
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 لالنتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل 
املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،املشار إليها

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين
ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
 ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في 
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 ن املنشور املشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرال ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات األجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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يره ِّ
 
 وي وكتابه : سيرة محمد بن مصطفى الت

مته قطعةمع تحقيق  )روح الشروح(  ِّ
 من مقد 

 الشيباني و م.د.شيبان أديب رمضان معن يحيى محمد العبادي م.د.أ. 

7/5/2014 تأريخ القبول: 3/4/2014 تأريخ التقديم:  

 المقّدمة:  
لسالم على الهادي محمَّد )صلى اهلل ، والصالة واد هلل الَّذي بذكره تطمئن القلوبالحم     

 عليه وسلَّم( وعلى آله الطيِّبين، وصحابته أجمعين، وبعد : 
ليس بدًعا على لغة ارتدت مجد اإلبداع، وأبهرت العالميَن بنتاجات علمائها            

إذ  بثمن؛ قرونًا طويلة مضت أن تتحفنا بكنوز علومها اللُّغوّية والفكرّية، وهو إرث اليقّدر
التكاد تخلو مكتبة عالمّية، أو جامعة مرموقة من مخطوطات لغتنا الغّراء؛ لذا سعيت جاًدا 

 . من تراث لغتنا الغّراء مخطوطة إحياءإلى 
مخطوطة من تراث اللغة مقدمة َسَعيُت جاهًدا أن يكون عملي في تحقيق  وقد         

وجفاف طياته؛ لذا وقع اختياري على العربّية، معنيَّة بعلم الصرف العربّي؛ لقلة سالكيه، 
ه" على متن 1016مخطوطة : ))روُح الشروِح لمحمد بن مصطفى التِّيره وي "ت  مقدمة

ه( ((، والسيَّما أنَّ المخطوطة ُتعنى 150)ت لنعمانالمقصود المنسوب إلى أبي حنيفة ا
ضاًل عن بالتعليل الصرفّي؛ ماضيًا على طرائق علماء القرن العاشر والحادي عشر، ف

ل من نوعه ل متن المقصود، وفضاًل شرح مقدمة أسبقيته، إذ سيكون التحقيق العلمي األوَّ
من كتب التيره وي التي تعنى بعلوم اآللة، فوقع  كتابمقدمة عّما ُذكر فقد آثرت أن ُأحقق 

االختيار على الكتاب الصرفّي من بين كتبه العلمّية اأُلخرى، وقد أخذ مّني تصحيح اسمه 
قبه وماوقع فيه من تصحيف وتحريف وقتًا طوياًل لشّحة المصادر التي تناولت سيرته، ول

 وذكر مؤلَّفــــــــــاتـــــــــــــه .
 

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 
  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 



يره وي وكت  ِّ
 
م قطعةتحقيق ابه : )روح الشروح( مع سيرة محمد بن مصطفى الت ِّ

  تهمن مقد 

 و م.د.شيبان أديب رمضان الشيباني أ.م.د. معن يحيى محمد العبادي                                               

 132 

 وي وكتابه : )روح الشروح(:همحمد بن مصطفى التِّير : سيرة ولً أ  
 توطئة: -

ــــــ              ويهاة التِّيـــــرلـــــم تســـــعفنا كتـــــب الســـــير والتـــــراجم كثيـــــًرا فـــــي بحثنـــــا عـــــن حيــــــ
ـــذا ســـنكتفي بحـــدود مـــا ُأتـــيح لنـــا مـــن  ـــم تـــذكر عـــن حياتـــه ِإالَّ النـــزر اليســـير اليســـير؛ ل إذ ل
معلومـات وّفرتهــا لنـا بعــا هـذه المؤلفــات، ســنوردها مرتبـة بحســب سـنوات وفيــات مؤلِِّفي هــا، 

 :   وهي على الترتيب
 ((طبقات المفسرين ))ه( .1080ــا قبل: َأحمد بن محمد األدنروي )كان حيًّـــــــ 

  ه( .1167))كشف الظنون عن َأسامي الكتب والفنون(( : حاجي خليفة )ت 

 و ))ِإيضاح المكنون في الذيل سماء المؤلفين وآثار المصنفين(())هدية العارفين: َأ ،
 . هـ(1339)ت سماعيل باشا البغداديعلى كشف الظنون عن َأسامي الكتب والفنون((: إِ 

  محمد طاهر البروسلي )كان حيًّا قبل ن: عثماني مؤلفلري (())المؤلفون العثمانيو :
   ه(.1333

 ((معجم المطبوعات العربية والمعربة: )) ه(1351)ت  يوسف إليان سركيس . 

  )) ه ( 1408ّي ) ت عمر بن رضا كحالة الدمشق: ))معجم المؤلفين  . 

ــا أوردتــه بعــا كشــافات فهــارس المخطوطــات مــن             ذكــر للمؤلِّــف أو فضــاًل عمَّ
 المؤلَّف ساعدت في لملمة ماذكر من حياته وسيرته . 

 اسمه ونسبه وألقابه : -
 األهم ما يتصل بهلطالما تفاوتت الشخصيات العلمية في حظوة ترجمتها             

اسم، ولقب، وكنية، وسنتي والدة ووفاة، ومؤلفات، وأخبار، ووقائع، وأحداث، مّما  :من
م له في أحواله كّلها الشخصية، والعلمية ، جلّية عن حياة المترجَ  يعطي صورة واضحة

بحيث ال تعطي شيًئا ذا باٍل  الترجمة تضيققد و  ...والثقافية، والسياسية، وما شاكل
، ونجد أحياًنا ترجمة لعالم جهبذ التتعدَّى السطر أو لمعرفة الشخصية المطلوب معرفتها

غريًبا فكتب التراجم تأخذ بعضها عن بعا، فإن السطرين في أحسن األحوال، وليس هذا 
لم ُيترَجم للشخصيَّة العلميَّة في زمانها لن يجد الالحق ما ُيكتب عنها، فيكون حينئٍذ أسيًرا 
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ُأستاذ اللغة  –لما ُكتب في عصر المؤلِّف، وعزا الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدوانّي 
َأسباب تفاوت هذه الترجمات  -داب/ جامعة الموصل واألدب/ قسم اللغة العربيَّة/ كليَّة اآل

بعد سؤالي له: لَم هذا التفاوت في ترجمة اأَلعالم ؟ فأجاب: إنَّ الحسد العلمّي، أو 
التنافس بين العلماء على مكانة أو صدارة مجلس، يقف سبًبا رئيًسا في إضمار ترجمة 

وكثير حتَّى في عصرنا عند  عالم، وقد ُيزاد في تراجم ُأخر فوق ما تستحق، وهذا وارد
 . ()كبار المترجمين للشخصيات العلميَّة

آثرنا تحليل كل  –مع طول البحث وكثرة التفتيش  –ولشحة مصادرنا ومعلوماتنا       
؛ لنعطي صورة مناسبة عن حياة الترجمات المشار إليها في صدر هذا المدخل ماورد في

وي، هبن مصطفى الرومّي الحنفّي التِّير محمد َأفنديصاحب كتاب ))روح الشروح(( : 
 . المعروف بـ))العيشّي((

ـــــــر         ـــــــاب التِّي ـــــــا مـــــــن َألق ل لقـــــــب يرافقن ـــــــدي(، ذكـــــــره هَأوَّ  (1)البروســـــــليوي لقـــــــب )َأفن
ــا قبــل) ــافات والفهــارس1333 كــان حيًّ ، (2)ه(، وَأجمــع عليــه َأهــل الترجمــة، وَأصــحاب الكشَّ

فسِّر لغـوي بهـذا االهتمـام مـن الصـدر اأَلعلـى آنـذا ، وليس مستبعًدا َأن يحظى عالم فقيه م
أو ُأمراء واليات دولته، ولقب )َأفندي( من األَلفـاظ الدخيلـة فـي اللغـة العربيـة، ُأسـتعمل كثيـًرا 

                                                 

( ،)( جرت هذه المناقشة في أروقة محاضرات الماجستير التحضيرية في مادة : )تحقيق نصوص التراث
 .  ، في الموصل/ كلّية اآلداب  2011 عام:

ه(، معارف 1333محمد طاهر بروسه لي )كان حيًّا ، )عثماني مؤلفلري(المؤلفون العثمانيون  ينظر:( 1)
هـ =  1333مطبعة عامره، )د. ط(،  -عمومية، نظارت جليله سى طرقدن، طبعته همت بيورلمشدر، استانبول

 . 1/359: م1913
بة، يوسف إليان سركيس ينظر: (2)  -ه(، مطبعة سركيس 1351) ت  معجم المطبوعات العربية والمعرَّ

، المجمع الحبشي محمد اهلل ، عبدجامع الشروح والحواشي،  1/610 :م 1928هـ =  1346، 1مصر, ط
، فهرسة مخطوطات دار الكتب الظاهرية،  2/1821م3: م2004ه = 1425، 1َأبو ظبي، ط -العربي

فهرس ،  4/74: م1973 ه =1393، 1دمشق، ط -، مطبوعات مجمع اللغة العربيَّةَأسماء الحمصي
، تقديم الدكتور َأكمل الدين ِإحسان ُأوغلي، منظمة المؤتمر مخطوطات كوبريلي، رمضان ششن وآخرون

قائمة المخطوطات  ، 295 -3/294م م1986ه = 1406، 1استانبول، ط -اإِلسالمي، مطبعة رنكلر
 اإللكتروني امعة طوكيو، الموقعمن معهد الثقافة والدراسات الشرقية/ج الشابكةالعربية الموجودة على 

:ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp /13  . 
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فــي اللغــة التركيــة، وهــو لفــظ يونــاني فــي َأصــل وضــعه، دخــل التركيَّــة مــع بعــا التحريــف 
، والســيما فــي مصــر والعــراق (1)ولــة العثمانيــةاســتعمل بكثــرة فــي لغــة العــرب إبَّــان حكــم الد

 ،(2)ولقـــرون طويلـــة مضـــت، إذ ُيطلـــق ويـــراد بـــه الســـيِّد ذو المقـــام الرفيـــع الكـــريم بـــين النـــاس
ربمــا ترشــح و وحتـى وقــت قريـب كــان هــذا اللقـب يطلــق علـى المعلــم، أو األســتاذ األكـاديمي، 

