َ ُ
ّواالعتذار بام ذكره إنام يتمشى بعد الصحة واالحتامل ّ َُ ّّ ََ وهذا املعنى مما أخطأ فيه  ,ُ

ًاجلوهري أيضا ُ كان يف مادة أخرى حيث قالْوإن. ّ ِوإذا نسبت إىل مدينة «: َّ َ ْ َ َ
ِالرسول,  ّّمدين: (َ قلت َ : ِائن كرسى وإىل مد,)ّمديني: (وإىل مدينة منصور) َ

َمدائني, للفرق بني النّسب; لئال خيتلط  .انتهى. »ّ
ِفإنه قد أخطأ يف زعمه أن عدم إدخال أ َ ّ ِ ِ ْ ; إلزالة )املدائن(ِداة النّسبة إىل واحد ّ

َاالشتباه, ومبناه الغفول عن أن يكون املدائن علام, فأخذ حكم املفرد, ومل يبق  ْ ُ ُ ُِ ُِ َ ْ َ َ ْ َُ ً َ َُ ُ
ِاحتامل إدخال أداة  ِ ِالنّسبة إىل الواحدُ ْوإنام قلنا.ِ ُ ٌإن األعراب ليس له واحد من : ّ ُ َ َ َ ّ

ّلفظه, ألن  ِ  . ٍليس بواحد له) َالعرب(ِ
ِقال الشيخ ابن احلاجب ًمل يتحقق كون األعراب مجعا; ألنه لو كان مجعا «: ُ َ ً ُ َّْ ْ َّ ِ ْ

ُللعرب لكان مدلوله للجمعية كمدلوله يف حالة اإلفراد, وليس األمر َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ّ كذلك, فإن ِ
ُالعرب اسم ملن ليس بعجم مطلقا سواء سكن البادية أو ال واالسم ملن سكن منهم  َ ً ٌ ََ َ ْ َ ََ َ ً ٍ َ

ًالبادية خاصة ِأعرايب, وكيف يكون اجلمع أخص من املفرد ?: َّ َّ ُ ِكذا يف رشح . »ٌَّ ْ
ّالزوزين لـ  َ  .)اللباب(ّ

                                                                          

َمع بمعناه ملا غلب ّوإذا كنا نسبنا إىل األنصار أنصاري مع حتقق أصل اجل«: قال ابن احلاجب )٣٤( َ َ ّ
ْوصار علام فألن ينسب إىل األعراب أعرايب مع انتفاء معنى اجلمع أجدر ُ ْ َ اإليضاح يف رشح . »ً

 .١/٥٨١ّاملفصل 
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ًوال يرد النّقض عىل قوله; ألنه لو كان مجعا َ ْْ َ ُُ ُ َّ ِ ِ ُ للعرب لكان مدلوله يف ِ َ ِ
ِاجلمعية كمدلوله يف حالة اإلفرا ِ ّد, كالفضول فإنه مجع ِ ُ ُ ْفضل(ِ , وقد اختلف )َ

ُالفضل«: )٣٥(ّقال املطرزي يف املغرب. ُمدلوهلا ْ ُالزيادة, وقد غلب مجعه عىل ما ال : َ ُ َ َ َ ْ ُ ّ
ّخري فيه حتى قيل فضول بال فضل, وسن بال سن ّ ٍ ْ َُ ٌُ َ ّ ٌ, وطول بال)٣٦(َ ٍ طولُ ْ َ)٣٧( ,

ٍوعرض بال عرض ْ ِْ ٌ ُثم قيل ملن يشتغل بام ال يعنيه. َ َْ ّفضويل: ّ ّألن ذلك . »)٣٨(ُ
ُاالختالف من جهة العرف عىل ما أفصح عنْه صاحب  ُ َ َ ُِ ِْ  حيث قال )٣٩()الكشف(َ

ِيف رشح قول صاحب الكشاف ّ ِ ِ َوهذا فضول من القول, وهو مجع فضل غلب «: ِ ُ ِّْ ٌُ ٍ ْ ْ ََ َ ُِ
ُ إىل هنا كالمه , َما ال خري فيه ُ ُ«. 
ِكالم ابن احلاجب في: ُأقول ِ ِ بحسب الوضع الواحد, ومن كالم صاحب هاُ ِ

ْاملغرب( ُظهر وجه آخر للنسبة إىل اجلمع) ُ ٌَ َ ُ وهو إذا كان للجمع معنى آخر غري ,َ ُ ِ َ
ِمعنى مفرده ِ. 

