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 عـوان البحث

 
  اسم الباحث

 rwofaida1985@gmail.com اإليؿقل
 المقىئ  -بهاء الهيٙ أبو دمحم ُاهى القيويني –الىسالة الواوية  الؽؾامت املػتاحقة

  التوصقف الوظقػي

الحمٓٓٓٓٓٓه  ىل ال،ٓٓٓٓٓٓالميٙس واللٓٓٓٓٓٓبلا والسٓٓٓٓٓٓبل٘   ٓٓٓٓٓٓ  أ ٓٓٓٓٓٓٔى ال  ٓٓٓٓٓٓ  وأ ٓٓٓٓٓٓ٘ 
المىس يٙ سيهنا دمحمس و    آله ولٓحهه ومٓٙ ه ٓا به و ٓه وا  ثٓ  ألٓىي إلٓ  يٓ٘و 

 الهيٙ. وه،ه
فإٙ ال غة ال،ىبية م يئة هال،جائل واألسىاىس لما لها مٙ مكانة  ِم  بيٙ 
ٓٓة هحثٓٓ     هٓٓاٖى و ،ٓٓال   ال غٓٓاح حيٓٓه إنهٓٓا لغٓٓة القٓٓىآٙ المٓٓىي٘س وهٓٓي محثِو

 . (ٔ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ لقوله  ،ال : 
ٓٓائ   جيهٓٓةس وهالالح مهيهٓٓة وب الٓٓة لٓٓو كٓٓاٙ هٓٓوا  ف مٓٓح حٓٓٔى منهٓٓا ِو
الحٓٓٓٔى أو هٓٓٓوي الحىكٓٓٓة م ، قٓٓٓة هايٓٓٓة مٓٓٓٙ آيٓٓٓاح القٓٓٓىآٙ المٓٓٓىي٘س كمٓٓٓا حٓٓٓهه مٓٓٓ  

س وكي  أٙ الواو (ٕ) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ حٔى )الواو( في  وله: 
 جاءح م  أهح الجنة وحوفح م  أهح الناىس و ال، ة في ولٖ ؟ 

اللٓٓٓة م،ينٓٓٓة ؟ أ٘ مٓٓٓاوا ؟ فكٓٓٓح هٓٓٓوي ال سٓٓٓاؤالح و يىهٓٓٓا وهٓٓٓح كٓٓٓاٙ حٓٓٓوفها له
فٓي هٓوا الم ُٓول الٓون بٓيٙ أيٓهينا  -ىحمه    –أجال  نها اإلما٘ القيويني 

                                 
 . ٜالحجى:  (ٔ)
 . ٖٚاليمى:  (ٕ)
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 محح الهىاسة. 
 سىحمٓٓه   -ئلمٓٓا٘ ُٓٓاهى القيوينٓٓيل لٓٓوا  نٓٓهما ُال،ٓٓح) الىسٓٓالة الواويٓٓة (
وبهٓٓٓا حٓٓٓٔى )الٓٓٓواو(  – ٓٓٓي وجٓٓٓح  -ووجٓٓٓهح أنهٓٓٓا م ، قٓٓٓة هايٓٓٓة مٓٓٓٙ ك ٓٓٓال   

ة إل  يومنا هواس آلىح أٙ أ ٘و ب حقيقها ألهمي هٓا  ووجهح أنها ال  ياٗ م ُُو
 في الهًى ال غون. 

  -وكان من أسباب اختياري لدراسة وتحقيق هذه الرسالة ما يأتي:
ى هٓاس وأحكامهٓاس أواًل: هذه الرسالة جاءت في معاايي الاواو   وأ سٓامها ُو

 و ،بهاس وم لىفا ها. 
وأوجٓٓي مٓٓا ك ٓٓل فٓٓي حٓٓٔى  إٙ هٓٓوي الىسٓٓالة  ،ٓٓه مٓٓٙ أحسٓٓٙ وأهٕساييااًا: ث
( حيه  اٗ  نها اإلما٘ القيويني. " الىسالة الواوية فيهٓا إ ٓاىاح م،نويٓةس )الواو

 ونكح لغوية.... " 
 ،ٓٓه الىسٓٓالة الواويٓٓة لئلمٓٓا٘ القيوينٓٓي واح أهميٓٓة كبٓٓى  فٓٓي الٓٓهًى  ثالثااًا:

ينٓي م ٓٓىل الٓٓواو مٓٙ الناحيٓٓة اللٓٓو ية وس ال غٓون حيٓٓه  نٓاٗو فيهٓٓا اإلمٓٓا٘ القيو 
ٓٓٓة  ٕٓٓٓى الٓٓٓواو مٓٓٓٙ الناحي ٓٓٓواوس ُو ٓٓٓةس وأ سٓٓٓا٘ ال ٓٓٓة الهاللي ٓٓٓواو مٓٓٓٙ الناحي وم،ٓٓٓاني ال

مٓٓٓٓٓٓ  فيهٓٓٓٓٓٓا النحويٓٓٓٓٓٓةس وم لٓٓٓٓٓٓىفاح الٓٓٓٓٓٓواو مٓٓٓٓٓٓٙ الناحيٓٓٓٓٓٓة اللٓٓٓٓٓٓىفية وبهٓٓٓٓٓٓوا فقٓٓٓٓٓٓه ج
( وياه   ٓٓٓ  ولٖٓٓٓ أحكٓٓٓا٘ الٓٓٓواو مٓٓٓٙ وهالليٓٓٓة لٓٓو يةس ولٓٓٓىفيةس ونحويٓٓٓةسِواهى)

 الناحية ال ى ية. 
 ،ًا: بياٙ مه   يمة هوا الم ُول ال غوية وال، مية. ىاه

 امسًٓٓٓا: بيٓٓٓاٙ أٙ هٓٓٓوا الم ُٓٓٓول يسٓٓٓ ح  الجهٓٓٓه الٓٓٓون سٓٓٓيبوٗ فيٓٓٓه   ألٙ 
اح ال يلح مس واها إل  أٙ  موٙ موضو ًا ل هىاسة.   ه،َ الم ُُو

ساهسًٓٓا: بيٓٓاٙ مٓٓٓه  اسٓٓ قبلٗ   لٓٓية اإلمٓٓٓا٘ القيوينٓٓي ال، ميةسوأنٓٓه كٓٓٓاٙ 
س والقٓٓىاءاح وال ثسٓٓيىس و  ٓٓ٘ موسٓٓو ة فٓٓي كليٓٓى مٓٓٙ ال، ٓٓ ٘و ملٓٓح:النحو واللٓٓٔى

 الحسال و  ٘ المبل٘ وال لٔو وال اىيخ و يىها. 
 لوا ا  ىح هوا الم ُول لهىاس ه و حقيقه. 
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هوا و ه ا  ضح ُبي،ة الهحه أٙ يقو٘   ٓ  مقهمةسو مهيٓهس و سٓميٙ 
 ىئيسييٙس و ا مةس وفهاًى فنية م نو ة. 

أهمية الموضّو وأسهال  ا  ياىي  ومٓنه   أما المقدمة فتحدثت فيها عن:
 ال حقي  فيه.

نبوا  ٓٙ حٓٔى الٓواو  مٓٙ حيٓه: أهمي هٓاس واال ٓ بلٔ  وأما التمهيد فقد اشتمل عمى:
يثية لهاس وأنوا هاس وهالل ها في ال غة ال،ىبية.   في م ىجهاس والناحية الِو

  -وأما القسم األول  وهو )قسم الدراسة( فقد اشتمل عمى ثالثة مباحث:
فقٓٓٓٓه ا ٓٓٓٓ مح   ٓٓٓٓ  ال ،ىيٓٓٓٓ  هاإلمٓٓٓٓا٘ ُٓٓٓٓاهى بٓٓٓٓٙ أحمٓٓٓٓه بٓٓٓٓٙ دمحم  أمااااا المبحااااث األول:

مٓٓٓٙ  ٓٓٓبلٗ هىاسٓٓٓة  اىي يٓٓٓة  ناولٓٓٓح: ) اسٓٓٓمهس  –ىحمٓٓٓه    -القيوينٓٓٓيس الم،ٓٓٓىٔو هالنجٓٓٓاى
س ولنٓٓاء ال، مٓٓاء   يٓٓهس وىحبل ٓٓهس و ٓٓيو هس ونسٓٓههس وكني ٓٓهس ولقهٓٓهس ومكان ٓٓه ال، ميٓٓةس ون ٓٓ  ه

 و بلميويس وم،ىف ه هاألحاهيه الىضويةس وسما ه مٙ ال، ماءس ومؤلثا هس ووفا ه (. 
 فقه ا  مح     )  نواٙ الم الس ونسب ه إل  مؤلثه(. وأما المبحث الثايي:

  ولي  نسهة الم ال إل  مؤلثه. -ٕ ولي  اس٘ الم ال.         -ٔ
 مميياح الم ال. -ٗالمؤل .           منه   -ٖ
 منهجي في ال حقي . -ٙالم  و     الم ال.      -٘

 ولي  النسخس اجىاءاح ومنه  ال حقيٓ س مٓ   :فقه ا  مح     وأما المبحث الثالث:
 نماول ملوىا مٙ نسخ الم ُول اللبله.

: وهٓٓو )  سٓٓٓ٘ ال حقيٓٓ  ( فقٓٓٓه أوىهح فيٓٓه نٍٓٓٓ الم ُٓٓول محققٓٓٓاس وأمااا القسااام الثاااايي
 وم، قا   يه وفقا لقوا ه ال حقي   الم،ىوفة. 

وأ ه،ح هوا القس٘ ب ا مة وكىح فيها أه٘ ن ائ  الهحهس ل٘ وي ٓح الم ٓال هثهٓاًى فنيٓة 
ةس م نو ة ا  م ح    : ) فهًٓى اييٓاح القىآنيٓة المىيمٓةس وفهًٓى األحاهيٓه النبويٓة ال ٓىيث

وفهًى األ ٓ،اىس وفهًٓى أنلٓأ األبيٓاحس وفهًٓى األ ٓبل٘س وفهًٓى أسٓماء الم ٓل الٓواىها 
فٓٓي الم ُٓٓولس وفهًٓٓى أهٓٓ٘ المىاجٓٓ  والملٓٓاهىس لٓٓ٘ فهًٓٓى الموضٓٓو اح ال ثلٓٓي ي لقسٓٓمي 

 الهىاسةس وال حقي . 
أٙ يج،ح هوا ال،مح  اللا لوجهه المىي٘س فإنه سٓهحانه  – ي وجح  –هوا وأس ٗ   

 ول  ون،٘ النليى. ن،٘ الم
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Research abstract 

The wise letter of Bahaa Al-Din Abu Muhammad 

Taher bin Ahmed bin Muhammad Al-Qazwini the reciter of 

the grammatical writer known as Al-Najjar who died in the 

year 575 AH - and it was said in the year 580 AH 

Dr. Hegazy Hassan Hegazy Selim 

Assistant Professor, Department of Language Assets 
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Study and investigation 

alhamd lilah rabi alealamin، walsalat walsalam ealaa 

'ashraf alkhalq wa'atam almursalin sayiduna muhamad، 

waealaa alih wasahbih wamin daea bidaewatih waiqtafaa 

'atharah 'iilaa yawm aldiyn. 

wabaed 

fi allughat alearabiat maliyat bialeajayib wal'asrar، 

wamadha eank? 

falikuli harf min wazayif eajibat، wadilalaat muhibat 

wahadhafat mae 'ahl alnaar، wasudur fi dhilka? 

wahal kan hadhfuha lidalalat mueiinatin? 'am madha? 

fakl hadhih altasawulat wama shabh dhlk al'imam 

alqazwayniu - rahimah allah - fi hadha almakhtut aldhy 

bayn 'aydina mahala aldarasat. 