يعمـدون إطـالق لقـب مـن َألقـاب  فقـد كـان التُـر صـل، األَ أنَّ الرجـل تركـي هذه المعلومة لنا 
درج اســتعمالها فــي حــال توليــة األميــر أو المســؤول اإلداري أو المنصــب العلمــي، والبــدَّ َأن 

 –باشــا  –َأفنــدي  -يــرتبط كــل لقــب بمنصــب إداري أو علمــي، ومــن هــذه األَلقــاب: ) آغــا 
أو  شــارة مــن شــعر ذيــل حصــان واحــد علــى رمحــه، أو مــن ذيلــين، حينئــذٍ  يحمــليــاور (، و 

 . (3)ثالثة بحسب رتبته 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بيروت،  –، مؤسسة الرسالة معجم المصطلحات واألَلقاب التاريخيَّة، مصطفى عبد الكريم الخطيب ينظر: (1)
 .  36/م 1996ه = 1416، 1ط
 يم الداقوقي ومحمد خورشيدالعربي ، عبد اللطيف بندر أوغلو والدكتور ابراه –المعجم التركي  ينظر: (2)

،  330/ 3:  م 1982ه = 1402بغداد، )د. ط(،  -دائرة الشؤون الثقافية -، وزارة الثقافة واإِلعالمداقوقلو
م( وآخرون، مجمع اللغة العربية، ومكتب الشروق الدوليَّة  2005الدكتور شوقي ضيف )ت المعجم الوسيط ، 

 .  22/م 2004ه = 1425،  4القاهرة،  ط –
القاهرة، )د. ط(،  –، الدار الفنية لقاب اإلسالمية في التأريخ والوثائق واآلثار، حسن الباشااألَ  ينظر: (3)

 –م(، دار المعرفة 1954)ت ، دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي 515/ م1998هـ = 1409
 . 2/29:  م 1971ه = 1391، 3بيروت، ط
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 أمَّا لقبه بـ)الرومّي( فبعد كثرة البحث والتنقيب وجدنا َأنَّ فيها َأقوااًل ثالثة :    
ـا كـان (1)أواًل: نسبة إلى مسقط رأسه، إذ نسبة الرجل ِإلى بالد الروم يقال له: رومـيّ  - ، ولمَّ

، وهـي منـاطق تعـود (3)اذية للبحـر اأَلسـود، المح(2)وي نسبة إلى بلدة تيرههمسقط رأسه التِّير
ــا لحكــم الــروم ومــن قــبلهم الرومــان ارتــبط لقبــه بــالرومّي نســبة إلــى ذلــ ، لكــن فــي  (4)تاريخًي

عهــد اإلمبراطوريــة العثمانيــة اســتطاعت االســتحواذ هــذه المنــاطق كلِّهــا، والســيطرة علــى كــل 
قـب اليعنـي بالضـرورة َأن يكـون ، وهـذا الل(5)ماحولها من مدن حتى وصلوا إلى َأواسط َأوربـا

ـــا همحمـــد التِّيـــر ـــا َأصـــاًل، والـــراجح َأن يكـــون َأصـــله تركيًّ الَّ كيـــف  -كمـــا بيَّنـــا  –وي روميًّ وا 
ــة القــوم وكبــرائهم، وجــرت العــادة عنــد العــرب  يحظــى بلقــب )أفنــدي( ؟م إن لــم يكــن مــن علّي

فمــثاًل الصــحابي صــهيب عامــة َأن يســمُّوا الرجــل باســم القبيلــة أو القــوم الــذين عــاش معهــم، 
ــيهم ــه عــاش فــي بالدهــم واتقــن لغــتهم فُنســب إل ــا أصــاًل لكنَّ ــم يكــن روميًّ ، ولــيس (6)الرومــّي ل

ــا أن نجــد لقــب الرومــّي يتكــرر بكثــرة بعــد أن اتســعت رقعــة الدولــة العثمانيــة، حتَّــى أنَّ  غريًب
هم فــي ديــار ألقــاب الســالطين بــدأت تقتــرن بلقــب الرومــي، وكــذل  الفقهــاء، والقضــاة؛ لوجــود

                                                 

ه(، تحقيق: محمد 709أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفتح البعلّي الحنبلّي )ت ، مقنعالبواب المطلع على أَ  ينظر: (1)
َأبو الفضل جمال لسان العرب، ،  373/م 1981ه =  1401بيروت، )د . ط(،  -بشير األدلبّي، المكتب اإلسالميّ 

 . 7/308 :)د . ت( ،1بيروت, ط -هـ(، دار صادر  711الدين محمد بن مكرم الشهير بـ)ابن منظور المصري(، )ت 
هـ(، ُطبع بعناية وكالة 1339)تسماعيل باشا البغدادي، إِ َأسماء المؤلفين وآثار المصنِّفين هدية العارفينينظر:  (2)

بيروت، )د . ط(،  –استانبول، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربيّ  –المعارف الجليلة في مطبعتها 
 .  2/267م  م1951

 شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الحموّي الرومّي البغداديّ  معجم البلدان، ياقوت الحموي ينظر: (3)
مصار وعجائب ، تحفة النظار في غرائب األَ  2/66:بيروت, )د . ط(, )د . ت( -هـ(، دار الفكر 626)ت  
الطنجّي، الشهير بـ)ابن بطوطة(  أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم اللواتيّ (، رحلة ابن بطوطة)سفاراألَ 
 . 1/147 : م1997ه = 1417الرباط، )د. ط(،  –ه(، أكاديمية المملكة المغربية 779)ت
 . 28-1/25،  البداية والنهاية، ابن كثير: 246/، القزوينيآثار البالد وأخبار العباد ينظر: (4)
القاهرة، )د.  -، دار التوزيع والنشر اإلسالميةالصالبيسباب السقوط، الدولة العثمانية، عوامل النهوا وأَ  ينظر: (5)

 .   79/م .2001ه = 1421ط(، 
ه (، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار  821) ت نهاية األرب في معرفة األنساب العرب، القلقشندي ينظر: (6)

 . 27/بيروت, )د. ط(، )د. ت(  –الكتب العلمية 
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لــى عهــد قريــب فــي العــراق كــانوا يســّمون الجنــود العثمــانيين (1)الــروم علــى اعتبــار ماكــان ، وا 
 . (2))الجندرمة( بالروميّ 

ثانًيــا : قــد يكــون َأصــله روميًّــا وهــذا الــرأي مرجــوح ألنَّــه لــم يحــَظ باهتمــام المــؤرخين، ولــم   -
ال ينها دلـياًل علـى َأصـله الرومـّي  ؛ لذا(3)نجد من سيرته إالَّ النزر اليسير من المعلومات

 واهلل َأعلم . (4)غير التركي

وِمـيُّ فـي  - ـغر، أو عمـل والـده؛ والرُّ ثالثًا: قـد يكـون لقبـه بـالرومّي نسـبة إلـى عملـه فـي الصِّ
، وبلـــدة تيـــره بلـــدة بحريَّـــة قريبـــة مـــن البحـــر (5)اللغـــة قـــد تـــرد بمعنـــى: شـــراع الســـفينة الفارغـــة

نئــٍذ لقبــه نســبة إلــى مزاولــة عمــل بحــرّي كالصــيد أو مــا شــابه، أو ، فربمــا يكــون حي(6)األســود
 حالة مخصوصة بعائلته، وهذا الرأي ضعيف ومستبعد .  

 (7)في حـين نجـد لقبـه الثالـث بـالحنفي نسـبة إلـى مـذهب اإلمـام أبـي حنيفـة النعمـان  
وي هيـر، فقـد اعتنـق التِّ (8)ه( صاحب المدرسة الكالمية المشهورة، إمـام أهـل الـرأي150)ت

                                                 

ه 1408، 1بيروت، ط –، تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودّي، دار جنان  ه(562)ت األنساب، السمعاني ينظر: (1)
 .  6/212: م1988= 
 .غلب لقب الرومّي على كثير من علماء القرن العاشر والحادي عشر وما بعدهما( 2)
العلوم  ةق: سليمان بن صالح الخزّي، مكتبه(، تحقي1080)كان حيًّا قبل ( ينظر: طبقات المفسرين، اأَلدنروي3) 

الة 2/267م ، هدية العارفين 410/م 1997ه = 1417، 1المدينة المنورة، ط -والِحَكم   ، معجم المؤلفين، عمر رضا كحَّ
 .   718، 576، 3/188 :م 1993هـ = 1414, 1بيروت, ط -م(، مؤسسة الرسالة 1988ه = 1408)ت  الدمشقيّ 

 .  373/ المقنعينظر: المطلع على أبواب  (4)
ه(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: 817)ت ، الفيروز آباديظر: القاموس المحيط( ين5)

 .  1116/م  2005هـ =  1426, 8بيروت، ط  -محمد نعيم العرقُسوسّي، مؤسسة الرسالة 
 . 2/66 ( ينظر: معجم البلدان:6)
يق: الدكتور مهدي المخزومّي، والدكتور إبراهيم السامرائّي، هـ(، تحق170)ت( ينظر: العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي7)

، تحقيق: عبد السالم محمد ، مقاييس اللغة، أحمد بن فارس 3/248 : القاهرة, )د. ط(، )د. ت( -دار ومكتبة الهالل
 . 9/56،  لسان العرب :  2/111:م 1979هـ =  1399بيروت، )د. ط(،  -هارون، دار الفكر

ه(، تحقيق: 548)ت أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهير بـ)الشهرستانّي(والنحل، ( ينظر: الملل 8)
، الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة  205/ 1984ه = 1404بيروت، )د. ط(،  –محمد سيد كيالنّي، دار المعرفة 

)ت  حجر الهيتمّي السعدّي األنصارّي الشافعيّ  أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن أبو العباس شهاب الدينالنعمان، 
 . 265 /م 1885ه = 1305القاهرة، )د. ط(،  -ه(، مطبعة السعادة 972
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فــي الفقــه الحنفــي كثيــرة، إلــى  (1)مــذهب الحنفيَّــة فــي الفقــه، وكــان فقيًهــا عالًمــا، ولــه مؤلفــات
 جانب إبداعه في فنون اللغة والصرف والتفسير .