                                                                          

 .)فضل (٢/١٤٢ املغرب )٣٥(
ٌبالسن: ( يف املغرب)٣٦(  .الكبري بال رفعة:  والبالسن.)ِ
ُ الطول)٣٧(  . املقدرة والفائدة:َّ
ُوفتح الفاء خطأ( :ّ قال املطرزي)٣٨(  .من ليس بوكيل:  والفضويل يف اصطالح الفقهاء.)ْ
ّ هو املفرس عمر بن عبد الرمحن الفاريس القزويني)٣٩( ِّّ : والكشف). هـ٧٤٥ت(ّ رساج الدين ,ُ

 انظر كشف الظنون .حاشية كتبها اإلمام العالمة عمر بن عبد الرمحن الفاريس القزويني
٢/١٤٨١. 
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ُقال الرشيف اجلرجاين ِيف بحث  )٤٠( ّّ ِالتشبيه(ْ ُمما علقه عىل رشح التلخ) ّ َ : يصّ
ُيقال« ّسيف مرشيف: ُ َْ ُ وال يقال)٤١(ٌ ِسيف مشاريف, ألن اجلمع ال ينسب إليه: ُ ُ َ ّ ّ  إذا ّ إالََ

َكان علام, كاهلوازين, واملدائني, وإن أراد أنه ال ينْسب إليه إذا كان علام فال وجه  ُ ُ ًَ ًَ ََ ََ َْ ّّ ِ ّ َ
ًلتخصيص الوزن املذكور به, فإن احلكم يف وزن األنصار أيضا كذلك ِّ َِ ِ«. 

ّمتت رسالة نسبة اجلمع ملوالنا العالمة الفاضل الفهامة كامل باشا زاده  ِ ُ ّ
ُّقدس رسه َ ِّ.  

 املصادر واملراجع
 .خري الدين الزركيل, دار العلم للماليني: األعالم −١
ّإيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون −٢  ,إسامعيل باشا البغدادي, دار الكتب العلمية, بريوت: ّ

 . م١٩٩٢

 دار سعد الدين, دمشق, ,١إبراهيم عبد اهللا, ط . ّابن احلاجب, حققه د: ّ يف رشح املفصليضاحإلا −٣
 . م٢٠٠٥

 .١٩٩٨ العرصية, صيدا, ةّحققه حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتب ,جالل الدين السيوطي: بغية الوعاة −٤

 دار إحياء الرتاث , هـ١٣٧٤ندية, شمس الدين الذهبي, نسخة مصورة عن الطبعة اهل: ّتذكرة احلفاظ −٥
 . بال تاريخ,العريب

                                                                          

 ).هـ٨١٦ت(ُ ويعرف بالسيد الرشيف ,ّ بن عيل اجلرجاينُّ هو عيل بن حممد)٤٠(
ّ املرشيف بفتح امليم قيل)٤١( ْ قرى من قرى العرب تدنو من :  واملشارف,)مشارف(ّإنه منسوب إىل : َ

ْفالسيف املرشيف إن «: ّقال البغدادي. هي قرية من ختوم البلقاء: وقيل. الريف واحدها مرشف ّ
ْ عىل القياس, ألن اجلمع يرد إىل الواحد فينسب إليه, وإن كان ًكان منسوبا إىل األول فالنسبة ُّ ّ َُ

: سيف مرشيف وال يقال: يقال.. .:قال أبو عبيدة.. .ًمنسوبا إىل الثاين فالنسبة عىل خالف القياس
ٍبل هي منسوبة إىل مرشف: ويقال.. .مشاريف ْ  .٣٢٢ و ٣/٣٢١خزانة األدب . »ٍ رجل من ثقيف,َ
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 . م١٩٩٤ ,ابن كامل باشا, حتقيق حممد سواعي, املعهد الفرنيس, دمشق: التنبيه عىل غلط اجلاهل والنبيه −٦