'idhaan، eindama takun (rsalt alwawy) lil'iimam tahir 

alqazwini - rahimah alla 

ma yly: - 

awlaan: hadhih alrisalat fi maeani alwaw، wa'aqsamuha 

watarquha، wa'ahkamuha، washaebaha، wamutasarafatiha. 

thanyaan: 'iina hadhih alrisalat tueadu man 'ahsan 

wa'udiqa، wa'awjaz ma katab fi harf (alwaw). "alrisalat 

alwawiat fiha 'iisharat maenawiat، wanakt lighawia ........ " 

thalthaan: 'iiedad alrisalat alwaqiat lil'iislam fi bilad 

aldars allaghawii، hayth ytmu aiktishafuha fi almanatiq 
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almuhitat biha، wamuealajatuha min alnnahiat alnazariat، 

wa'aqsam alwaw، waturuq alwaw min alnnahiat alnahwiat، 

wamutasarifat alwaw 

min alnnahiat alsarfiat wabihdha faqad jameaha. 

rabeaan: bayan madaa qimat hdha almakhtut 

allughawiat waleilmiati. 

khamsaan: bayan 'ana hdha almakhatuwt? 

sadsaan: bayan madaa aistiqlal shakhsiat al'imam 

alqazwinii aleilmii 

hataa aikhtarat hdha almakhtut lidirasatih lihadhah. 

hadha waqad aiqtadat minh altabieat. 

'amma almuqadamat fatahadathat fiha ean: 'ahamiyat 

almawdue wa'asbab aikhtiarih wamanhaj altahqiq fih. 

wa'amaa tamhid faqad ashtamal ealaa 

wa'amaa alqism al'awal، wahu (qsim aldirasat) 

'amah albahth alawl: faqadh ealaa taerifih bial'iimam 

tahir bin 'ahmad bin muhamad alqazwini، almaeruf 

bialnajar- rahimah allah - min khilal dirasat tarikhiat 

tanawalt: (asimih، wanisbih، wakuniyath، walaqabih، 

wamakanuh aleilmiat، wanasha'atuh، wuthana' aleulama' 

ealayh، warihlatuh، washuyukhuh، watalamidhuh، 

wamuearafatuh bial'ahadith alradwiat، wasimaeuh min 

aleulama'، wamualafatuh، wafaatiha). 

wa'amaa alqism al'awal، wahu (qsim aldirasat) 

'amah albahth alawl: faqadh ealaa taerifih bial'iimam 

tahir bin 'ahmad bin muhamad alqazwini، almaeruf 

bialnajar- rahimah allah - min khilal dirasat tarikhiat 

tanawalt: (asimih، wanisbih، wakuniyath، walaqabih، 

wamakanuh aleilmiat، wanasha'atuh، wuthana' aleulama' 

ealayh، warihlatuh، washuyukhuh، watalamidhuh، 

wamuearafatuh bial'ahadith alradwiat، wasimaeuh min 
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aleulama'، wamualafatuh، wafaatiha). 

mae namadhij musawarat min naskh almakhtut 

althalath. 

wa'amaa alqism alththani: hu (qsim althqyq) faqad 

'awradat fih nasi almakhtutat 

wa'aktashafat hdha alqism bikhatimat alkitab 

almuqadas، natayij albahth، wamadha ean alkitab 

almuqadas، majmueat alfahrasat al'adbiat، wafahras 

al'ashear، wafahras al'ashear، wafahras 'ansaf al'abyat، 

wafahras al'aelam، 

wafaharas 'asma' alkutub alwaridat fi almakhtutat، 

wafahras 'ahamu almarajie walmasadir، thuma fahars 

almuqalat altafsilii liqismi aldirasat، waltahqiq. 

hadha wa'as'al allah - eazun wajal - yajeal hdha aleamal 

khalisana liwajhih alkarim 

key words: 

The Letter Al-Wawa - Bahaa Al-Din Abu Muhammad 

Taher Al-Qazwini - The Reciter. 
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وأسٓٓ ههيه وألٓٓ ي وأسٓٓ ٘  سأحمٓٓهي سٓٓهحانه وأسٓٓ ،يٙ هٓٓه سالحمٓٓه  ىل ال،ٓٓالميٙ

نُٓٓ  نا دمحم النبٓٓي األمٓٓي ال،ىبٓٓي  يٓٓى مٓٓٙ وملُٓٓثاي سٓٓيه س  ٓٓ  أ ٓٓٔى   قٓٓه
  .و    آله ولحهه ومٙ  ه،ه إل  ي٘و الهيٙ سهالضاه

 :وبعد
لمٓٓا لهٓٓا مٓٓٙ مكانٓٓة  ِمٓٓ  بٓٓيٙ /سسٓٓىاىاألفٓٓإٙ ال غٓٓة ال،ىبيٓٓة م يئٓٓة هال،جائٓٓل و 
ٓٓة هحثٓٓ     هٓٓاٖى و ،ٓٓال   سال غٓٓاح حيٓٓه إنهٓٓا لغٓٓة القٓٓىآٙ المٓٓىي٘ وهٓٓي محثِو

  .(ٔ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  :لقوله  ،ال 
ائ   جيهة وهالالح مهيهٓة وب الٓة لٓو كٓاٙ هٓوا الحٓٔى  ف مح حٔى منها ِو

 (الواو)كما حهه م  حٔى  سالحىكة م ، قة هاية مٙ آياح القىآٙ المىي٘أو هوي 
وكيٓٓٓ  أٙ الٓٓٓواو جٓٓٓاءح مٓٓٓ   س(ٕ) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :فٓٓٓي  ولٓٓٓه

 و ال، ة في ولٖ ؟  سأهح الجنة وحوفح م  أهح الناى
وهٓٓح كٓٓاٙ حٓٓوفها لهاللٓٓة م،ينٓٓة ؟ أ٘ مٓٓاوا ؟ فكٓٓح هٓٓوي ال سٓٓاؤالح و يىهٓٓا أجٓٓال 

فٓي هٓوا الم ُٓول الٓون بٓيٙ أيٓهينا محٓح  -ىحمٓه    – نها اإلمٓا٘ القيوينٓي 
   .الهىاسة

والناِى يجه أٙ القىآٙ المىي٘ هٓو ك ٓال   الٓون ال ي  ٓه الهآُح مٓٙ بٓيٙ يهيٓه 
وهٓٓٓو نٓٓٓوى   المبٓٓٓيٙ الٓٓٓون أ ٓٓٓى ح لٓٓٓه  س نييٓٓٓح مٓٓٓٙ حكٓٓٓي٘ حميٓٓٓه سوال مٓٓٓٙ   ثٓٓٓه

والسٓبل الوالٓح  سال ٓي بهٓا لٓبلم جميٓ  الم  و ٓاح اوىحم ه المهها س الِ ماح
المس قي٘ الٓون ال  ميٓح هٓه وهو اللىال  سبينه وبيٙ  هاهي إوا انقُ،ح األسهال

 ه والنٓٓٗي المٓٓىي٘ الٓٓون ال ي ٓٓ سوالٓٓوكى الحكٓٓي٘ الٓٓون ال  ييٓٓو هٓٓه األهٓٓواءس ايىاء
و ٓٓثاء اللٓٓهوى  سفهٓٓو نٓٓوى الهلٓٓائى مٓٓٙ  ماهٓٓا سمنٓٓه ال، مٓٓاء وال  نقضٓٓي آيا ٓٓه

                                 
 . ٜالحجى:  (ٔ)
 . ٖٚاليمى:  (ٕ)
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  .(ٔ)ولوا النثًو سوحياا الق ول سمٙ أهوائها وجواها
ٓٓٓهما ُال،ٓٓٓح ٓٓٓوا  ن ٓٓٓي (الىسٓٓٓالة الواويٓٓٓة )ل س -ىحمٓٓٓه    -لئلمٓٓٓا٘ ُٓٓٓاهى القيوين

ووجٓٓهح  (الٓٓواو)وبهٓٓا حٓٓٔى  –  -ووجٓٓهح أنهٓٓا م ، قٓٓة هايٓٓة مٓٓٙ ك ٓٓال   
ٓٓا هٓٓوا ٓٓة إلٓٓ  يومن آلٓٓىح أٙ أ ٓٓ٘و ب حقيقهٓٓا ألهمي هٓٓا فٓٓي  سأنهٓٓا ال  ٓٓياٗ م ُُو

   .الهًى ال غون 
  -:وكان من أسباب اختياري لدراسة وتحقيق هذه الرسالة ما يأتي

ى هٓٓٓا  هاااذه الرساااالة جااااءت فاااي معاااايي الاااواو :أوالً   سوأحكامهٓٓٓا سوأ سٓٓٓامها ُو
  .وم لىفا ها سو ،بها
وأوجي ما ك ل في حٔى ) الواو (  سإٙ هوي الىسالة  ،ه مٙ أحسٙ وأهٕ :ثايياً 

ونكٓح  س" الىسٓالة الواويٓة فيهٓا إ ٓاىاح م،نويٓة .حيه  اٗ  نها اإلما٘ القيوينٓي
 ... " .لغوية
 فٓي الٓهًى ال غٓون   ،ه الىسٓالة الواويٓة لئلمٓا٘ القيوينٓي واح أهميٓة كبٓى   :ثالثاً 

وم،ٓاني  سم ٓىل الٓواو مٓٙ الناحيٓة اللٓو ية واإلما٘ القيوينٓي فيها حيه  ناٗو 
ٕٓٓٓى الٓٓٓواو مٓٓٓٙ الناحيٓٓٓة النحويٓٓٓة سوأ سٓٓٓا٘ الٓٓٓواو سالٓٓٓواو مٓٓٓٙ الناحيٓٓٓة الهالليٓٓٓة  سُو

 س) لٓٓو يةجمٓٓ  فيهٓٓا ِٓٓواهىه وم لٓٓىفاح الٓٓواو مٓٓٙ الناحيٓٓة اللٓٓىفية وبهٓٓوا فقٓٓ
 . أحكا٘ الواو مٙ الناحية ال ى ية هاللية ( وياه     ولٖو  سنحويةو  سلىفيةو 

  .بياٙ مه   يمة هوا الم ُول ال غوية وال، مية :ىاه،اً 
ألٙ ه،َٓٓ   بيٓٓاٙ أٙ هٓٓوا الم ُٓٓول يسٓٓ ح  الجهٓٓه الٓٓون سٓٓيبوٗ فيٓٓه : امسٓٓاً 