ومــن الجــدير بالــذكر أنَّ الدولــة العثمانيــة أحيــت المــذهب الحنفــي بقــوَّة، وأعــادت إحيــاء كــل  
كــــان الفقــــه الشــــافعي ســــائًدا فــــي عصــــر الدولــــة ، فقــــد (2)فنــــون المــــذهب، ومؤلفــــات علمائــــه

، وألسـباب سياسـية سـنذكرها فـي موضـعها عمـد العثمـانيون إلـى (3)العباسية سيادة كبيرة جًدا
 .   إحياء فقه اإلمام وكتبه في العقيدة، واللغة

ــا لقبــه بالعيشــّي فلــم اهتــِد إلــى ســبب تســميته بهــذا اللقــب، ولربمــا يكــون نســبة إلــى اســم  وأمَّ
، وكثيًرا مـا ورد مـن أسـماء (4)إن يكون اسمها )عائشة( فيرد لقبه بالعيشّي عند العامة والدته

، أو قـــد يكـــون نســـبة للعـــيش الهـــان  الرغيـــد (5)العلمـــاء بالعيشـــّي نســـبة إلـــى أســـماء أمهـــاتهم
وي نســـبة إلــــى بلدتـــه تيــــره التـــي ســــيرد ه، وهـــو األرجــــح ... وَأخيـــًرا لقبــــه بـــالتِّير(6)المســـتديم

 .  في موضعه الحديث عنها
 

                                                 

 .   718، 576، 3/188، معجم المؤلفين:  2/267م ( ينظر: هدية العارفين1) 
 .   79( ينظر: الدولة العثمانية، عوامل النهوا وأسباب السقوط /2)
ه(، دراسة وتحقيق: مصطفى 463أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادّي )ت داد، ( ينظر: تاريخ بغ3)

 .  7/374: بيروت، )د. ط(،)د. ت( -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
ونقل ابن  يرد على لسان العامَّة النسبة إلى عائشة عيشّي وهو خطأ شائع، والصواب في اللغة عائشّي،( 4)

ّنهم صالحة، َعي ُشوشةً  فالن   عاش: بعضهم بقوله: "وقال 4/194فارس في المقاييس:  كانت إذا لمتعيِّشون، وا 
، ورجل. َعيش من ُبل غة   لهم  .  6/321لسان العرب: حسنًة " ، ينظر:  حاُله كانت إذا عاِئش 
أبي علي بن هبة اهلل بن اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى، ( ينظر: 5)

 6/356: م1991ه = 1411، 1بيروت، ط –(، دار الكتب العلمية  ه 475نصر الشهير بـ)ابن ماكوال( )ت 
 أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني البغدادّي الشهيركمال، ، تكملة اإلِ 

رمة، مكة المك -ه(، تحقيق : الدكتور عبد القيوم عبد رب النبّي، جامعة أم القرى 629بـ)ابن نقطة( )ت 
)قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ، اأَلعالم 4/251: م1990ه = 1410، 1ط

ه 1422، 15بيروت، ط  -م(، دار العلم للماليين1976ه= 1396خير الدين الزركلّي )ت ، والمستشرقين(
 . 9/32: م2002= 
 . 6/321 عرب:،  لسان ال 4/194 ، مقاييس اللغة: 2/189( ينظر: العين: 6)
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 : ه ونشأته ونشاطه العلميولدت –

وي، لكنَّ المصادر هأيدينا من معلومات إلى سنة والدة التِّير بين فيمالم نهتِد         
يره بكسر التاء وياء مدٍّ مدينة وتِ ، (1)يره(تجمع أنَّه ولد في نهاية القرن العاشر، ببلدة )تِ 

، بيد أنَّ هذه البلدة كانت حاضنة علمية متمّيزة (2)فواكهو نهار وبساتين َأمنيفة حسنة ذات 
وي همحمد التِّيرعاش ، (3)لقرون طويلة فقد خرَّجت جملة من العلماء واألدباء والمفكرين

ًسا في مدرستها في ِتيره  وكانت  (، لِ المعروفة بـ)مدرسة ابن مَ المشهورة و وعمل فيها مدرِّ
عبد اللطيف بن  الدارسين، َأسسها العالم الجليلمدرسة عريقة خرَّجت أجيااًل من العلماء و 
ي، وال يعلم على وجه التحديد سنة وفاته لكنَّه عبد العزيز بن أمين الدين ابن فرشتا الحنف

، ولقب ابن َمِل  جاء من ترجمة (4)ه (801ه(، وقيل توفي سنة )791كان حيًّا سنة )
ًسا في مدرسته سنوات، وتأدَّب على يديه  جده )فرشتا(، وفرشتا تعني: الَمِل ، عمل مدرِّ

، األمير المشهور (5)كثير من األمراء، أشهرهم األمير محمد بن آيدين ابن السلطان مراد
الة المشهور –الذي التقاه ابن بطوطة   . (6)في رحلته لبلدة تيره -الرحَّ

هي تقع و رسين، نَّ الموقع الجغرافي لتيره أهَّلها أن تكون قبلة الطلبة والداويبدو أَ         
سود من نواحي قزوين على مقربة من زنجان، وُعرفت بقالعها على سواحل البحر األَ 

                                                 

 .   3/718معجم المؤلفين: ،  2/267م ( ينظر: هدية العارفين1)
 .  1/147 :( رحلة ابن بطوطة)سفارمصار وعجائب األَ ( ينظر: تحفة النظار في غرائب األَ 2)
َأبو الفالح شهاب الدين عبد الحي خبار من ذهب، ، شذرات الذهب في أَ  410ينظر: طبقات المفسرين/ (3) 

ه(، حققه وعلَّق عليه: محمود 1089بن محمَّد الَعكرّي الحنبلّي الدمشقّي الشهير بـ)ابن العماد( )ت  بن َأحمد
، 1دمشق/ بيروت، ط -اأَلرناؤوط، َأشرف على تحقيقه وَأخرج َأحاديثه: عبد القادر اأَلرناؤوط، دار ابن كثير

 –،  دار الفكر ، الشوكانيعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساب،  8/202: م1992ه = 1413
 .  3/188معجم المؤلفين:  ، 4/59عالم :، األَ  2/267م ، هدية العارفين 414/بيروت، )د. ط( )د. ت(

 .  1/617م ( ينظر: هدية العارفين4)
 .  414/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ينظر: 5) 
 .  2/66 ( ينظر: معجم البلدان :6)
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: خان أبرزهاا، ا وعلميًّ ا وحضاريًّ مدن مزدهرة ثقافيًّ  تحيط بها، (1)الجليلة الحصينة المنيعة
 . (2)أرزن وكازروندشت األسد 

على  الرطبة ة تلقي بظاللهاالمستقرَّ  أنَّ الحياة السياسية واالجتماعيةإلى  وتجدر اإِلشارة
بشكل مباشر... وتكون نواة لظهور جهابذة العلماء والدارسين، الحركة العلمية، واألدبية 

وهذا ما حظيت به تيره فقد تمتعت هذه البلدة بأجواء سياسية مستقرة انتجت حياة علمية 
ة العلماء منهم من عاصر أكثر نضًجا، وكانت واّلدة للعلماء، والمفكرين، فظهر فيها خير 

وي وخاصة في عهد السلطان العثماني مراد الثالث الذي حكم مابين هصاحبنا محمد التِّير
 -، نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر ثُلَّة من علمائها (3)( 1049 -ه 1032) 

 : -مرتبين بحسب سنوات وفياتهم -ويهمستثنين من الذكر صاحبنا محمد التِّير

من هو و ه(،  801ي )تالحنف الروميبن عبد العزيز بن أمين الدين عبد اللطيف  -
معلًما لألمير محمد بن آيدين ومدرًسا بمدرسة ، والمقربين إليه، وكان علماء السلطان مراد

وشرح المنار  ي،شرح المشارق للصغان ،شرح مجمع البحرين :ومن جملة تصانيفه، هتير 
 . (4)والوقاية وشرح المصابيح

ا كان حائًكا ولمَّ ه(،  935)ت المشهور بحاكي الحنفي الرومي مصطفى مصلح الدين -
 ، كان عابًدابلغ سن األربعين رغب في العلم وبرع فيه وصار مدرسا ببلده تيره

  . (5)زاهًدا 
                                                 

 . ن   م .( ينظر: 1)
محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس، الشهير بـ)الشريف ( ينظر: نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، 2)

أبو ، المسال  والممال ،  1/133: م1989هـ = 1409، 1بيروت، ط  -هـ(، عالم الكتب560اإلدريسّي( )ت 
بيروت، )د.  -دار الغرب اإلسالمي هـ(، 487عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكرّي األندلسّي )ت

 .  1/47: م1992=  1412ط(،
 . 398( ينظر: الدولة العثمانية، عوامل النهوا وأسباب السقوط/3)
 . 4/59، اأَلعالم:  1/617م  ، هدية العارفين 414/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ينظر: 4)
 أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، 8/202( ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 5)
ه(، َأعدَّه للطبع ووضع فهارسه : عبد الجبار زكار، منشورات وزارة 1307)ت  صديق بن حسن القنوجيّ ، 

 .   2/108: م1978ه =  1398دمشق، )د. ط(،  -اأَلوقاف واإِلرشاد القومي 
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: (ه 970)ت االدرنوي الرومـــــــــّي، براهيم بن حمزة بن مسعود، تاج الدين التِّيروي،إ -
ًسا  واعظ رومي ليهاــــــــع نقطــــــــــــــفي جام ه(933 ) سنةكان مدرِّ ُنسب،  ة جي بأدرنة، وا 

، جامع االنوار ونزهة االبصارإلى أن توفاه اهلل، من مصنَّفاته:  إلى مكة  بعدها هاجر
 . (1)تفسير ومواعظ