 . م١٩٩٣ , مكتبة لبنان,١ ط ,ّابن كامل باشا, حققها حممد حسني أبو الفتوح: ثالث رسائل يف اللغة −٧

 . بال تاريخ, بريوت,جالل الدين السيوطي, دار الفكر: غرياجلامع الص −٨

القرطبي, تصحيح أمحد عبد العليم الربدوين, نسخة مصورة عن طبعة دار : اجلامع ألحكام القرآن −٩
 . م١٩٥٢الكتب, 

 .مجهرة أنساب العرب −١٠

 ,انجي, القاهرة اخلة مكتب,١ّعبد القادر البغدادي, حققه عبد السالم هارون, ط : خزانة األدب −١١
١٩٨٦. 

ّدرة الغواص −١٢  .م١٨٧١ّ حتقيق هنري توربكه, ليبزيغ ,ّاحلريري: ّ

 . م١٩٨٠نارص الرشيد, النادي األديب, الرياض, . ّحققها د: رسائل ابن كامل باشا −١٣

ْابن السيد, حتقيق د: رسائل يف اللغة −١٤  .م ٢٠٠٧ مركز امللك فيصل, الرياض, ,١وليد الرساقبي, ط . ِّ

 . م١٩٩١ , دمشق,حممد سواعي, املعهد الفرنيس: رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية −١٥

ْشذرات الذهب يف أخبار من ذهب −١٦  ,ّابن العامد احلنبيل, حققه حممود األرناؤوط, دار ابن كثري: َ
 . م١٩٨٦ ,دمشق

 . م١٩٥٦يني, بريوت, ّاجلوهري, حققه أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للمال: الصحاح −١٧

 . م١٩٨١/هـ ١٤١٠ دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, ,٢, ط صحيح البخاري برشح الكرماين −١٨

: فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية والبوسنوية يف معهد الدراسات الرشقية يف رساييفو −١٩
, لندن, ومعهد الدراسات ليىل غاريتش, إصدار مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي.إعداد د

 . م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠/ رساييفو/الرشقية, لندن 

 .ّ, حققه عبد السالم هارون, عامل الكتب, بريوتهسيبوي: الكتاب −٢٠
 ةعيل دحروج وزمالئه, ط األوىل, مكتب. حممد عيل التهانوي, حتقيق د: ّكشاف اصطالحات الفنون −٢١

 .١٩٩٦لبنان 

 .م١٩٩٢ دار الكتب العلمية, بريوت, حاجي خليفة,: كشف الظنون −٢٢



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٥٠

عدنان درويش, وزارة الثقافة, دمشق, . ّأبو البقاء الكفوي, أعده للنرش حممد املرصي ود: ّالكليات −٢٣
 . م١٩٨١

 . م١٩٩٧/هـ ١٤١٨ , تبوك, النادي األديب,١ى مصطفى العبيدان, طسمو.  د:ِهلجة بني كالب −٢٤

ّن الدمانيني, حتقيق نور الدين طالب وزمالئه, ط القايض بدر الدي: مصابيح اجلامع −٢٥ ّ, دار النوادر, ١ّ
 . م٢٠١٠دمشق, 

 . م١٩٥٧/ العريب, بريوت, نسخة مصورة عن طّ عمر رضا كحالة, دار إحياء الرتاث:معجم املؤلفني −٢٦

 .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢إعداد جلنة من جممع اللغة العربية, القاهرة, : معجم مصطلح احلديث النبوي −٢٧

ْاملغرب −٢٨ ّ, نارص الدين املطرزيُ  مكتبة أسامة بن ,١ّ حققه حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار, ط,ِّ
 . م١٩٧٩ حلب, ,زيد

 . م١٩٧٧ دار املعارف, القاهرة, ,٧ّعيل سامي النشار, ط . د: نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم −٢٩

 . م١٩٩٢ بريوت, , دار الكتب العلمية,إسامعيل باشا: هدية العارفني −٣٠