اح ال يلح مس واها إل  أٙ  موٙ موضو اً    .ل هىاسة الم ُُو
ٓٓٓٓاٙ مٓٓٓٓه  اسٓٓٓٓ ق :ساهسٓٓٓٓاً  ٓٓٓٓةبلبي ٓٓٓٓه كٓٓٓٓاٙ س ٗ   لٓٓٓٓية اإلمٓٓٓٓا٘ القيوينٓٓٓٓي ال، مي وأن

و  ٓ٘  سوالقٓىاءاح وال ثسٓيى سالنحٓو واللٓٔى: موسو ة في كليى مٙ ال، و٘ ملٓح
  .الحسال و  ٘ المبل٘ وال لٔو وال اىيخ و يىها

                                 
س مسٓ ثاه مٓٙ كٓبل٘ اإلمٓا٘ ابٓٙ القٓي٘ فٓي مقهم ٓه إهىال ٘ينِى: مقهمة ك ال الٓوجيي لٓٓ (ٔ)

   .ٚ/ٔالسالميٙ 
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  .وا ا  ىح هوا الم ُول لهىاس ه و حقيقهل
ا  مٓٓهح فٓٓي الهحٓٓه   ٓٓ  المٓٓنه  الولٓٓثي  فقٓٓه  أمااا عاان ميهجااي فااي البحااث

و ه ا  ضٓ  ولٖٓ أٙ أسٓيى  .هوٙ أ ثاٗ لهقية المناه  إٙ اس ه ح الضىوىا لها
  :    ال ُواح اي ية

   .حسَل  وا ه الىس٘ اإلمبلئي الم ه قمت بيسخ المخطوط  -ٔ
له لها بىمي )أ( ونس ة  هيه وىميح  ا  وح نس ة أس،ه أفنهن ألبلً  -ٕ

هما وها اٙ النس  اٙ إبىايا لها بىمي )ل( و اب ح بين    ها ا وىميح 
  .لانية

وحلٓ ح   ٓٓ  نسٓٓ ة لاللٓة  حٓٓ ث  بهٓٓا مك هٓٓة نجيٓل ها ٓٓا فٓٓي مهينٓٓة ) 
 يىا ( ال ىكيٓة وهٓي إبٓىايا أولٓ  لٓوا كانٓح نا لٓة ف ىك هٓا وأ ٓىح إليهٓا 

  .و اب ح بيٙ النس  يٙ في اإلبىايا اللانية
وألبٓح الثٓىٕو بينهمٓا فٓي  س يقٓة اىنح بيٙ نلٍو النس  يٙ مقاىنٓة ه -ٖ

  .أسثح النٍ سحا ية ال حقي 
  . ح هقىاءا النٍ وضهُه مٙ مِانه -ٗ
 . مح هال ، ي      النٍ هما يجل   -٘
 أو بواسُٓٓٓٓٓة ساأللٓٓٓٓٓ ية وليٓٓٓٓٓ  نلٍٓٓٓٓٓو الم ٓٓٓٓٓال مٓٓٓٓٓٙ مِانهٓٓٓٓٓا  مٓٓٓٓٓح ب -ٙ

  .المِاٙ األ ى  
  . مح ه،يو ايياح القىآنية في ل ل الم ٙ بيٙ م،قوفيٙ -ٚ
النبويٓٓة فٓٓي الهٓٓامٌ مٓٓٙ اللٓٓحيحيٙ لٓٓ٘ هقيٓٓة الم ٓٓل  ىجٓٓح األحاهيٓٓه  -ٛ

  .الس ة ما أمكٙ
ٙ لٓٓٓ٘ يكٓٓٓٙ ل  ٓٓٓا ى  س ىجٓٓٓح األبيٓٓٓاح ال ٓٓٓ،ىية مٓٓٓٙ هواويٓٓٓٙ ال ٓٓٓ،ىاء -ٜ وا 

  .هيواٙ فمٙ المِاٙ الم، مها
  . ىجمح لؤل بل٘ المغموىا الغيى م هوىا ) وال هىا هنا نسبية ( -ٓٔ
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األ ىي يٙ في ضهط واس ،نح هالنس  يٙ  سا  مهح منه  النس ة األ٘ -ٔٔ
  .و ىاءا النٍ 

  . مح ب حقي  نسهة الم ال للاحهه -ٕٔ
 . مح ب حقي   نواٙ الم ال -ٖٔ
  .وافيه ما أمكٙ ىجمة لمؤل  ا مح ب ىجمة  -ٗٔ
  . مح ه،َى ه،َ النماول مٙ النسخ -٘ٔ

و سٓٓٓميٙ  س مهيٓٓٓهو س٘   ٓٓٓ  مقهمةهٓٓٓوا و ٓٓٓه ا  ضٓٓٓح ُبي،ٓٓٓة الهحٓٓٓه أٙ يقٓٓٓو 
  .وفهاًى فنية م نو ة سو ا مة سيٙيىئيس

أهميٓٓة الموضّٓٓو وأسٓٓهال  ا  يٓٓاىي  ومٓٓنه   :أمااا المقدمااة فتحاادثت فيهااا عاان
 ال حقي  فيه.

 سأهمي هٓٓا :نبٓٓوا  ٓٓٙ حٓٓٔى الٓٓواو  مٓٓٙ حيٓٓه :التمهيااد فقااد اشااتمل عمااىوأمااا 
يثيٓٓة لهٓٓا سواال ٓٓ بلٔ فٓٓي م ىجهٓٓا وهالل هٓٓا فٓٓي ال غٓٓة  سوأنوا هٓٓا سوالناحيٓٓة الِو

  .ال،ىبية
  -:مباحث ثالثةوهو ) قسم الدراسة ( فقد اشتمل عمى   وأما القسم األول

ال ،ىيٓ  هاإلمٓٓا٘ ُٓاهى بٓٙ أحمٓه بٓٓٙ دمحم  فقٓٓه ا ٓ مح   ٓ  :المبحاث األول أماا
 :حمٓٙ  ٓبلٗ هىاسٓة  اىي يٓة   ناولٓ –ىحمٓه    -اىالم،ٓىٔو هالنجٓ سالقيويني

 سولنٓٓاء ال، مٓٓاء   يٓٓه سون ٓٓ  ه سومكان ٓٓه ال، ميٓة سولقهٓٓه سوكني ٓٓه سونسٓٓهه ساسٓمه)
وسٓٓٓٓما ه مٓٓٓٓٙ  سوم،ىف ٓٓٓٓه هاألحاهيٓٓٓٓه الىضٓٓٓٓوية سو بلميٓٓٓٓوي سو ٓٓٓٓيو ه سوىحبل ٓٓٓٓه
  .(ووفا ه سومؤلثا ه سال، ماء
 .( ونسب ه إل  مؤلثه س نواٙ الم الا  مح     )ه فق :المبحث الثاييوأما 
  ولي  نسهة الم ال إل  مؤلثه. -  ٕ        . ولي  اس٘ الم ال -ٕ

 مميياح الم ال.-ٗ          .منه  المؤل -ٖ
 منهجي في ال حقي . -ٙ    .الم  و     الم ال -٘
ومٓٓٓنه  اجٓٓٓىاءاح  س ولٓٓٓي  النسٓٓٓخ :ا ٓٓٓ مح   ٓٓٓ قٓٓٓه ف :المبحاااث الثالاااثوأماااا 
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 .م  نماول ملوىا مٙ نسخ الم ُول اللبله  سال حقي 
أوىهح فيٓٓٓه نٍٓٓٓ الم ُٓٓٓول  فقٓٓٓهوهٓٓٓو )  سٓٓٓ٘ ال حقيٓٓٓ  (  :وأماااا القسااام الثاااايي

  .وم، قا   يه وفقا لقوا ه ال حقي   الم،ىوفة سمحققا
لٓٓٓ٘ وي ٓٓٓح الم ٓٓٓال  سوأ ه،ٓٓٓح هٓٓٓوا القسٓٓٓ٘ ب ا مٓٓٓة وكٓٓٓىح فيهٓٓٓا أهٓٓٓ٘ ن ٓٓٓائ  الهحٓٓٓه

وفهًٓى  س) فهًٓى اييٓاح القىآنيٓة المىيمٓة :هثهاًى فنيٓة م نو ٓة ا ٓ م ح   ٓ 
وفهًٓى  سوفهًى أنلٓأ األبيٓاح سوفهًى األ ،اى ساألحاهيه النبوية ال ىيثة

وفهًٓٓٓى أهٓٓٓ٘ المىاجٓٓٓ   سوفهًٓٓٓى أسٓٓٓماء الم ٓٓٓل الٓٓٓواىها فٓٓٓي الم ُٓٓٓول ساأل ٓٓٓبل٘
  .وال حقي   سالهىاسة يسملق ل٘ فهًى الموضو اح ال ثلي ي سوالملاهى

فإنٓه  سأٙ يج،ٓح هٓوا ال،مٓح  اللٓا لوجهٓه المٓىي٘ – ي وجح  –هوا وأس ٗ   
  .سهحانه ن،٘ المول  ون،٘ النليى

 
 

 الباحث

 د/حجازي حسن حجازي سليم

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿ٕ٘ٔٗ﴾  
  

 انرًهيذ

 عٍ انىاو َثزج
 ألب ٓٓح الهىاسٓٓاح ال غويٓٓة المقاىنٓٓة ل غٓٓاح السٓٓامية هٓٓ ٙ كٓٓبل مٓٓٙ   ٓٓ٘ اللٓٓو ياح

و  ٘ الم،اني ي  اىكوٙ فيما بينه٘ في ال،هيٓه مٓٙ  سو  ٘ اللٔى سو  ٘ النحو 
ائ  وال لائٍ ال غوية ول،ح مٙ أملى ال غاح السامية   ابها فيما بينها  سالِو

 ال غٓٓٓٓٓة ايىاميٓٓٓٓٓة وال،بىيٓٓٓٓٓة وال،ىبيٓٓٓٓٓة وفٓٓٓٓٓي هٓٓٓٓٓوا  ال مهيٓٓٓٓٓه  سمٓٓٓٓٓٙ الناحيٓٓٓٓٓة ال غويٓٓٓٓٓة
ٙ سٔو أ ناٗو حٔى الواو مٙ الناحية اللو ية مٙ حيه مكا –إٙ  اء    –

  .والمجمو ة ال ي ين مي إليها لو ًيا سإلهاى لو ه
ومٙ الجهيى هالوكى هنا م،ىفة الثٕى بيٙ اللوح والحٔى وال،بل ة بينهمٓا  بٓح 

   .الحهيه  ٙ الواو
 " ا  ٓٓٓٓٓ٘ أٙ اللٓٓٓٓٓوح  َٓٓٓٓٓى ي ٓٓٓٓٓىل مٓٓٓٓٓ  الٓٓٓٓٓنثً مسٓٓٓٓٓ ُيبل  :قاااااال ابااااان جياااااى

ح ٓٓ  ي،َٓٓى لٓٓه فٓٓي الح ٓٓ  والثٓٓ٘ وال ٓٓث يٙ مقٓٓاُ   لنيٓٓه  ٓٓٙ ام ٓٓهاهي  سم لٓٓبل
و    ٓٓٓ  أجٓٓٓىاً الحٓٓٓىٔو  سواسٓٓٓ ُال ه فيسٓٓٓم  المقُٓٓٓ  أينمٓٓٓا  َٓٓٓى لٓٓٓه حىًفٓٓٓا