 بمدينة ببستان، ولد ونشأ الشهير الفاضل العالم ه(977محمد )ت بن مصطفى -
 سورة تفسير على الحاشية التفسير، من مصنفاته: في وعالما الكالم في منتسًبا وكان تيره،

 .(2) الشريعة صدر عبادات على حاشية وله وقع في عّدة مجلدات، األنعام
: متأدب، من أهل دمشق، عجلوني ه(1026)ت عبد اللطيف بن عبد المنعم الجابي -

، له مجموعات توفي ، من مضافات ازمير، وبهاهتير كان يسكن ويدرس في بلدة ، االصل
 . (3)شعريَّة كثيرة

 في قاضًيا ه( كان1038الكستلي )ت  الحنفي محمد الرومي، بن يوسف بن اهلل عبد -
 . (4)كبير في مجلد اللغات مرقاة: مصنفاته  تيره، من بلدة
 من قحلة في بلدة مدرًسا ه(، عمل1087البرسوي )ت الحنفي الرومي َأحمد بن رجب -

تيره، ومات  ببلدة العتيق الجامع في وكان واعًظا آمد بلدة تقل إلىثم ان بروسه، نواحى
 الوسيلة كبير، مجلد الموعظة في االخبار ولطائف االزهار من تصانيفه: جامع فيها،

 . (5)المحمدية الطريقة شرح في اأَلحمدية

                                                 

 القسطنطينيّ مصطفى بن عبد اهلل كشف الظنون، ( ينظر: 1)
ه(, ، طبع بعناية: محمد شرف الدين يالتقيا، ورفعت بيلكه الكليسّي، دار 1167الشهير بـ)حاجي خليفة( )ت  

 . 1/23، معجم المؤلفين:   1/37األعالم :،  1/537م بيروت, )د. ط(، )د. ت(  –إحياء التراث العربي 
 .  7/240، اأَلعالم:   410( ينظر: طبقات المفسرين/2)
 -هـ(، دار الجيل902أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوّي )ت الضوء الالمع، ( ينظر:  3)

 .    4/59 عالم :األَ ،  1/231، كشف الظنون م 4/329: م1992ه = 1412، 1بيروت، ط
 .   2/307، معجم المؤلفين:  1/475م  ( ينظر: هدية العارفين4)
 .   1/711، معجم المؤلفين : 3/18، اأَلعالم :   1/365 م ( ينظر: هدية العارفين5)
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لهمها وي العلمي والثقافي فهي جملة إشارات نستهوأمَّا الحديث عن نشاط التِّير          
من مؤلفاته فقد ضمَّ تاريخه العلمي نشاًطا كبيًرا نتجت عنه مؤلفات فقهية، ولغوية، 

، ففي تحقيق مخطوطتنا التي بين أيدينا نراه يقدِّم لوحة (1)وتفسيرية، وفي علم اأَلخالق
فريدة من اللغة والتفسير والمنطق، يمزجها بُأسلوب الفاهم العارف بقواعد فنون األدب 

ل إالَّ لعالم فقه العلوم كلِّها،  بل كان محيًطا بأصول الدين والعقيدة والفقه، وهذا ال يتحصَّ
 جملة .

  اته :ــــــفمؤل   –

بعد استقراء دقيق لكتب التراجم والفهارس جمعُت ما صّنف محمد          
وي من مؤلفات, وكان عددها )) أحد عشر(( كتاًبا, تقع بين مطبوع ومخطوط, هالتِّير
نوردها بحسب حروف  -على حد بحثنا واستقرائنا  – اق تحقيًقا علميًّ يعها لم تحقَّ وجم

 المعجم, وهي:

 اقترن عنوان تفسيره بأحد ألقابه التي ُعرف بها، وسّميتفسير القرآن:   -1
 . (2)(، كانت له شهرة كبيرة بين الطلبة الدارسين في زمانهبـ)تفسير العيشيّ  
ه على مايبدو ُأصول الفقه الحنفي، بطريقة كالمية كتاب شرح فيحقائق اأُلصول:   -2

 . (3)صرفة 
هو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه في ُأطروحتنا هذه, روح الشروح على المقصود:   -3

 مفصاًل, فلزم التنبيه .عليه وسيأتي الكالم 
 

                                                 

 .    718، 576، 3/188، معجم المؤلفين:  2/267 م ( ينظر: هدية العارفين1) 
 معجم المؤلفين: 2/267 م ، هدية العارفين1/454م ، كشف الظنون410ينظر: طبقات المفسرين/  (2)
3/188 ،576 ،718  . 
 .  718، 576، 3/188 : ، معجم المؤلفين 2/267 م ينظر: هدية العارفين (3)
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وهو كتاب في اأَلدب صنَّفه  (1)كتاب شرح فيه )كلستان( نثًرا ونظًماشرح كلستان:   -4
 (3)، وكلستان يعني في الفارسية حديقة الورد(2)ه(691الصوفي سعدي شيرازي )ت اأَلديب

. 
وُيعرف أيًضا بـ)شرح ملتقى األبحر في  شرح ملتقى األبحر في فروع الفقه الحنفي:  -5

 ِإبراهيم بنالفروع( اختصاًرا، وهو توضيح وتفصيل لكتاب وضعه 
ا(4)ه(956محمد بن ِإبراهيم الحلبي الحنفي )ت ه بـ)ملتقى االبحر في فروع الحنفية(، ، سمَّ

مطبوع طبعة  (5)وهو كتاب في مسائل الفقه الحنفي، جمع فيه جلَّ َأقوال مذهب اأَلحناف
 . (6)ه( غير محقق1251حجرية في االستانة سنة )

شرح فيه كتاب )ورد الستار(  (7) ويهالتِّيركتاب وضعه محمد شرح ورد الستار:   -6
، وهو في أغلب الظن كتاب في (8)ه(1073ا سنة )ن حيًّ كا ،للشيخ يحيى الشرواني

 التصوف ومعرفة دروب السالكين .
ُيعرف أيًضا بـ)تلخيص روضة العلماء(، وهو تهذيب  مختصر روضة العلماء:  -7

الحسين بن يحيى بن علي بن عبد اهلل الزندويستي الحنفي  ومختصر موجز لكتاب وضعه

                                                 

 . 2/267 م ينظر: هدية العارفين (1)
 . 3/246 ينظر: معجم المؤلفين: (2)
 .  5/66 ينظر: الضوء الالمع: (3)
ه(، تحقيق: عبد الفتَّاح الحلو، 1010تقي الدين بن عبد القادر الغزّي )تالحنفية،  تراجم في السنية الطبقاتينظر:  (4)

ل والثاني والثالث، المجلس األعلى للشؤون اإلسالميَّة األجزاء م، الجزء الرابع، 1970ه = 1390، 1القاهرة، ط -األوَّ
، معجم  1/27 م هدية العارفين ،1/66:م1989ه = 1410، 1الرياا، ط -القاهرة، دار الرفاعي -هجر

 .1/55المؤلفين:
 .   3/718 ، معجم المؤلفين: 2/267 م ، هدية العارفين 2/1814م  ينظر: كشف الظنون (5)
 . 1/13: والمعربة العربية ينظر: معجم المطبوعات (6)
 . 2/267 م ينظر: هدية العارفين (7)
بيروت، )د  –م(، دار الجيل 1825عبد الرحمن بن حسن الجبرتّي )ت ينظر: عجائب اآلثار في التراجم واالخبار،  (8)

 . 1/346: . ط(، )د . ت(
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ل (1)(ماء ونزهة الفضالءروضة العله( سمَّاه بـ)400)ت البخاري ، وكان اسمه األوَّ
)روضة المذكرين(، وهو كتاب في اأَلخبار والسيرة النبوية، وفضل العلم والمتعلمين، ويعدُّ 

 . (2)االختصار الوحيد لهذا الكتاب ويهالتِّيراختصار محمد 
لم ُيعرف بتسمية مشهورة غير أنَّه مختصر لصحاح مختصر الصحاح للجوهري:   -8

والصحاح معجم لأَللفاظ غني عن  (3)ه(400بحدود يل بن حمَّاد الجوهري )تِإسماع
ه( وسمَّاه مختار 666وي كما اختصره الرازي )ت هالتعريف، اختصره محمد التِّير 
وي أنفع وأفيد؛ إالَّ أنَّه غير مشهور  ه، لكنَّ مختصر التِّير (4)الصحاح وهو مشهور متداول

 .  (5)بذكر مختصرات معجم الصحاح في اللغة كذا ذكر صاحب الكشف عند التعريا
ُيعرف َأيًضا بـ)تلخيص الروضة المحمَّديَّة(، وهو  مختصر الطريقة المحمدي ة:  -9

  محمد بن بيرعلي بن اسكندر البركلي الروميتهذيب ومختصر لكتاب وضعه 
ه في ثالثة سمَّاه بـ)الطريقة المحمَّديَّة( في الموعظة وأقوال الوعَّاظ جعل (6)ه (981)ت 

أبواب، ولكل باب ثالثة فصول، وهو كتاب مفيد معتبر، مطبوع طبعة حجرية في االستانة 
شهرها مختصر شرحه علماء كثيرون، واختصره آخرون، َأ ،(7)ه( غير محقق1260)

ًرا في كتابه ويهالتِّيرالمولى محمد  ل المختصرات ِذك    . (8)؛ لذا جعله صاحب الكشف أوَّ

                                                 

أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودونّي  ،تراجم في طبقات الحنفيةينظر: تاج ال (1)
، هدية  9/م 1992هـ =  1413، 1دمشق، ط –هـ(، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم 879)ت

 . 5/31عالم: ، األَ  1/307 م العارفين
 .  718، 576، 3/188 ، معجم المؤلفين:2/267 م ، هدية العارفين1/928 م ينظر: كشف الظنون (2)
 . 1/313ينظر: اأَلعالم: (3)
 . 1/362معجم المؤلفين: ،  1/918: والمعربة العربية معجم المطبوعات،  6/55:م . ن ينظر:  (4)
 .   3/576 ، معجم المؤلفين: 2/1073 م ينظر: كشف الظنون (5)
فضل اهلل بن محب اهلل بن محمد الُمحبِّّي  ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، (6)

 . 6/61، اأَلعالم:  2/295:  م1874ه = 1284، 1القاهرة، ط –ه(، المطبعة الوهبيَّة 1082)ت
 . 1/611ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة:  (7)
 .  1112 -2/1111 م ينظر: كشف الظنون (8)
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كتاب لم يرد ذكره كثيًرا في كتب التراجم، وحة في المعاني والبيان: المنقحات المشر  -10
  الحنفي الرومي االسكدراي مصطفى شرحه ،)1)وهو كتاب في علم البالغة

 . 2))(ه1093 ت)
على مايبدو أنَّه في المنطق نتائج اأَلذهان  كتاب نتايج الذهان في علم الكالم: -11

 . (3)وعلم الكالم
  :اتهــــــوف -

ة المصادر التي  ويهالتِّيراختلفت كتب التراجم في تحديد سنة وفاة محمد          ؛ لشحَّ
مرتبة بحسب سنوات  ما أسعفتنا به كتب التراجم من معلومات تناولت حياته؛ وسنورد

لين القول في كل مصدر منها، وهي على الترتيب:وفيات المؤلفين  ، مفصِّ
 ( في 1080 قبل اكان حيًّ ذكر اأَلدنروي )طبقات المفسرين أنَّ وفاته سنة ه
وي، المعروف ه، في ترجمته لطبقات المفسرين، ُمعقًِّبا على تفسير التِّير(4)ه(1011)

وي عن غيره، أو قرأه في واجهة  ه(، وَأغلب الظن أنَّه نقل سنة وفاة التِّير بـ)تفسير العيشيّ 
ب التراجم بل كان اكثر ؛ ألنَّه لم يذكر عن حياته فوق ما ذكرته كتاتفسيره، أو قدَّره

يجاًزا؛ لذا لم   لتحديد سنة الوفاة . نعتمده مصدًرااقتصاًرا وا 
 ( سنتين مختلفتين لوفاة 1167َأورد حاجي خليفة صاحب الكشف المتوفى سنة )ه

 . (6)ه(1046، واأُلخرى: )(5)ه(1016وي في تعريفه بكتبه : اأُلولى: )هالتِّير
 إيضاح  و (7)هـ( في هدية العارفين1339ى سنة )ذكر إسماعيل باشا البغدادي المتوف

ه(، ونرى أنَّه لم يذهب بعيًدا عمَّا ذكره 1016وي : )ه، أنَّ سنة وفاة التِّير(8)المكنون
                                                 

 .  718، 576، 3/188،  2/267 م رفين، هدية العا 2/1869م  الظنون كشفينظر:  (1)
 . 7/238عالم:، األَ  2/441م  ينظر: هدية العارفين (2)
 . 2/267م  ينظر: هدية العارفين (3)
 . 410ينظر: /  (4)
 . 1/454ينظر: (5)
 . 2/1869ينظر: (6)
 .   2/267مينظر:  (7)
 .  1/586مينظر:  (8)
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َفيه، فقد نقل كل ماذكره بالحرف مع بعا الزيادات في مؤلّ  ه(1167)ت  حاجي خليفة
 الطفيفة المتعلِّقة ببلدته تيره . 

 المؤلفون العثمانيون:ه( 1333 قبل )كان حيًّا هر البروسليجاء في كتاب محمد طا( 
، وهو الرأي الذي تبناه كارول بروكلمان في (1)ه(1061مؤلفلري( أنَّ سنة وفاته ) عثماني

  . (3)، كما تبنَّته الفهارس العالمية للمخطوطات(2)فهرسته للمخطوطات
  معجم المؤلفين َأنَّ سنة في  ه(1408) المتوفى سنة الدمشقيّ  كحالة رضا عمربيَّن

ا ذكره َأصحاب كتب التراجم (4)ه(1016وي ) هوفاة التِّير  ، وهو أيًضا لم يبتعد كثيًرا عمَّ
 السابقين .

ه( بناًء على إجماع أهل 1016والذي يرّجحه الدارسون أن وفاته كانت سنة )      
 التراجم والمفهرسين .

 :الشرح نسبة إثبات) الشروح روح)  :كتاب -
 مشهوًرا اعلميًّ  عماًل  نجد أن، فال غرابة  وي هللتِّير  العلمية السيرة نتتبع ونحن          

 بين من ،(الشروح روح)بـ المسمَّى شرحه بها حظي الذي كالشهرة العلماء، أيدي بين
 فلم إليه ثابتة الشرح نسبة أنَّ  من الرغم وعلى ،(5)يزيد أو المقصود لمتن شرًحا عشرين
 لمتن اآلخرين الشارحين اسمي أو اسمه باآللة الكاتبة المطبوعة النسخة تحمل

                                                 

 .  1/359ينظر:  (1)
م( ليــــــــــــدن، )الطبعة األلمانية(، 1956هـ = 1375)ت بروكلمان ، كاروللعربيينظر: تاريخ اأَلدب ا (2)

 .   2/657:  م 1986ه = 1406
)معجم شامل أَلسماء الكتب المشروحة في التراث اإِلسالمي وبيان شرحها(: عبد اهلل ينظر: جامع الشروح والحواشي (3)

ومابعدها، فهرس مخطوطات  2/1821م3:  م2004ه = 1425، 1َأبو ظبي، ط -محمد الحبشّي، المجمع العربي
من معهد الثقافة والدراسات الشرقية/  الشابكة ، قائمة المخطوطات العربية الموجودة على  295-3/294 م كوبريلي

 .   ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp / 13جامعة طوكيو، الموقع اإللكتروني:  
 .  12/25،  11/110،  9/143ينظر:  (4)
 ومابعدها . 2/1821م3ينظر: جامع الشروح والحواشي:  (5)
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وكشافات المخطوطات،  ،، لكن َأكَّدت مصادر الترجمة والفهارس العلمية()المقصود
 ، وكما يأتي: إليهوفهارس المطبوعات صحة نسبة الشرح 

، إليهه للكتب نسبة الشرح صراحة تفي فهرس هـ (1339) ت سماعيل باشاإ   ذكر -1
، (1)" روح الشروح في شرح المقصود من علم الصرف تأليف: عيسى السبروي" له:بقو 

فهو تأكيد صريح بصحة النسبة، على الرغم من التصحيف والتحريف الذي لحق ضبط 
 .(2)اللقب

 يوسف إليان سركيس د صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربةَأكَّ  -2
 راألَنظا انـــِإمع شرح على المهك معرا في وي،ه، نسبة الشرح للتِّير ه(1351)ت 

نظار على المقصود األَ  إ معان " :بقوله ،باآللة الكاتبة الشروح روح هامش مع المطبوع
فندي أَ  ، ويليه روح الشروح لعيسىعظم )صرف(األَ  وهو شرح المقصود المنسوب لإلمام

 ديكقوز، وهذان الشرحان فضاًل عن شرح المطلوب ل(3)" يًضاالسيروي على المقصود أ

                                                 

() وقد الزمن، من ولعقود والمؤلفات الكتب من مجموعة العلمي تدريسهم المساجد في والمشايخ العلماء دأب 
 . المؤلَّف يتضمنها التي العلمية القيمة على تركيزهم فجلّ  إلى صاحبه؛ الكتاب لنسبة اليكترثون أنَّهم الحظت

إسماعيل باشا, عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة الظنون،  كشف على الذيل في المكنون يضاحإ (1)
المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكيلسّي, دار إحياء التراث العربي 

 . 1/586م بيروت, )د. ط(، )د. ت(  -
صحيف فوقع في لقبه الوارد بلفظ: "عيسى" والصواب: "عيشي" وقع تصحيف وتحريف في اللقب، فأمَّا الت (2)

 فتحول اللقب إلى اسم سهًوا بسقوط النقط، فالشين أصبحت سيًنا بحذف نقطها، فكانت: "عيسى"
يًضا، وكذل  في لقبه الوارد بلفظ : "السبروي" وصوابه: ، والياء أصبحت ألًفا مقصورة بحذف نقطها أَ 

يف وتحريف، فالتصحيف في حذف إحدى نقط الياء، فأصبحت باًء، والتحريف في وي" فوقع فيه تصحه"التِّير
غيير الحاصل، وهذه الهاء تتغّير حرف التاء إلى حرف السين، ثم حذفت الهاء منفردة؛ لينسجم التلفظ مع ال

 علماءالمنفردة من وضع غير العرب في كتاباتهم، وهذا وارد في النقل والتصنيف، وكثير، ووقع فيه كبار ال
،  جامع  4/74،  1/478، فهرسة مخطوطات دار الكتب الظاهرية: 586 /1م يضاح المكنونإينظر: )

 .( 1/610: والمعربة العربية ، معجم المطبوعات 2/1822م3الشروح والحواشي: 
 .  2/1402،  610/ 1: والمعربة العربيةمعجم المطبوعات  (3)
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 في مساجد ُتدرَّس المطبوعة باآللة الكاتبةالمطبوعة جميعها في الطبعة  ه(855)ت
 . الشمال العراقي، بوصفها جزءًا من سلسلة التأجيز العلمي للمشايخ

في فهرسة جامع الشروح والحواشي، في عرضه  )روح الشروح( ورد ذكر شرح  -3
سله العاشر من الشرَّاح لهذا المتن لشروح متن المقصود مرتبة بحسب الوفيات، وكان تسل

وي المتوفى هفندي العيشي التِّيرأ محمدمرتبة بحسب سني الوفيات، بقوله: "  المبار 
لهه(1061) سنة  . (1)"والمثال الند عن المتعالي هلل الحمد : ، روح الشروح، أو 

ل بذكر كلما، ويه للتِّير  الشرح نسبة صحة الظاهرية الكتب دار فهارس جمعتأ   -4 ت أوَّ
" روح الشروح في شرح المقصود وضعه  الشرح وآخره، على عادة المصنفين، بقولها:

( شرًحا لكتاب المقصود في التصريف المنسوب  بال تاريخ وفاةعيسى السبروي ) 
له بعد البسملة الحمد هلل 150تلإل مام األ عظم أ بي حنيفة النعمان بن ثابت ) ه(، أ و 