  (ٔ)"  .هحسل ا  بلٔ مقاُ،ها
لوجٓهنا أٙ الحٓٔى ال يحٓهه إال فٓي  –ىحمه    –ولو و ثنا هنا     كبل٘ ابٙ جني 

   .حالة ا  ىاَ الهواء مٙ  بح إحه   نواح جهاي النُ  مٙ البهاية وح   النهاية
ٓٓٓٓٓٓون  سونجٓٓٓٓٓٓه أٙ مٓٓٓٓٓٓٙ بٓٓٓٓٓٓيٙ هٓٓٓٓٓٓوي الحٓٓٓٓٓٓىٔو ٓٓٓٓٓٓواو ال  وهٓٓٓٓٓٓوي األلٓٓٓٓٓٓواح يوجٓٓٓٓٓٓه حٓٓٓٓٓٓٔى ال

ٓٓٓٓي يم ٓٓٓٓاي ٓٓٓٓة نجٓٓٓٓه أٙ مٓٓٓٓٙ أهٓٓٓٓ٘ المميٓٓٓٓياح ال  ٓٓٓٓي ال غٓٓٓٓة ال،ىبي  هٓٓٓٓو موضّٓٓٓٓو الهحٓٓٓٓه فث
   .بها حٔى الواو

  .ي  ي حٔى و ه ي  ي حىكة أنه  ه
ومٓٙ  سواس ناًها     ما  ٘ ال ولح إليه في هوا المجٓاٗ مٓٙ  بٓح   مٓاء السٓ  

                                 
.  حقي  ه / ف حي  به الىحمٙ حجاينس ٜٔ/ٔينِى: سى لنا ة األ ىال البٙ جني  (ٔ)

 سيهنا الحسيٙ القاهىا.  –أحمه فىيه أحمه. ل / المك هة ال وفيقية أما٘ الهال األ ضى 
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فإنٓٓه ال يوجٓٓه فٓٓإى لٓٓو ي بٓٓيٙ الٓٓواو كحٓٓٔى وكحىكٓٓة إال مٓٓٙ  س بٓٓح المحٓٓهليٙ
ٓٓٓة ٓٓٓو لحِٓٓٓة  ىوجٓٓٓه مٓٓٓٙ الىئ ٓٓٓة ل لٓٓٓوح من ٓٓٓة المىافق وح ٓٓٓ   سناحيٓٓٓة المٓٓٓها اليمني

والمسٓٓىا  س" أٙ الث حٓٓة مٓٓٙ األلٓٓ  :وكٓٓى سٓٓيبويهانقُٓٓاّ ام ٓٓهاه الهٓٓواء  نٓٓه فقٓٓه 
  .(ٔ)والضمة مٙ الواو "  سمٙ الياء

وهٓي األلٓ   س" ا  ٘ أٙ الحىكاح  أه،اَ حىٔو المه وال يٙ  :وقال ابن جيي
 سوهي الث حٓة سفكما أٙ هوي الحىٔو لبللة فكولٖ الحىكاح لبله سوالياء والواو

والضٓمة ه،َٓ  سوالمسٓىا ه،َٓ اليٓاء سفالث حة ه،َٓ األلٓ  سوالضمة سوالمسىا
المسٓىا اليٓاء  سو ه كانوا م قٓهمو النحٓوييٙ يسٓموٙ الث حٓة األلٓ  اللٓغيىا .الواو

  (ٕ)" .اللغيىا والضمة الواو اللغيىا
 " فقٓٓه لبٓٓح همٓٓا :تفصااياًل لهااذه المسااألة فيقااول –رحمااهللا    –يزيااد اباان جيااي 

 سولٓٓٓٓٓثناي مٓٓٓٓٓٙ حٓٓٓٓٓاٗ هٓٓٓٓٓوي األحٓٓٓٓٓٔى أنهٓٓٓٓٓا  واهٓٓٓٓٓ  ل حىكٓٓٓٓٓاح ومس ن ٓٓٓٓٓئة  نهٓٓٓٓٓا 
 سوأٙ األلٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  ف حٓٓٓٓٓٓٓٓٓة م ٓٓٓٓٓٓٓٓٓه،ة سوأجٓٓٓٓٓٓٓٓٓياء منهٓٓٓٓٓٓٓٓٓا سوأٙ الحىكٓٓٓٓٓٓٓٓٓاح أوائٓٓٓٓٓٓٓٓٓح لهٓٓٓٓٓٓٓٓٓا 
   (ٖ)"  .والواو ضمة م ه،ة سوالياء كسىا م ه،ة 

" وأمٓٓا الٓٓواو ف ضٓٓ٘ لهٓٓا  :ثاام تحاادث اباان جيااي عاان حاادوث صااوت الااواو فقااال
  .(ٗ)لي ىل فيه النثً "  سو هّ بينهما ه،َ االنثىال سال ث يٙ

ولمٓٙ هضٓغط  س" وأما الٓواو اللٓام ة فإنهٓا  حٓهه حٓيٙ الثٓاء :ويقول ابن سييا
ٓٓٓو أٙ يمان،ٓٓٓه فٓٓٓي ان،ُافٓٓٓه هسُٓٓٓ  ال ٓٓٓثة ٓٓٓي ل هٓٓٓواء ضٓٓٓ،ي  ال يب  والٓٓٓواو  سوحث

ف ِٙ أٙ م ىجها م  إُبلٕ الهواء م  أهن   ضيي   سالملو ه وأ  ها الضمة
ٕ ل م    .(٘)"ىل وميح هه س ً إل  فو

                                 
 .  ٘ٓٗ/ٕينِى: الم ال لسيبويه (ٔ) 
 . ٕٛ/  ٔينِى / سى اللنا ة  (ٕ)
 .  ٜٕ/  ٔسى اللنا ة  (ٖ)
 .  ٕٕس ٕٓ/ٔالساب   (ٗ)
 حقيٓٓ  / دمحم حسٓٓاٙ الُيٓٓاٙ ويحيٓٓ  ميٓٓى   ٓٓ٘  ل / مُبو ٓٓاح  ٖٛأسٓٓهال حٓٓهوه الحٓٓىٔو لٓٓٓ (٘)

 مجم  ال غة ال،ىبية بهم  . 
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 الخرالف يف خمشض انىاو :أولا 
 :م  أٙ الٓواو مٓٙ األلٓواح ال ٓثوية واأللٓواح ال ٓثويةاوكى جٓح ال، مٓاء القٓه

واأللٓٓواح  سهٓٓي ال ٓٓي ينحٓٓهً الهٓٓواء ألنٓٓاء النُٓٓ  بهٓٓا ن يجٓٓة النُهٓٓإ ال ٓٓث يٙ
والمٓٓي٘ و و ٓٓٓه أضٓٓٓأ القٓٓهماء مٓٓٓٙ   مٓٓٓاء  سال ٓٓي  ولٓٓٓ  هال ٓٓثوية هٓٓٓي   اليٓٓٓاء
  .(ٔ)ال،ىبية   الواو و إل  هوي المجمو ة 

وولٖٓٓ لمبلحِٓٓ ه٘ انضٓٓما٘ ال ٓٓث يٙ ألنٓٓاء النُٓٓ  بهٓٓا  يٓٓى أٙ الهحٓٓه اللٓٓو ي 
الحٓٓهيه ألبٓٓح أٙ المنُقٓٓة األولٓٓ  ال ٓٓي يضٓٓي  فيهٓٓا مجٓٓى  الهٓٓواء ألنٓٓاء نُٓٓ  

ولمٓٓٙ لمٓٓا  س ى ال سٓٓاٙالٓٓواو اللٓٓام ة هٓٓي أ لٓٓ  الحنٖٓٓ  نٓٓهما يى ثٓٓ  نحٓٓوي مٓٓؤ 
كانٓٓح ال ٓٓث اٙ  نضٓٓماٙ انضٓٓماًما  ٓٓهيًها م ٓٓك ة بٓٓولٖ  ائقٓٓا أمٓٓا٘ الهٓٓواء ألنٓٓاء 

أن  (ٕ)نُ  الواو وكولٖ فإٙ الواو ال،ىبية هي مٙ األلواح الميهوجة الم ىل 
 -ٕ .أ لٓٓٓ  الحنٖٓٓٓ -ٔ  :موضٓٓٓ،يٙ همٓٓاأٙ م ٓٓىل الهٓٓٓواء يضٓٓٓي  م،هٓٓا فٓٓٓي 

  .وال ث اٙ
  .وابٙ جني و يىه٘ سسيبويه :ملح .ة الموض  اللانيو ه ام ث  القهماء همبلحِ

و اه،ه٘ مٙ المحهليٙ أن في االم ثاء هالموضٓ  وهٓو م ٓىل الٓواو مٓٙ ال ٓث يٙ 
وه /  مٓٓا٘ حسٓٓاٙ فٓٓي ك اهٓٓة منٓٓاه   س(ٖ)أ/ حسٓٓٙ ِآِٓا فٓٓي ك اهٓٓة كٓٓبل٘ ال،ٓٓىل 

  .(ٗ)الهحه في ال غة 
و ٓٓه ام ثٓٓٓ  ه،َٓٓٓ المحٓٓٓهليٙ هم ٓٓٓىل الٓٓواو مٓٓٓٙ أ لٓٓٓ  الحنٖٓٓٓ ومٓٓٓٙ هٓٓٓؤالء ه / 

                                 
 ُه،ة /  ٖٖٓ/ ٔس المق ضل ل مبىه ٘ٓٗ/  ٕينِى: الم ال   (ٔ)

 . ٖ٘/ٔوسى اللنا ة البٙ جني       
 فٓٓٙ األهاء القىانٓٓي ه/  بٓٓه الث ٓٓام البىكٓٓاو .ينِٓٓى: مقهمٓٓة فٓٓي ألٓٓواح ال غٓٓة ال،ىبيٓٓة و  (ٕ)

 . ٘ٓٔس ٗٓٔلٓ 
 . ٚٔينِى: كبل٘ ال،ىل لحسٙ ِاِا لٓ (ٖ)
  .ٜٔمناه  الهحه جهوٗ الم اىل لٓ :ينِى (ٗ)
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  .(ٔ)إبىاهي٘ أنيً 
وه٘ ال ي، بىوٙ الٓواو  (ٕ)والهك وى /  به   ىبي  والهك وى /  به ال،ييي  بل٘ 

  .مٙ األلواح ال ثوية
وهٓوا  (ٖ)الح   ىول الٓواو مٓٙ ال ٓث يٙ ومٓٙ أ لٓ  الحنٖٓ وهياك فريق ثالث 

 .(ٗ)ل إل  اللوال الىأن أ ى 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٘ٗفي األلواح ال غوية ه/ أنيً لٓ :ينِى (ٔ)
  .ٜٖٕ  ٘ اللو ياح لٓ :ينِى (ٕ)
  .ٖٖٔاأللواح لٓ .  ٘ ال غة ال،ا٘ :ينِى سمنه٘ ه/ كماٗ ه ى  (ٖ)
  ٘ٓٔمقهمة في ألواح ال غة ال،ىبية و ح األهاء ه / البىكاون لٓ :ينِى (ٗ)
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 انُاحيح انىظيفيح نهىاو يف انهغح :شاَيا
 ، بى الٓواو فٓي ال غ ٓيٙ ال،ىبيٓة وال،بىيٓة مٓٙ أملٓى الحٓىٔو  ٓيوً ا مٓٙ الناحيٓة 
ٓٓٓٓه مٓٓٓٓٙ النحٓٓٓٓاا ال،ٓٓٓٓىل  ٓٓٓٓهها ال،هي ٓٓٓٓه و ٓٓٓٓ   ن ٓٓٓٓي النحٓٓٓٓو واللٓٓٓٓٔى فق ٓٓٓٓة ف يثي الِو

واأللاى ال ٓي  حٓهلها فٓي ال غٓة فقٓه ٙ وهىسوا سما ها النحوية واللىفية ييوال،بىان
ائ  النحوية ل واو     النحو ال الي    :وهل   ماء النحو في  لني  الِو

  :قد يكون حرف قسم وجر :األول
ٖٓٓٓ إوا كٓٓٓاٙ ه،ٓٓٓه مقسٓٓٓ٘ هٓٓٓه مجٓٓٓىوى والجٓٓٓاى والمجٓٓٓىوى م ، ٓٓٓ  هث،ٓٓٓح القسٓٓٓ٘  وول

وهٓوا اإل ٓىال ينُبٓ   سأح   أو أ سٓ٘ :والتقدير .و  ألرجعن :المحؤو ملح
  .(ٔ)    الهاء وال اء     حه سواء 

س بٓٓى يٓٓوكى ليؤكٓٓه هٓٓه  بٓٓى آ ٓٓىا  ٓٓ٘ أٙ القسٓٓ٘ ضٓٓىل مٓٓٙ ال " :قااال اباان جيااي
 سوالٓٓٓواو سالهٓٓٓاء :٘ هٓٓٓه لبللٓٓٓة وهٓٓٓيوالحٓٓٓىٔو ال ٓٓٓي يلٓٓٓح بهٓٓٓا القسٓٓٓ٘ إلٓٓٓ  المقسٓٓٓ

  .(ٕ)والواو بهٗ منها وال اء بهٗ مٙ الواو "  سفالهاء هي األلح .وال اء 
وهٓٓو فّٓٓى  سهوٙ المضٓمى سمٓا واو القسٓٓ٘ فحٓٔى يجٓٓى الِٓٓاهى " ف :قااال الماارادي

ووهٓل كليٓى مٓٙ النحٓوييٙ إلٓ  أٙ الٓواو  سألٙ الهٓاء فضٓ ح ه ىب،ٓة أوجٓه سالهاء
والهٓاء  سألنهمٓا مٓٙ ال ٓث يٙ وم،ن  سألنها   ٓابهها م ىجٓا : الوا  بهٗ مٙ الهاء

  واس هلوا     ولٖ ه ٙ المضمى ال  ٓه ح   يٓه الٓواو سوالواو ل جم  سلئلللإ
   .(ٖ)ألٙ اإلضماى يىه األ ياء إل  ألولها " 

  :وقد تكون الواو بمعيى ) رّب( :الثايي
 ٙ لنياب ها  ٓٙ ) ىّل( وأٙ الجٓى   إل  أنها حٔى جى سو ه وهل المبىه والموفيو

( المحووفة   .يكوٙ بها ال ) بُىلَّ
  :هاف  ام القلائه بها كقٗو ال ا ى واس هٗ المبىه     ولٖ

                                 
 (     النح.   Coglpمو   )   ٖينِى: هحه  ٙ الواو السامية لٓ (ٔ)
 وما ه،هها.  ٕٛ/  ٔينِى: سى اللنا ة   (ٕ)
 . ٗ٘ٔينِى: الجني الهاني في حىٔو الم،اني ل مىاه  لٓ (ٖ)
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  ﴿٘ٔٗٚ﴾  
  

 (ٔ)"خاوى المخترق   " وقاتم األعماق
  .ال هالواو  سواللحي  أٙ الجى ) بُىلَّ ( المحووفة

" ولٓٓٓ٘ ي   ثٓٓٓوا فٓٓٓي أٙ الجٓٓٓى  :وألٙ الٓٓٓواو أسٓٓٓوا الثٓٓٓاء و ) بٓٓٓح (  ٓٓٓاٗ ابٓٓٓٙ مالٖٓٓٓ
  .(ٕ)ه،ههما ) بىل ( المحووفة " 

  :وقد تكون الواو بمعيى ) مع ( :الثالث
فٓي  س" وهل  به القاهى الجىجاني إل  أنهٓا نالٓهة ل مث،ٓٗو م،ٓه :المىاهن اٗ 
 اس و  الماء وال  هة.  :نحو

ِسىُح  :في نحو سألٙ الواو لو كانح  ام ة ال  لح بها الضميى  وهو ض،ي 
ياٖ أو  ٓبهه  سمٓٙ ف،ٓح سواللحي  أٙ المث،ٗو م،ه منلول همٓا  بٓح الٓواو سوا 

   .بواسُة الواو
 .أو  ٓٓبهة سووهٓٓل اليجٓٓال إلٓٓ  أٙ نالٓٓهه مضٓٓمى ه،ٓٓه الٓٓواو مٓٓٙ ف،ٓٓح :لٓٓ٘  ٓٓاٗ

ألٙ فيٓٓه إحالٓٓة   وهٓٓو ضٓٓ،ي  .يٓٓاٖإيٓٓاٖ ( و بلهًٓٓ ا   قٓٓهيىي فٓٓي ) مٓٓا لٓٓن،ح و 
  .(ٖ).. " .إو الملول ب بلهً مث،ٗو هه .لهال المث،ٗو م،ه

 :واو االستئياف :من أقسام الواو :الرابع
 سوهي الواو ال ي يكوٙ ه،ٓهها جم ٓة  يٓى م ، قٓة همٓا  ب هٓا سواو االب هاء :ويقاٗ

ٓٓٓاٙ سفٓٓٓي الم،نٓٓٓ  االسٓٓٓمية  :وال م ٓٓٓاىكة لٓٓٓه فٓٓٓي اإل ٓٓٓىال ويكٓٓٓوٙ ه،ٓٓٓهها الجم  

                                 
س والمغنٓٓٓي ٗٓٔالبيٓٓٓح لىؤهٓٓٓة. وهٓٓٓو مُ ٓٓٓ  أىجوي ٓٓٓه الم ٓٓٓهوىا ينِٓٓٓى / هيٓٓٓواٙ ىؤهٓٓٓه لٓٓٓٓ (ٔ)

س ٕٗٙ/ٔس وال لٓٓٓائٍ ٖٙٔ/ٕوالم ٓٓٓال  ٕٛٚس و ٓٓٓىم  ٓٓٓواهه المغنٓٓٓي لٖٓٓٓٓٚٛلٓٓٓٓ
. ومغني: القا ٘: ٖٕٙ/ٔس والميهى ٖٕ٘ – ٖٖٕس والوافي لٓٛٔٔ/ٕو ىم المثلح 

: الممى.   المغبى إل  ممىاس والم  ٕى
. و ىاجٓٓٓٓ  المسٓٓٓٓ لة فٓٓٓٓي ٗ٘ٔالٓٓٓٓهاني فٓٓٓٓي حٓٓٓٓىٔو الم،ٓٓٓٓاني ل مٓٓٓٓىاهن لٓٓٓٓٓينِٓٓٓٓى: الجنٓٓٓٓي  (ٕ)

 .  ٘٘اإلنلأ مس لة /
 وما ي،هها.  ٘٘ٔالساب  لٓ (ٖ)
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  ﴿٘ٔٗٛ﴾  
  

 .(ٔ)چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹچ   :والث، ية فمٙ أمل ة االسمية  وله  ،ال 
ٓٓٓٓة ٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓال  :ومٓٓٓٓٙ أمل  ٓٓٓٓة  ول  (ٕ)چہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ہۀ   ۀچ  :الث، ي

  .كليىوهو 
أنهٓا الٓواو  والِٓاهى . يٓى الٓواو ال،اُثٓة سٙ هوي الواو  س٘ آ ىأووكى ه،ضه٘ 

نمٓا سٓميح  سالٓىبط هال ي ال محح لها مٓٙ اإل ٓىال لمجٓى  سال ي  ،ُ  الجمح وا 
 م،ُٓٓٓٓٓٔو   ٓٓٓٓٓٓ   سلٓٓٓٓٓئبل ي ٓٓٓٓٓٓوه٘ أٙ مٓٓٓٓٓا ه،ٓٓٓٓٓٓهها مٓٓٓٓٓٙ المثٓٓٓٓٓٓىهاح سواو االسٓٓٓٓٓ ئنأ

  .(ٖ)ما  ب ها 
 :واو الحال :الخامس
و  ٓٓٓٓ   سالنحويٓٓٓٓوٙ بٓٓٓٓٓٓٓ ) إو ( مٓٓٓٓٙ جهٓٓٓٓة أٙ جٓٓٓٓاء ييٓٓٓٓه ويٓٓٓٓهي   ٓٓٓٓ  ىأسٓٓٓٓهو ّٓٓٓٓهىها 
ٓٓٓٓ )  ٓٓٓه ( نحٓٓٓو .إوا  لٓٓٓهىح همٓٓٓاَ سالث، يٓٓٓة جٓٓٓاء ييٓٓٓه و ٓٓٓه  :واألملٓٓٓى ا  ىانٓٓٓه بٓٓ

  .وال  ٓٓٓٓٓه ح   ٓٓٓٓٓ  الملبٓٓٓٓٓح سو ٓٓٓٓٓه ح   ٓٓٓٓٓ  المضٓٓٓٓٓاّى المنثٓٓٓٓٓي .ُ ،ٓٓٓٓٓح ال ٓٓٓٓٓمً
 (ٗ)وأرهيهم مالكا "   " يجوت  :وأما نحو  وله

  .مب هأ ه،ه الواوفاللحي  أنه     إضماى 
   :الواو الزائدة :السادس

  .و ه،ه٘ ابٙ مالٖ إل  أٙ الواو  ه  موٙ يائها سوهل الموفيوٙ واأل ثٌ
  (ٙ) س(٘)چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  :كقوله  ،الي

                                 
 . ٕاألن،ا٘:  (ٔ)
 . ٘الح :  (ٕ)
 . ٖٙٔينِى: الجني الهاني لٓ (ٖ)
 هوا  جي بيح ل،به   بٙ هما٘. ولهىي:  " ف ما   يح أِافيىه٘ "  (ٗ)
س وال سٓاٙ وال ٓال ) ىهٓٙ ( ٜٓ/  ٖس و ىم األ موني ٚٚ٘/  ٔينِى:  ىم ابٙ  قيح      

لبلم المنُ  لٓ  س ٖٕٔوا 
 . ٔٚاليمى:  (٘)
 . ٙٙٔينِى: الجني الهاني في حىٔو الم،اني لٓ (ٙ)
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  ﴿ٜ٘ٔٗ﴾  
  