ال، الُمقد س عن النقص والتغيير والنتقال.. وآخره : وبعضها المتعالي عن الند والمث
مة شرح وهو – الشروح روح " :آخر جزء في وورد ،(2)ليتغي ر لعل ة ُأخرى ..."  للعال 

 متذبذبة الفهرسة َأنَّ  ونالحظ ،(3)" حنيفة أ بي لإل مام المنسوب – التِّيروي أ فندي عيسى
َأنَّه ُنقل  على دليل وهو (ويهالتِّير)بـ وردت وُأخرى ،(السبروي)بـ وردت فمرَّة لقبه تعيين في

 . إليه الشرح نسبة صحة على َأجمعت َأنَّها يهمنا الذي لكن ،متعددة ترجمة مـــــــن مصادر

 تصنيفها في وي، هللتِّير  الشرح نسبة بدقة كوبريلي مخطوطات فهرس َأكَّدت -5
 تأليف التصريف، في المقصود لىع الشروح روح  " :فيها ورد إذ مخطوطاتها،

له ،ه(1061م/1651) سنة المتوفى ويه التِّير  العيشي أ فندي محمد   هلل الحمد :أو 
 بروح وسم يته ... والنتقال والتقصير النقص عن المقد س والمثال الند عن المتعالي

                                                 

 . 2/1822م3جامع الشروح والحواشي:  (1)
 . 1/478:  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية  (2)
 . 4/74: م . ن   (3)
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عالل مواضع تفصيل على : آخره ... الشروح ل في اإل    "الكتاب خرآ هذا وليكن الباب أ و 
 (1). 
 : مالحظة*

 الكتاب عنوان ثباتإلِ  مخطوطات كوبريلي فهرسةمدنا ــــــــــــــــــاعت             
 (2) بـ) روح الشروح على المقصود( بوصفها َأدق الفهارس وصًفا للكتاب ومؤلِّفه 
 ولم يرد اختالف بين أصحاب الفهارس والكشافات في ضبط العنوان بصيـــــغة 
 ُأخرى غير التي اعتمدناها عنواًنا للكتاب ماخال اختالف حرف الجّر )في( 
بدل )على( بإضافة لفظة )شرح(؛ ليكون العنوان في بعا الفهارس: )روح الّشروح في  

 .  (3)شرح المقصود(
 

ُة الش ار ح [من  قطعة تحقيق ]      (4)ُمق دِّم 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (6)عن النقِص، والتغيُّرِ  (5)ُمَتَعاِلي عن الندِّ والِمثاِل، الُمَقدَّسِ الحمُد هلل ال         
 واالنتقاِل، والصَّالُة على رسوِلِه محمٍَّد خاتم من صرَف الشرَ ، والظاللَ 

                                                 

 .   295 -3/294 مفهرس مخطوطات كوبريلي  (1)
 .  م . ن   ينظر: (2)
بة ينظر: (3) فهرسة ،  2/1821م3:  جامع الشروح والحواشي،  1/610 : معجم المطبوعات العربية والمعرَّ

قائمة  ، 295 -3/294م فهرس مخطوطات كوبريلي،  4/74:  مخطوطات دار الكتب الظاهرية
 من معهد الثقافة والدراسات الشرقية/جامعة طوكيو، الموقع الشابكةالمخطوطات العربية الموجودة على 

 .  ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp /13: اإللكتروني
 ]...[ زيادة يقتضيها تقسيم مادة الكتاب . (4)
 صواب ما أثبتناه من: س، ح .، وال((الُمَتَقدَّس)) ط :   (5)

 ، والصواب ما أثبتناه من: س، ح .((التغيير)) ط :   (6)
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ودعا ِإلى صحيِح اأَلقواِل، واأَلفعاِل، وعلى آِلِه، وَأتباِعِه بال اعتالِل الباِل، في 
 ، واالستقباِل .(1)< الماضي، > والحالِ  الزَّمانِ 
 وَبع ُد:       
ُدود  في دراسة          فلمَّا َشَرَع َأخ  َأعزُّ َمو 

، المنسـوب ِإلـى قُـدَوة (2)كتاَب المقصـود 
ــــَفة (( ـــى بــــ))  َأبـــي َحِني  ـــة الشـــريعة: نعمـــاَن الُمكنَّ ـــَب اهلُل مضـــجَعُه، وبـــرََّد (3)َأئمَّ ، طيَّ

ِن، وَســـمَّيُتهُ  مـــامهجَعـــُه؛ تصـــدَّيُت أَلن َأشـــرَحُه ب  يليـــُق بتعلـــيِم اإِلخـــواِن، وتفهـــيِم الُخـــالَّ
ـليَن ِإنَّـه ِنع ـم  ، َأسأُل اهللَ (4)بـ))  روِح الشروِح (( من فضـله الفتـوَح لـه، ولسـائِر المحصِّ

 الُمِعي ُن .( 5)الُمِجي ُب، وِنع م
بُأسـلوب افتـتَح كتاَبـَه بالبسـملِة، وعقَّبهـا بالحمدلـِة؛ اقتـداًء  (اهلل   م  س  )ب  

كلُّ أ مٍر ذ ي ب اٍل ل م ُيب دأ ))، وَعَماًل باأَلثر المأثوِر، والخبِر المشهوِر:(6)المجيدِ  الِكَتابِ 
ـذ مُ  ، (7)((فيه ببسم  اهلل  فهو أ بتُر، وكلُّ أ مٍر ذي باٍل لم ُيب دأ فيـه بالحمـد  هلل  فهـو أ ج 

                                                 

 ( >...< ساقط من : ح .1)
( هو متن علمّي في التصريف، ُأختلف في مؤلِّفه فقيل لإِلمام أبي حنيفة النعمان، وقيل لغيره، وجزم المولى 2)

، 2/1806ا الذي بين أيدينا أهمها وأشهرها، )ينظر: كشف الظنون مالبركلّي َأنَّه لإلمام، وُشرح شروًحا كثيرة، وشرحن
 ( . 1/304، معجم المطبوعات :1/44هدية العارفين م

 من الدراسة  .   27ينظر: الصفحة  (3)
 من الدراسة  .  22( ينظر: الصفحة 4)
 .((  وهو ِنع مَ  ))( ح : 5)

اس )ت أبو جعفر أحمد بن محمد بن إس( ينظر: معاني القرآن، 6) ه(، تحقيق : محمد علي 338ماعيل النَّحَّ
أبو شمس ، الجامع أَلحكام القرآن،  1/51: م1988ه = 1408، 1مكة المكرمة، ط -الصابونّي، جامعة أم القرى 

هـ(، اعتنى به وصححه :  671الدين عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصارّي الخزرجّي القرطبّي )ت
 .  1/99:  م2003هـ =  1423،  1الرياا، ط -بخاري، دار عالم الكتب هشام سمير ال

((، )ينظر: َأقطع  باسم الله ( عزاه السيوطّي مرفوًعا عن َأبي هريرة، بلفظ : )) كّل َأمر ذي بال اليبدأ فيه بـ7)
ه 1410(، بيروت، )د. ط -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جالل الدين السيوطّي، دار الفكر

َسَنن ابن ماجه: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجة (، وسنده ضعيف جًدا، وورد ذكره في: 3/276: م1990=
 بيروت،)د. ط(، –م(، دار الفكر1991ه( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)ت 273)ت  الربعّي القزويني

 . 1/620:)د. ت(
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ًكــا بــه اقــرأ ُمل َتِبًســا،علــى معنــى:  (1)اهلِل ((  للمالبســةِ  ))  بســمِ  والبــاُء فــي: ، َأو (2)ُمَتَبرِّ
 اسمِه اف َعُل . باستعانةِ  : لالستعانة، َأي

و  ((   ـــــــم  ـــــــي اأَلصـــــــل: ))  ِس ـــــــذهبِ -و))  االســـــــُم ((  ف ـــــــى الَم  عل

ـــى القـــول المشـــهور ، وبكســـر-(3)الَمن ُصـــور ـــِذفِت الـــواُو؛ الســـتثقالهم (4)الســـين عل ، ُح
لُـه؛ ( 5)ِقلـت  حركـُة الـواو ِإلـى ماقبلهـا، ثُـمَّ ُسـكِّنَ تعاقَب الحركاِت اإِلعرابيَّـة عليهـا، ونُ  َأوَّ

ُتِلَبـت  همـزة الوصـل؛ أَلنَّ دأَبهـم ابتـداُء السـاكن (6)تخفيًفا وَعَدالةً  ؛ أَلنَّه ُحرِّ  آِخـُرُه فاج 
                                                 

 5/230الصقة، أي: )المالزقة(، والمداخلة، )ينظر: مقاييس اللغة: ( المالبسُة، أي: المصاحبة، والمخالطة، والم1)
"  وجعله المعنى األصل أصالًة، بقوله: 4/217في الكتاب:  (هـ180ت)(، ومعنى المالبسة في الباء ذكره سيبويه 

اه   إيَّ ضربَ  قتَ ألز  :بالسوط هُ وضربتُ  ،بهِ  ودخلتُ  ،بزيدٍ  خرجتُ  :ما هي لإللزاق واالختالط وذل  قول وباء الجر إنَّ 
في مناهل الرجال ومراضع اأَلطفال  ه(672)ت"، وينقل الهررّي  صلهسع من هذا في الكالم فهذا َأفما اتَّ  ،بالسوط

لى جعلها للمصاحبة؛ ألنَّ جعلها لالستعانة فيه إساءة  14بلبان معاني المية األفعال/ بهذا الخصوص بقوله: "واألو 
ل على اآللة فيلزم عليها جعل اسم اهلل مقصوًدا لغيره ال لذاته "، )وينظر: رصف أدٍب؛ ألنَّ باء االستعانة تدخ

هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الَخرَّاط،  مطبوعات مجمع اللغة 702أحمد بن عبد النور المالقّي )تالمباني، 
سم بن عبد اهلل المرادّي أبو محمد بدر الدين حسن بن قا، الجنى الداني، 143/ دمشق, )د. ط( )د. ت(. –العربية 

, 1القاهرة، ط –ه ( ، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي 749الشهير بـ)ابن أم قاسم( ) ت 
 (.38/م  2008هـ =  1428