  :الواو التي بمعيى ) أو ( :السابع
   :وهل  ٘و مٙ النحوييٙ إل  أٙ الواو  ه  ىه هم،ن  " أو " كقٗو ال ا ى

 (ٔ)مجروم عميهللا وجارم   كما الياس ...وَيعمااااااُم أياااهللا   وَتْيُصر مواليااااا
  :واو الثمايية :الثامن
 سوالحىيٓٓىن  همٓٓنه٘ ابٓٓٙ  الويٓٓ س" وهٓٓل  ٓٓ٘و إلٓٓ  إلهٓٓاح هٓٓوي الٓٓواو :المٓٓىاهن ٓٓاٗ 

مٙ  لائٍ كبل٘ ال،ىل إلحإ الواو في  : الو .وجما ة مٙ ض،ثة النحوييٙ
 ٙ  سواحه النٓاٙ لبللٓة أىب،ٓة  مسٓة سٓ ة سٓه،ة و لمانيٓة :اللامٙ مٙ ال،هه فيقولو

 :إ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ،اًىا هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٙ السٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه،ة  نٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهه٘  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهه كامٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓح واسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ هلوا هقولٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ  

 .  (ٕ) چپ  پ     پ  ڀ  ڀ  
 .  (ٖ)چ  ڍ  ڍچ    :و وله  ،الي
 (ٗ) چ﮷ ﮸   چ   :و وله  ،الي
 (٘) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ   :و وله  ،الي

 ولما وكىح جهن٘  سألٙ أبوال الجنة لمانية سُألحقح الواو : الوا
  .(ٙ)هبل واو ألٙ أبوابها سه،ة  - چ فتحتچ   : اٗ  ،الي

                                 
 . ٖٙٗس ٖٜٔس ٛٙالبيح ل،مىو بٙ بىا ة. ينِى: المغني لٓ  (ٔ)

/  ٕس و ٓىم ابٓٙ  قيٓح ٕٗٙالقلائه السٓه  لٓٓس و ىم ٓٓ٘و ىم  واهه المغني لٓ      
ٖٓ . 

 . ٕٔٔال وهة:  (ٕ)
 . ٕٕالمه :  (ٖ)
 . ٘ال حىي٘:  (ٗ)
 . ٖٚاليمى:  (٘)
 . ٛٙٔس ٚٙٔالجني الهاني لٓ (ٙ)
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  ﴿٘ٔ٘ٓ﴾  
  

  :واو التي هي عالمة الجمع في لغة ) أكمويي الراغيث ( :التاسع
وألٓحال هٓوي ال غٓة ي حقٓوٙ الث،ٓح المسٓنه  . بلًفٓا لمٓٙ أنكىهٓا سوهي لغة لاب ٓة
ٙ  سملنٓٓ  أو مجمّٓٓو سإلٓٓ  ِٓٓاهى و ٓٓاموا  س امٓٓا الييٓٓهاٙ : بلمٓٓة كضٓٓميىي فيقولٓٓو
 ٙ  سال ضٓمائى سفٓاألل  و الٓواو والنٓوٙ فٓي ولٖٓ حٓىٔو سو مٓٙ الهنٓهاح سالييهو

 :ي نحٓوفهٓوي األحٓٔى  نٓهه٘ ك ٓاء ال  نيٓه فٓ سإلسناه الث،ح إل  االس٘ الِٓاهى
  .(ٔ) امح هنه
  :واو اإليكار :العاشر

جٓٓٓاء  مٓٓٓىو وحٓٓٓٔى اإلنكٓٓٓاى  ٓٓٓاه  لحىكٓٓٓة  :) أ مٓٓٓى ْوْي ( لمٓٓٓٙ  ٓٓٓاٗ :نحٓٓٓو  ولٖٓٓٓ
ويٓٓىهٔ بهٓٓاء  سواًوا  ه،ٓٓه الضٓٓمة و سويٓٓاًء ه،ٓٓه المسٓٓىا سألثٓٓا ه،ٓٓه الث حٓٓة ساي ٓٓى
   .السكح

 :واو التذكار :الحادي عشر
وحٓٓٓٔى ال ٓٓٓوكاى أيًضٓٓٓا  ٓٓٓاه  لحىكٓٓٓة  .ييٓٓٓه :يقٓٓٓٗو :) يقولٓٓٓو (  ،نٓٓٓي :نحٓٓٓو  ولٖٓٓٓ

نما يكوٙ ولٖ في الو       الم مة ل وكُّى ما ه،هها .اي ى   .وا 
  :أن تكون الواو بداًل من همزة االستفهام :الثايي عشر

  (ٕ) چڀ   ڀ  ڀ  چ  :كقىاءا  نبح  وله  ،الي .إوا كاٙ ه،هها هميا
  .(ٗ)س(ٖ) چڄ    *ڦ  ڄ    چ     

و ٓٓه وكٓٓى هٓٓوي األ سٓٓا٘ وياه   يهٓٓا ال ٓٓيخ ُٓٓاهى القيوينٓٓي فٓٓي الم ُٓٓول الٓٓون 
  .بيٙ أيهينا محح الهىاسة 

 
 

                                 
 .  ٓٚٔالجني الهاني لٓ (ٔ)
 . ٖٕٔاأل ىأ:  (ٕ)
 . ٙٔ- ٘ٔالم ٖ:  (ٖ)
 . ٖٚٔس ٕٚٔالجني الهاني لٓ (ٗ)
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  ﴿٘ٔ٘ٔ﴾  
  

 (1)شانصا: أَىاع انىاو ودللذها يف انهغح انعشتيح
و م  ٖٓٓ  ٓٓهًها كبيًٓٓىا مٓٓٙ الحٓٓىٔو  س حِٓٓ  ال غٓٓة ال،ىبيٓٓة هكليٓٓى مٓٓٙ اإلمكانٓٓاح

ٓٓٓالىواهط ال ثِيٓٓٓة ال ٓٓٓي  قٓٓٓو٘ بٓٓٓهوى ال ماسٖٓٓٓ ال ثِٓٓٓي والم،نٓٓٓون   سال ٓٓٓي نسٓٓٓميها ه
حيٓٓه  سومٓٓٙ   ٖٓٓ الٓٓىواهط ال ثِيٓٓة الٓٓواو سو م ٓٓيٙ أوالٓٓى ال،بل ٓٓاح فٓٓي الجم ٓٓة

ول ٓٓواو  س  ،ٓٓهه اسٓٓ ،ماال ها و  نّٓٓو هالال هٓٓا وفٓٓ  السٓٓيا اح ال غويٓٓة ال ٓٓي  ٓٓه  ها
 سفٓبل ي  ٓٓط بٓيٙ اسٓٓ ،ماٗ واسٓٓ ،ماٗ سقٓٓ    ٓ  أنوا هٓٓا وأنماُهٓٓاوي ساسٓ  هامها

  :ومن هذا .وال بيٙ هاللة وهاللة
ٓٓٓٓي كٓٓٓٓح مٓٓٓٓٙ األسٓٓٓٓماء السٓٓٓٓ ة -ٔ  وفٓٓٓٓي جمٓٓٓٓ  المٓٓٓٓوكى السٓٓٓٓال٘  سواو الىفٓٓٓٓ  ف

وفٖٓو  سو م ٘ وو   ٓ٘ سوسافى حمٖو سوحضى أ ٖو سجاء أبٖو :نحو
ٓٓٓل بٓٓٓوكى   ٓٓٓه  ،ٓٓٓالي سُى وهٓٓٓوي الٓٓٓواو  (ٕ) چٱ  ٻ  ٻ  چ   :و ول

  .و ه ح ضمٙ أبوال اإل ىال الثى ي السه،ة سمة إ ىالئلمبل
  . مىو .أول  .ألؤلو سأولئٖ :الواو الثاى ة ملاٗ -ٕ
  .أ و   .أبو   :واو النسل ملاٗ -ٖ
  .يىني وأيوٖى :واو الهائمة ملاٗ -ٗ
  .نا ولٖ الحمهبى  :الواو اليائها ملاٗ -٘
  .ا مح وأن ٘ لحي  :واو الو ح ملاٗ -ٙ
    .أ ي ٖ وال مً ُال،ة :واو الحاٗ ملاٗ  -ٚ
  .ييهاياو  :واو النههة والنهاء ملاٗ -ٛ
ٙ  :واو الج٘ي ملاٗ -ٜ    .ل ب و
   .وموسى .مو ٙ :واو ال، ة ملاٗ -ٓٔ

                                 
ٙ ( لٓٓوح  مٓٓاٙ فٓٓي ال،ٓٓال٘  (ٔ) يوميٓٓةس سياسٓٓيةس جام،يٓٓة    ٓٓ  ) النٓٓح (  –مو ٓٓ  ) الُٓٓو

 –(س وهٓوا المقٓٓاٗ مٓ  وو  ٓٓٙ ك يٓة هاى ال، ٓٓ٘و  Cooglمقٓاٗ فٓي الٓٓهيٙ والحيٓاا مٓٓٙ ) 
 Drgamalc.c.@hotmail.comهمو     –ملى  -جام،ة القاهىا  

(ٕ)  :  . ٔالمؤمنٙو
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  ﴿ٕ٘ٔ٘﴾  
  

  .ُوب  سُيها .الواو المحولة ملاٗ -ٔٔ
  .البى ّو –البى    :الواو الهالة     اإل هاّ ملاٗ -ٕٔ
أهٓال ألبٓٓي هىيٓىا ) ىضٓٓ   :الٓواو ال ٓي هم،نٓٓ  أيضًٓا ملٓاٗ ولٖٓٓ  ولٖٓ -ٖٔ

 ... .   نه٘ وأنح بهوا
  .وهح فٕو ىحح     موي :الواو الهالة     اال  ىاَ كقٗو أبي جهح -ٗٔ
  .(ٔ)وأيضا  سوماوا :الواو الهالة     الم اه،ة كقولٖ -٘ٔ

 .وهناٖ أنّو كليىا أ ى  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
ى فٓي هٓوا المو ٓ  ) النٓح ( حٓوالي لبللٓيٙ نوً ٓا ينِى: م  ق  أهح الحٓهيه حيٓه  ٓه وكٓ (ٔ)

 مٙ أنوّا الواو. 
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  ﴿ٖ٘ٔ٘﴾  
  

 انقسى األول
 ) قسى انذساسح (

  :مباحث ثالثةوفيهللا 
الم،ٓٓىٔو  سال ،ىيٓٓ  هاإلمٓٓا٘ ُٓٓاهى بٓٓٙ أحمٓٓه بٓٓٙ دمحم القيوينٓٓي :المبحااث األول

  –ىحمه    –هالنجاى 
  .ونسب ه إل  مؤلثه س نواٙ الم ال :المبحث الثايي

 ( لمقزوييي)الرسالة الواوية :توثيق اسم الرسالة التي بين أيدييا وهي -ٔ

 المؤلف.( إلى ق يسبة الكتاب )الرسالة الواويةوتوثي -ٕ
 مميياح الم ال. -ٗ    .منه  المؤل  -ٖ
 منهجي في ال حقي  -ٙ .الم  و     الم ال -٘

م  نمٓاول ملٓوىا مٓٙ نسٓخ  سومنه  ال حقي  س ولي  النسخ :المبحث الثالث
 .الم ُول اللبله 
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  ﴿٘ٔ٘ٗ﴾  
  

 
 
 
 
 
 

 
 املثحس األول

 .باليجارالتعريف باإلمام طاهر بن أحمد بن دمحم القزوييي المعروف 
 من حيث:

وثياء العمماء   ويشأتهللا  ومكايتهللا العممية  ولقبهللا  وكييتهللا  ويسبهللا  اسمهللا)
 (ووفاتهللا  ومؤلفاتهللا  وتالميذه  وشيوخهللا  ورحالتهللا  عميهللا
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  ﴿٘ٔ٘٘﴾  
  

 املثحس األول
 (1)ذشمجح املؤنف 

  :وكييتهللا ولقبهللا  اسمهللا ويسبهللا-ٔ
ولٓه س جاىالم،ىٔو هالنَّ  الَقْيِوْيِنّيس ٙ ُمَحمَّهُاهى بٙ أحمه ببهاء الهيٙ أبو دمحم 

و  مٓٓٓه  سمٓٓا٘ مقٓٓىئ إفاضٓٓٓح كامٓٓح م ثٓٓنٙ .  ٓٓال٘ سٓٓنة لٓٓبله و سٓٓ،يٙ وأىب،مائٓٓة
هٓٓ   سه لٓٓاحل حٓٓ   ٓٓا٘ فٓٓي سٓٓائى ال، ٓٓو٘لمّنٓٓ سالٓٓون كٓٓاٙ ي ٓٓ هى هٓٓه ال،ىبيٓٓة  ُو

ونِٓٓٓ٘  سو لٓٓٓاني  سٓٓٓائىا س لي و ٓٓٓ سوحسٓٓٓٙ جمٓٓٓ  سواسٓٓٓ نهال سو ٓٓٓوا نِٓٓٓى س ٓٓٓوي٘
 . ل   يه   ٘ المبل٘وكاٙ يغ سقيٙونلى فائ

 :يصوص ترجمتهللا
  اٗ  نه ابٙ هابويه لاحل ك ال فهىسح أسماء   ماء ال ي،ة: -أ
ٓٓٓٓٓٓٙ دمحم بٓٓٓٓٓٓٙ أحمٓٓٓٓٓٓه المسٓٓٓٓٓٓكني" ٓٓٓٓٓٓل الثاضٓٓٓٓٓٓح  مجمٓٓٓٓٓٓ  ب   سفاضٓٓٓٓٓٓح  حىيٓٓٓٓٓٓى .األهي

"هيٓٓواٙ الن ٓٓى" أ بىنٓٓا بهٓٓا  س"هيٓٓواٙ الٓٓنِ٘" س" ٓٓىم الثلٓٓي " سلٓٓه " ٓٓىم األلثٓٓا  "
ال يخ بهاء الهيٙ أبو أحمٓه ُٓاهى بٓٙ أحمٓه القيوينٓي النحٓون  ٓٙ جما ٓة مٓٙ 

  (ٕ)اللقاح  نه " 
و يٓٓٓح هٓٓٓو ُٓٓٓاهى بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه بٓٓٓٙ دمحم أبٓٓٓو دمحم النجٓٓٓاى القيوينٓٓٓي سٓٓٓم  منٓٓٓه  -ل

                                 
س  بٓٓه المٓٓٓىي٘ الىاف،ٓٓي القيوينٓٓٓي   حقيٓٓٓ  ينِٓٓى  ىجم ٓٓٓه فٓٓي: ال ٓٓٓهويٙ فٓٓي أ هٓٓٓاى  ٓٓٓيويٙ(ٔ) 

  سٜ٘ٚٛٔ -هٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٛٓٗٔاى الم ٓٓٓٓٓٓٓٓل ال، ميٓٓٓٓٓٓٓٓةس  ييٓٓٓٓٓٓٓٓي   ال،ُٓٓٓٓٓٓٓٓاىهن. ل. بيٓٓٓٓٓٓٓٓىوحس ه
ى اه األىيل إل  م،ىفة األهيلس يا وح الحموّن   حقي  (س ٖٗٗس ٗٓٔ -ٜٙ/ ٔ)و وا 

و ايٓة  (سٙ٘ٗٔ/ ٗ٘. ) ٖٜٜٔ. بيٓىوحس هاى الغٓىل اإلسٓبلميس ٔإحساٙ  هاً. ل
 ٕٚٗٔ. ٔالنهاية في ُهقاح القىاءس  مً الهيٙ ابٙ الجيىن   حقي  بىج  ىاسٓى. ل

 (.  ٜٜٖ/ ٔ٘.  ) ٕٙٓٓ -هٓ
ل ٓٓهويٙ فٓٓي أ هٓٓاى  ٓٓيويٙ ل،بٓٓه المٓٓىي٘ بٓٓٙ دمحم ( ينِٓٓى / السٓٓاب  نثًٓٓ اللٓٓثحة ويىاجٓٓ  إ)

 حقي  ال يخ /  ييي   ال،ُاىهن ل /هاى  ٗٓٔ-ٜٙ/ٖس ٖٗٗ/ٔالىاف،ي القيويني 
 ٘.ٜٚٛٔسنة  -هٓ ٛٓٗٔلبناٙ سنة  –بيىوح  –الم ل ال، مية 
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سنة سح ولبلليٙ و مسمائة بىاوي ه  ٙ أبي الم،ٓالي إبٓىاهي٘ بٓٙ دمحم  األهحياح
 (ٔ)بٙ   ي بٙ نثيً األنلاىن  ٙ األ  . 

دمحم بٓٓٙ  بٓٓه الواحٓٓه بٓٓٙ أبٓٓي الث ٓٓوم بٓٓٙ  ":وجاااء فااي التاادوين أيهااا قولااهللا -ل
 مٓٓىاٙ سٓٓٓم  ال ٓٓائثيٙ مٓٓٓٙ الٓٓونول البٓٓٓٙ أبٓٓي يكىيٓٓٓا الهمٓٓهاني مٓٓٓٙ أبٓٓٓي 

سمائة وسٓم  ال لٓحي  وال حىيٓ  ألبٓي س يماٙ اليبيهن سنة لماٙ و م
  (ٕ)أحمه ال،سكىن  مٙ أبي ُاهى بٙ أحمه بٙ دمحم النجاى" 

"ُٓاهى بٓٙ أحمٓٓه الم،ٓىٔو هالنجٓاى أبٓٓو دمحم القيوينٓي فاضٓٓح  :وقاال أيهااا –ه 
كامٓح م ثٓنٙ و  مٓه الٓٓون كٓاٙ ي ٓ هى هٓه ال،ىبيٓٓة لمنٓه لٓاحل حٓ   ٓٓا٘ 

هٓٓ   ٓٓوي٘ و ٓٓوا نِٓٓى واسٓٓ نه ال وحسٓٓٙ جمٓٓ  و ٓٓ لي  فٓٓي سٓٓائى ال، ٓٓ٘و ُو
 ( ٖ)و لاني  سائىا ونِ٘ ونلى فائقيٙ " 

  

                                 
 .ٖٗٗ/ٔ( ينِى / ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٔ)
 ( ينِى / الساب  نثي الجيء واللثحة.ٕ)
 . ٗٓٔ-ٜٙ/ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٖ)

ٓٓٓٓاء         ٓٓٓٓٙ هابويٓٓٓٓهس م،جٓٓٓٓ٘ األهه ٓٓٓٓه فٓٓٓٓي فهىسٓٓٓٓح أسٓٓٓٓماء   مٓٓٓٓاء ال ٓٓٓٓي،ة الب و ىاجٓٓٓٓ   ىجم 
ل/ هاى الغٓٓٓٓٓىل اإلسٓٓٓٓٓبلمي بيٓٓٓٓٓىوحس م،جٓٓٓٓٓ٘ المٓٓٓٓٓؤلثيٙ ل،مٓٓٓٓٓى ىضٓٓٓٓٓا كحالٓٓٓٓٓة  ٙ٘ٗٔ/ٗ
 س ل / هاى إحياء ال ىاه ال،ىبي بيىوح / لبناٙ.ٖٖ/٘
ومٓا ه،ٓهها  حقيٓ  أحمٓه  ٔٓٗملٓنثيٙ البٓٙ السٓا ي ٍ الهى اللمٓيٙ فٓي أسٓماء ال        

يضٓٓٓٓٓام المكنٓٓٓٓٓٙو  س ٓٓٗس ٜٖٔس ٚ ٓٓٓٓٓو يس ل / هاى الغٓٓٓٓٓىل اإلسٓٓٓٓٓبلمي /  ٓٓٓٓٓونًس وا 
 حقيٓ  أحمٓه األىنٓاؤول و ىكٓي ملُٓثي ل/ هاى  ٕٕ٘/ٙٔالوافي هالوفيٓاح ل لٓثهن 

ٓٓٓٓٓاء ال ٓٓٓٓٓىاه / بيٓٓٓٓٓىوح سٓٓٓٓٓنة  ٘س  ايٓٓٓٓٓة النهايٓٓٓٓٓة البٓٓٓٓٓٙ الجٓٓٓٓٓيىن  ٕٓٓٓهٓٓٓٓٓٓس ٕٓٗٔإحي
٘س ههيٓٓٓٓة ال،ٓٓٓٓاىفيٙ ٕٖٜٔهٓٓٓٓٓ سٓٓٓٓنة ٖ٘ٔٔمك هٓٓٓٓة ال ٓٓٓٓانجي هملٓٓٓٓى سٓٓٓٓنة ل / ٖٔٗ/ٔ

 س ل هاى الم ل ال، ميةٖٔٗ/ٔإلسما يح ها ا الهغهاهن 
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 :ويشأتهللا مكايتهللا -ٕ
 سو ىيبٓٓي القٓٓىآٙ والحٓٓهيه سو ٓٓىاءاح سلغٓٓة :مٓٓٙ سكٓٓاٙ لٓٓه مٓٓٙ كٓٓح ال، ٓٓ٘و م،ىفٓٓة

 سومسائح ال بلٔ سو  ٘ الو   وال وكيى سو ىى ال ثاسيى سو  ٘ الثقه والمواىيه
ىيٓٓ  م ٓٓايخ اللٓٓوفية  سوهالئٓٓح ال وحيٓٓه سو  ٓٓ٘ األلٓٓٗو سولٓٓحام المسٓٓانيه ُو

   .وحح ىمويه٘ وا  اىا ه٘ ال ثية
 حلي ه ل ، و٘ و هىجه فيها  –ىحمه    ،الي  –و ه ول  اإلما٘ القيويني 

 :في ىسالة له موسومة بىسالة )به ال كون( فقاٗ
"أنثقح  ُىًا مٓٙ  نثٓواٙ ال،مٓى   ٓي حثٓ  القٓىآٙ ح ٓي أ قنٓح  بلو ٓه وأ ٓىبح 