 . 5/230، مقاييس اللغة:  7/262( ينظر: العين: 2)
يرون َأنَّ االسم مشتّق من الجذر )ِسَمَو(، في المذهب المنصور الذي يقصده الشارح هو مذهب البصرّيين فهم  (3)

في كتابه اإِلنصاف في  ه(577)تحين يرى الكوفّيون أنَّه مشتق من الجذر )َوَسَم( ويعلِّق َأبو البركات األَنبارّي 
 فيه صلواألَ  الُسُمو، من َأنَّه على ، فدلَّ  عال َأي: والحرف " الفعل على سما َأنَّ االسم  قد 8-1/7مسائل الخالف: 

و    (ع  ف  إِ )وجعلت الهمزة عوًضا عنها ووزنه  ،وسكون العين فحذفت الالم التي هي الواو ،الفاءبكسر  ِفع ل   وزن على ِسم 
الوسم في اللغة  نَّ ألَ  ؛مس  ه مشتق من الوَ إنَّ  :ما قلنانَّ ين قولهم إِ ا الجواب عن كلمات الكوفيّ مَّ وأَ  ،لحذف الالم منه

ن كان صحيًحا من جهة المعنى إِ  :قلنا ،وعالمة عليه يعرف به ،ىعلى المسمَّ  م  س  سم وَ واال ،العالمة ه نَّ  َأالَّ هذا وا 
، َأسرار  1/229..."، )وينظر: المقتضب: فيها من مراعاة اللفظ  وهذه الصناعة لفظية فال بدَّ  ،فاسد من جهة اللفظ

 ( .1/106الكفوّي :  ، الكلِّيات، َأبو البقاء29العربية، َأبو البركات اأَلنبارّي/ 
 ( . 3/98، مقاييس اللغة : 2/862( االسم من ِسُمو وهو مفرد وجمعه َأسماء، ) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: 4)
 .(( ُأسكن  ))( ح : 5)

)َعَداَلًة( : "بقولهأنَّ العدالة معناها الرضاء والقناعة،  2/397ه( في المصباح المنير:770)ت ( نقل الفيوميّ 6)
(و)عُ  ُل( على الواحد وغيره بلفظ واحدمرضي يقنع به ويُ  :أي ،ُدوَلة( فهو)َعد ل    ." طلق )الَعد 
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، وَعـوََّا (2)، ُثمَّ لمَّا ُأدخلِت البـاُء ُحـِذَفِت الهمـزُة لفًظـا وخطًّـا؛ لكثـرِة االسـتعمالِ (1)بها
، ُثمَّ ُأضـيف ِإلـى لفظـِة اهلِل فسـقَط التنـويُن؛ أَلنَّـه يقتضـي االنفصـاَل، (3)عنها مدُّ الباء

ُعهما ُمَتَعذَّر   واإِلضافَة َتق َتِضي  . (4)االتصاَل، َفَجم 
 (5)ولفظــُة الجاللــة عنــَد َأكثــر القــائليَن باشــتقاقها فــي اأَلصــل: )) ِإَلــه  ((             

فً  ــــذفِت الهمــــزة َحــــذ  ــــَر قياســــيّ فُح ــــوََّا عنهــــا: األلــــُف، والــــالُم؛ فــــاختصَّ (6)ا َغي   ، وَع

                                                 

نَّ تفصياًل عن استحالة االبتداء بالساكن بقوله: "  121ه ( في أسرار العربية/ 577( قّدم األنبارّي )ت 1) ما أقاموها وا 
وكان تقدير زيادة  ،بالساكن محال  ساكنة واالبتداءال تكون إالَّ ها ألنَّ  ؛ر االبتداء بهااأللف ال يتصوَّ  ألنَّ  ؛مقام األلف

 . " وأسود و ما أشبه ذل  ،أبيا :نحو ،ها أخف حروف العلة وقد كثرت زيادتها في هذا النحوألنَّ  ى؛األلف ههنا أول

ستعمال مسّوًغا من وكثرة االستعمال باب كبير في العربيَّة؛ لسعتها، أي: من باب التوّسع فيها، وتدخل كثرة اال (2)
، االستغناء في اللغة 247، أسرار العربية/1/146مسّوغات االستغناء فيها، )ينظر: اأُلصول في النحو، ابن السّراج:

العربية دراسة صرفيَّة ونحويَّة، ُأطروحة دكتوراه تقدَّم بها:)وسام يعقوب هالل( إلى مجلس كليَّة اآلداب/جامعة 
  وما بعدها ( .   5بدالكريم جمعة/الموصل، إشراف: د. عدنان ع

"، متى استغنيت عن همزة الوصل بغيرهاأنَّ همزة الوصل تحذف "  223ه( في الُّلمع/392ذكر ابن جنِّّي )ت( 3)
وفي هذا الموضع ُأستغني عن الهمزة بمّد الباء، وباب االستغناء باب ذو سعة في العربية، )وينظر: ظاهرة االستغناء 

الكريم، رسالة ماجستير تقدَّم بها: )صفوان سليمان أحمد الحيدرّي( إلى مجلس كلية التربية، جامعة  النحوي في القرآن
  وما بعدها( .   7الموصل، إشراف: د. حسن سليمان حسين/ 

نَّ بيان علَّة امتناع الجمع بين التنوين واإلضافة بقوله: "  2/488:  ( ورد في اإلنصاف لألنباريّ 4) ما لم يجز وا 
 : ع بين التنوين واإلضافة لوجهينالجم
ى ذل  إلى والتنوين يدل على التنكير فلو جوزنا الجمع بينهما ألدَّ  ،على التعريف اإلضافة تدلّ  نَّ إِ  :حدهماأَ  -     

  . والضدان ال يجتمعان ،انوعالمة تنكير في كلمة واحدة وهما ضدَّ  ،أن يجمع بين عالمة تعريف
ى ذل  إلى والتنوين عالمة الفصل فلو جوزنا الجمع بينهما ألدَّ  ،ضافة عالمة الوصلاإلِ  نَّ إِ  :والوجه الثاني -     

 "والضدان ال يجتمعان ،انأن يجمع بين عالمة وصل وعالمة فصل في كلمة واحدة وهما ضدَّ 
 ( . 121، َأسرار العربية/ 175، )وينظر : علل النحو، الورَّاق/ 

 وأصله: أنَّ اسم الجاللة اهلل مشتق من الجذر )َأَله(" 6/2223الصحاح:  في (ه400ت حدود)( ذكر الجوهرّي 5)
 .(1/127، مقاييس اللغة:2/1084"، )وينظر: جمهرة اللغة: َأي: معبود مألوه، ألنَّه َمف ُعول، بمعنى: على ِفَعال، إاله
القياسّي بعد نقل حركتها...  أنَّ " حذفها 88في كتابه الرسالة الُكبرى في البسملة/ ه(1206)ت( نقل الصبَّان 6)

بدليل لزوم اإلدغام "، وقيل بل حذفها قياًسا؛ " ألنَّه اجتمع همزتان بينهما ساكن، وهو حاجز غير حصين، فأنَّهما 
 التقيا فحذفت الثانية تخفيًفا؛ ألنَّ النقل جاء بها، وُأدغمت الالم في الالم "  . 
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ـــــِب الُوُجــــودِ  ــــرى الَعَلــــِم لــــذات الواِجـــــــــ ، وعنــــَد (1)معهمــــا بــــالَمع ُبوِد بــــالحقِّ، وُأجــــري َمج 
، ثُـمَّ (3)َيِلي ُه ((، َأي: احَتَجَب، وارَتفَـعَ /1/ظاأَلصل: )) اله   ((، من )) الهَ  (2)البعا
، وُحِذَفت  عل ُأدخل  . (4)النفيِّ  ؛ لئال يكوَن على صورةِ (( َألف )) الهٍ  يه الالُم وُأدِغمت 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

"  178في إيثار الحق على الَخل ق/ ه(840)تالقاسمّي ( ومعنى )الواجب الوجود( كما أورده محمد 1)
مكان وجوده على ه سبحانه الموجود الواجب الوجود بذاته التي عنها يوجد ما في اإلِ ة أنَّ لهيّ ة اإلوالخاصيّ 

 بها والمماثلة ال تحصل إالَّ  البتة،ر فيها مشاركة والكمال وهذه الخاصة ال يتصوَّ  ،أحسن الوجوه في النظام
 :فاعاًل بل أقول ،احيًّ  ،قادًرا ،عالًما ،بصيًرا ،لعبد صبوًرا شكوًرا ال يوجب المماثلة ككونه سمعًيافكون ا

  ..." . هور أن يعرفها إالَّ تصوَّ وال يُ  ، اهللوال يعرفها إالَّ  وجلَّ   هلل عزَّ ة ليس إالَّ لهيَّ خاصية األُ 
 5/227في المقاييس:  جذر )اَله( فابن فارسن ال( من اللغويين من نظر إلى أنَّ اسم الجاللة مشتّق م2)

 " .دخلت األلف والالم للتعظيمه اسُم اهلل تعالى، ثم أُ اَل  ،الالم واأللف والهاءيرى أنَّ " 
 . 6/2249، الصحاح: 2/989(  ينظر: جمهرة اللغة 3)
، بل هو اسم ( اختلف العلماء في اسم الجاللة )اهلل( فقال قوم إنَّه مرتجل ال أصل وال اشتقاق له4)

ه(، وقال آخرون إنَّه 311، والزجاج )ته(175)تموضوع ابتداء لذاته المخصوصة، وهو رأي الخليل
ه(، وذهب الفقهاء 944منقول أي: علم بالوضع، مأخوذ في َأصل بنوع تصّرف، وهو رأي شيخ زاده )ت

علمه إالَّ اهلل، )ينظر: ه( إلى أنَّه منقول مأخوذ من َأصل ال ي204ه( والشافعّي )ت150كأبي حنيفة )ت
 –الصبَّان، تحقيق: فوَّاز َأحمد زمرلي، وحبيب يحيى المير، دار الكتاب العربي  الرسالة الكبرى في البسملة

 (. 86/م 2007ه = 1428، 1بيروت ، ط
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      ) ي م  م ن  الـر ح  ، مـن)) َرِحــَم ((  (1)صـفتان مشـبَّهتان ُبِنَيتـا إِلفـادة الُمَباَلَغـةِ  )الـر ح 
ـــَم، بعـــَد نقلـــه إلـــى بـــاب َحُســـنَ  ـــَفُة المشـــبَّهةُ (2)مـــن بـــاب َعِل ـــة بـــالالزم  ، ِإذ الصِّ تصَّ ُمخ 

 . (4)، َنصَّ عليه اأُلدباءُ (3)الَغِري ِزيِّ 
 
 
 
 

                                                 

ه(، تحقيق: الدكتور َأحمد 756َأحمد بن يوسف الشهير بــ)السمين الحلبّي( )ت( ينظر: الدر المصون، 1)
أبو البقاء عبد ، إمالء ما من به الرحمن،  1/14: دمشق، )د. ط(، )د. ت( –الخرَّاط، دار القلم  محمد

 . 1/5: بيروت ، )د. ط(، )د. ت( –هـ(،  دار الهالل 616اهلل بن الحسين الُعكُبرّي )ت 
كون من باب إلى م؛ لضرورة يقتضيها التركيب والمعنى، وقياس هذا التحويل يو ي إلى اللز ( قد ُيردُّ التعدّ 2)

ل ولذا يعلِّق ابن ، الالزم الغريزيّ  (حُسن يحُسن)من الباب الرابع، إلى الخامس  (رِحم يرَحم) :باب، كما تحوَّ
 دااًل على  الزًما وال يكون إالَّ إالَّ  "أنَّ هذا الباب اليأتي  4/267في شرحه لأَللفية:  ه( 769)تعقـــــــيل 
ه صار كالغريزة ن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الداللة على أنَّ ول  أَ  ،ذي مكث :يأَ  ،قيل  وصف خَ 

 .  ه "فُ ر  ه يَ فُ م ورَ رُ ك  م يَ رُ ن وكَ سُ ح  ن يَ سُ حَ  :أو أردت التعجب منه أو التمدح به ومن أمثلة هذا الوجه
: غيبه( في مفاتيح ال606)ت الرازيّ  قالًيا ، أن يكون الزًما ال متعدّ  ( األصل في كل فعل غريزيّ 3)

 "   ....  أن يكون الزًما ويثبت له حكم الغريزيّ  واألصل في الغريزيّ "  88/ 29
من التحقيق، والمراد باأُلدباء علماء العربية بكل فروعها، وعلوم األدب مصطلح  17( ينظر: الصفحة 4)

 والقوافي، وا،والعر  والتصريف، واللغة، النحو، ُيطلق عند المتقدمين ويراد به علوم اللغة وهي ثمانية:
 أصول وعلم النحو، في الجدل علم هما: بهما علمان وُألحق وأنسابهم؛ العرب وأخبار الشعر، وصنعة

على صحة ماذهبنا إليه وما بعدها(، ونستدل  8النحو، )ينظر: االقتراح في علم ُأصول النحو، السيوطّي/
عن المبرِّد  167ء، أبو البركات األنبارّي/األدبا طبقات في األلباء نزهةبالرواية التي يرويها صاحب كتاب 

فأخبره عن علَّة مجالسته للمجانين بعد أن سأله األخير عن  ه(249)ته( أنَّه جالس المازنّي 285)
 معي رأى وقد: لي فقال مخاطبته، ذل ، فقصَّ له إحدى ُطرِفهم، قال: ذهبت يوًما إلى أحدهم" استجلب

 األ دباء َأو األخفاف، الحديث أصحاب تجالس أحدهما، تكون أن أرجو َرُجَلين، آلة مع  أرى: محبرة
..." ، )وينظر: الكلِّيات: نعم: قلت المازني؟ عثمان أبا أتعرف: قال ،األ دباء: قلت والشعر؟ النحو أصحاب

 ( .  128 -1/127، كشَّاف اصطالحات الفنون، التهانوّي:  3/80
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َمُة ((  في اللُّغة: رقَّـُة القلـِب، وانفعـاُل الـنفسِ   -، غيـَر ُمَتَصـوٍَّر فـي شـأِنِه (1)و)) الرَّح 
، الَّتـي هـي (2)ما يدلُّ عليـه؛ ُيـراد بـه: غايتُـهُ  -تعالى -، فِإذا ُأطِلَق في َحقِّه -تعالى 

َمــة ((  اهللِ  (4)، فــالُمرادُ (3)فعــالاألَ  حســاُنُه باالختيـــار -تعــالى -بـــ)) َرح  ــُلُه، واِ  ، (5): تفضُّ
ــُغ ِمــن )) الــرَِّحي م (( ــمَّ ِإنَّ )) الــرَّحمن ((  َأبل ــُدلُّ علــى زيــادة  (6)ُث ؛ أَلنَّ زيــادَة البنــاء َت

َمَن الــــــــدُّنيا، و> يــــــــا َرِحــــــــي  (7)المعنــــــــى  اآلِخــــــــرِة؛ أَلنَّ (8)َم<، فِمــــــــن َهــــــــذا ُيَقــــــــاُل: يــــــــاَرح 
نَّمـــا قَـــدَّم  ـــَتصُّ بـــالُمؤِمِن، واِ  ـــاِفَر، وفـــي اآلِخـــرِة َتخ  ـــَة ((  فـــي الـــدُّنيا تعـــمُّ الَك َم  )) الرَّح 
، " والقيــاس يقتضــي الترقِّــي مــن اأَلدنــى (9) )) الــرَّحمُن ((  > علــى )) الــرَّحي ِم (( < 

كــالَعَلِم مــن حيـــُث ِإنَّــه ال يوصــف بـــه  ِإلــى اأَلعلــى؛ لتقــدُّم رحمـــة الــدُّنيا؛ وأَلنَّــه صـــار

                                                 

 .5/1929، الصحاح:   2/498غة: ، مقاييس الل1/523( ينظر: جمهرة اللغة : 1)
  .(( الغاية  ))ح :  (2)

ق قاعدة عقديَّة تتعلَّ  1/27: أنوار التنزيل وأسرار التأويل() :ه( في تفسيره691)ت م البيضاويّ ( قدَّ 3)
التي  ئؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادما تُ وأسماء اهلل تعالى إنَّ : " بقوله -تعالى -بأسمائه 

أقاويل الثقات في تأويل األسماء والصفات واآليات المحكمات والمشتبهات: ، )وينظر: "... كون انفعاالتت
 -ه(، تحقيق : شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة  1033مرعي بن يوسف الكرمّي المقدسّي )ت 

 .(   71/م  1986ه = 1406، 1بيروت، ط
 . (( والمراد)) ( ح : 4)

 .   12/230، لسان العرب:  3/224( ينظر: العين : 5)
الشاذلّي  أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدّي بن عجيبة الحسنّي اإلدريسيَ ( ينظر: البحر المديد، 6)

، اللُّباب في  1/27: م 2002هـ =  1423، 2بيروت، ط -دار الكتب العلمية(،  ه 1224الفاسّي )ت 
ه(، تحقيق : الشيخ عادل  880دمشقّي الحنبلّي )ت أبو حفص عمر بن علي ابن عادل العلوم الكتاب، 

 1998هـ =  1419، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية الموجود والشيخ علي محمد معوا،  أحمد عبد
 .  1/147: م
ار، عالم الكتب ( ينظر: الخصائص، 7)  ، )د . ط( بيروت –ابن جنِّّي، تحقيق: محمد علي النجَّ
 .    79جال ومراضع األطفال/، مناهل الر  3/268: )د . ت( 
 ( >...< ساقط من : س .8)
 ( >...< ساقط من : س، ح .9)
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ــُدق علــى  ، البــاِلُغ فــي الرَّحمــِة غايَتهــا؛ وذلــ  ال َيص  غيــُرُه؛ أَلنَّ معنــاه الُمــن ِعُم الحقيقــيُّ
 ؛ فناسَب َأن ُيقاِرَن الَعَلم .(1)غيره "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

من عداه فهو مستعيا  ألنَّ " ، وزاد البيضاوّي في الموضع نفسه  1/27( أنوار التنزيل وأسرار التأويل:1)
نعامه يريد به جزيل ثواب ه ن القلب، ثم إنَّ أو حب المال ع ،أو مزيج رقة الجنسية ،أو جميل ثناء ،بلطفه وا 

ذات النعم ووجودها، والقدرة على إيصالها، والداعية الباعثة عليه ، والتمكن من  ألنَّ  ؛كالواسطة في ذل 
 ." االنتفاع بها، والقوى التي بها يحصل االنتفاع، إلى غير ذل  من خلقه ال يقدر عليها أحد غيره 
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Biography of Muhammad ibn Mustafa al-Tirah and his 

book: (Rooh Al- Shrooh) with the realization of a piece of 

his introduction 

 
Asst. Prof.Dr.Maen Yhia Mohemeed & 

  Lect. Dr.Shaiban Adeeb Ramdaan AL- Shaibani 

 

ABSTRACT 

         Concerned with the message, the achievement of the 

study ((Rooh Al- Shrooh of Al- Maqsood)), for writer By 

Muhmeed  Ibin Mustafa Al-Tairhaoy Al- Ayshee died  

(( 1061 A. H.)), which is a system in Arabic Morphology… 

        The whole work was made in two parts: the first of which 

included several axes definition of  Muhmeed  Ibin Mustafa 

Al-Tairhaoy Al- Ayshee,  and everything related to him knew 

him and his life and his status elders and his companions, his 

students and his works, his teachers, and the year of his death. 

The second axis dealt with the study of the book, so I did view 

the article, and Muhmeed  Ibin Mustafa Al-Tairhaoy Al- 

Ayshee approach it and its sources. The third axis was in the 

demands of the investigation, described the certified copies of 

the investigation, and then showed systematic in the liberation 

of the book and to achieve, and offered then photographs of the 

assets of the three approved in the investigation, and then put 

verses of the system and the ((Rooh Al- Shrooh of Al- 

Maqsood)) individually, and learned from between the folds of 

explanation; service for the book.            

 