و ثهٓٓٓ٘ الو ٓٓٓٔو ح ٓٓٓي المٓٓٓاالح  سفجٓٓٓوبني إلٓٓٓي  ، ٓٓ٘ القٓٓٓىاءاح سي حبلو ٓٓٓهفٓٓي   بٓٓٓ
ٓٓٓٓٓٓٓهاء ٓٓٓٓٓٓٓاء واإلب ٓٓٓٓٓٓٓي اإل ث ٓٓٓٓٓٓٓة الحٓٓٓٓٓٓٓىٔو ف ٓٓٓٓٓٓٓ  قٙ لحسٓٓٓٓٓٓٓٙ األهاء هم،ىف و ،ٓٓٓٓٓٓٓٔى  سوال

ل٘  ى بح إلي   ٘ ال،ىبيٓة ف حثِٓح الم ٓل  سو ،هه الم ٘ و ايياح سالم  ابهاح
 سثلٓٓٓٓي وك ٓٓٓٓل اللٓٓٓٓثاح الم هاولٓٓٓٓة كاأللثٓٓٓٓا  وال سالم هاولٓٓٓٓة كاأللثٓٓٓٓا  والثلٓٓٓٓي 

ٓٓٓ٘ جٓٓٓىا إلٓٓٓي مٓٓٓا فو هٓٓٓا مٓٓٓٙ الم ٓٓٓل  سوك ٓٓٓل اللٓٓٓثاح و ٓٓٓها مٓٓٓٙ الملٓٓٓنثاح وه 
ة كٓٓٓ هل الما ٓٓٓل  سواإللٓٓٓبلم ومٓٓٓا يجانسٓٓٓها مٓٓٓٙ المج ٓٓٓهاح اللٓٓٓحام سالمهسُٓٓٓو

فحل ح إو واٖ    ي مثىهاح األلثا  ل٘ آلٓىح مىكها هٓا هاالح ثٓا  ف،نيٓح مٓا 
والحكٓ٘  سن وىاواألملاٗ والحكاياح وال ُل الم س ٙ لي مٙ الىسائح والمقاماح

لٓٓٓٓٓٓ٘ أ ب ٓٓٓٓٓٓح بهم ٓٓٓٓٓٓي إلٓٓٓٓٓٓي  حٓٓٓٓٓٓاف  األ ٓٓٓٓٓٓ،اى مٓٓٓٓٓٓٙ هواويٓٓٓٓٓٓٙ الم قٓٓٓٓٓٓهميٙ  سالمٓٓٓٓٓٓ لوىا
 والم ضىميٙ والمحهليٙ وال،لىييٙ.

وكنٓح فٓي  ٓبلٗ ولٖٓ  أ ٓه مٓٙ  سح ي ان هيح منها إلي يهٓاء مٓائ ي ألٓ  بيٓح
ٓٓ٘ النحٓٓو ُىفٓٓاً  وأ  ٓٓ  مٓٓٙ  وامضٓٓه ُىفًٓٓا فحُيٓٓح منٓٓه ب  ويحٓٓاح ال  قنٓٓ   س  
ٓٓٓٓاح ال   ٓٓٓٓه  ٓٓٓٓوى   ٓٓٓٓي  سون يث ٓٓٓٓي  وائلٓٓٓٓه وال،ل ٓٓٓٓح نثسٓٓٓٓي إال ال غ غٓٓٓٓح ف ٓٓٓٓ٘ أب ل

واسٓٓٓ يثاء ال، ٓٓٓح مٓٓٓٙ    ٓٓٓهس واسٓٓٓ يثاء النِٓٓٓى إلٓٓٓي  ثالٓٓٓي ه وجم ٓٓٓة  س لائلٓٓٓه
فوافقح المقاهيى هوا ال هبيى وأهه ح لي كح و ىاى  وبح منٓه مٓٙ كٓح نهٓى لٓ٘ 

 لما هجمح هساوا   ي ه،َ المغاىبة.
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الُىيقٓة األ يٓٓىا لئلمٓا٘  بٓٓه ي،ٓٔى هال ٓٓيخ أبٓي الثٓٓ   بٓٙ سٓٓبلمة اُ ،نٓي   ٓٓي 
  (ٔ)ىحمه    ،الي  –القاهى الجىجاني 

وهي ُىيق ه الموه ة في  ىم اإليضام فوجه ني فيها ه يبًل ال أ ٔى منها 
 كليىًا وال   يبًل.

 .(ٕ) سهح   ي ف، قح   ٖ الُىيقة   يه – ،الي  -لمٙ   
وىأيٓح هٓٓالىن  ساللٓنا ةولبلٓح مٓها لهيٓه ح ٓي سٓم،ح فٓٓي  مٓاى الجما ٓة سٓى 

ال ٓٓيخ ال،بلمٓٓة أهٓٓا القاسٓٓ٘ محمٓٓوه بٓٓٙ  مٓٓى اليم  ٓٓىن واسٓٓ ثهح منٓٓه وسٓٓم،ح 
و ٓٓىأح هنٓٓاٖ ك ٓٓل المٓٓافي فٓٓي ال،ٓٓىَو والقٓٓوافي ل  ُيٓٓل  س  يٓٓه مٓٓٙ  لٓٓانيثه

مٓ  سٓى األهل  –ىحمه    -ال بىيين   ي ال يخ الياهه أحمه بٙ دمحم ال يىن  
 والملاهى ل قاضي اليوىني.

و ىأح السامي في األسامي والهاهن ل  اهن   ي ف ي مٓٙ  بلمٓوا ال ٓيخ أحمٓه 
وهٓٓو أبٓٓو الث ٓٓوم بٓٓٙ الحسٓٓٙ بٓٓٙ سٓٓ،ه الما ٓٓل وكٓٓاٙ  ٓٓه  ىهمٓٓا  سبٓٓٙ دمحم الميٓٓهاني
   ي الملن .

 ٓي ًا  ٓه  نٓ   –ىحمٓه    –ل٘ ىأيح ب س ى القاضي اإلما٘ أها هكى األىجٓاني 
بٓٓٓي   ٓٓي الٓٓٓوييى بٓٓٓٙ بن ٓٓىا ف جبٓٓٓح مٓٓٓٙ وأى  سال سٓٓ،يٙ و ٓٓٓه فٓٓٓإ األ  ٓٓيٙ ه ٓٓٓ،ىي

فضٓٓٓ ه القٓٓٓىلس وأحكمٓٓٓح  نٓٓٓال ال ٓٓٓ،ى  نٓٓٓهي والمٓٓٓىل هٓٓٓوي   ٓٓٓ٘و األهل أنٓٓٓانيٙ 
  ٓٓ٘ الثقٓٓٓه  سأمٓٓٓا مٓٓا سٓٓواها نحٓٓو  ىيبٓٓٓي القٓٓىآٙ والحٓٓهيه سو ٓٓوانيٙ كٓٓبل٘ ال،ٓٓىل

و  ٓٓٓ٘ الٓٓٓو   وال ٓٓٓوكيى ومسٓٓٓائح ال ٓٓٓبلٔ ولٓٓٓحام  سوالمواىيٓٓٓه و ٓٓٓىى ال ثاسٓٓٓيى
ٓٓٓٓهو  ٓٓٓٓ٘ األلٓٓٓٓٗو وهال سالمسٓٓٓٓانيه ىيٓٓٓٓ  م ٓٓٓٓائخ  اللٓٓٓٓوفية وحٓٓٓٓح  سئٓٓٓٓح ال وحي ُو

 ىمويه٘ وا  اى ه٘ ال ثية.
وفي كح  هى مٙ ألوانها مغىفة ان ه بيويها  سف ي هحمه   هكح فٙ منها م،ىفة

ه،هه مٙ  -ىحمه     – نه ألحابها وأج و  ىائسها   ي  ُابها ل٘ أ و 
                                 

 .ٜٚس ٜٙ/ٖ( ينِى / ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٔ)
 .ٜٛ( ينِى / الساب  نثً الجيء / ٕ)
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ألقه إلي إن اء   ٖ الىسالة ل٘ إنه  ا مة سىال ال،قٗو مٙ جم،ه  ههها وض٘ 
  (ٔ)في الوكى مبههها  

   :ثياء العمماء عميهللا -ٖ
 و ه ألن    يه و    ك هه ال،هيه مٙ ال، ماء منه٘:

اليبيٓٓٓىّنس والٓٓٓون ألنٓٓٓ    ٓٓٓ  ك اهٓٓٓه  اإلمٓٓٓا٘ أبٓٓٓو سٓٓٓ يماٙ أحمٓٓٓه بٓٓٓٙ حسٓٓٓنويه -ٔ
ٓٓٓٓه  ٓٓٓٓوى الحهيقٓٓٓٓةس حٓٓٓٓيٙ فْٓٓٓٓى مٓٓٓٓٙ   ليثٓٓٓٓه و بويه ٓٓٓٓوى الحقيقٓٓٓٓة ون  الم،ٓٓٓٓىٔو بن

 :  فقاٗو ىليثه
    الئاااا  لمحقيقااااة يااااور كتابااااك

 

 (ٕ)فااااائ   لمحديقااااة يااااور وفحااااواه  
 

نِٓٓىح فٓٓي هٓٓوي  :وك ٓٓل اإلمٓٓا٘ أبٓٓو النجيٓٓل  بٓٓه الٓٓىحمٙ بٓٓٙ دمحم المىجٓٓيّ  -ٕ
)ك ال نٓوى الحقيقٓة ونٓوى  األجياء البهي،ة األس ول اي وا همجام  الق ول

 فق ح: الحهيقة( 
 ُال، ها فوجه ها  وه الوى   نه الحقيقة

  (ٖ)يهه  ال،قٗو الحقيقة إل  الحقيقة في المجاياح اله يقة
 وقال الَقْزِوْيِيّي فيهللا:

    ساااااطع ذراهااااا ماااان الحقيقااااة يااااور   
    بهائهاااااا عمااااار الااااادين بهاااااا يبقاااااى   
    بمفظااااااهللا المشااااااكالت قيااااااد ليحياااااال   

 

 التقمياااد ظمماااة فاااي اليهاااى يهااادى  
 التأبياااااااد عماااااااى يبقاااااااى وبهاؤهاااااااا  
 (ٗ)الجياااد فااي ثيائهاااا طااوق  ويشااد  

 

 في ك ال نوى الحقيقة: –ىحمه    –دمحم بٙ   يثة اللائو  كتب اإلمام -ٖ
"ُال،ح هوي األجياء فلاهف ها   ي الحقيقة نوى الحقيقة و نيهح ونوى الحهيقة 
و نيهح منها فٓي جنٓة  اليٓة و سٓ ىح مٓٙ ال ٓهه بجنٓة وا يٓة فمٓا  ٖٓى لٓاحبها  

                                 
 .ٜٛ/ٖ( ينِى ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٔ)

 . ٜٜ/  ٖينِى: الساب   (ٕ)
 . ٓٓٔ/  ٖينِى: ال هويٙ في أ هاى  يويٙ   (ٖ)
 . ٔٓٔ/ٖينِى الساب    (ٗ)



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿٘ٔٙٓ﴾  
  

 له ًا في الثؤاه إال  ،هه وما انك ثح  مة إال كاٙ سبهه فثيَ.
 ل ملح   ٖ وأيهح هال وفي  يه يك ساإلله   ي  اُى ينِ٘ ملح   ٖ الحقائ 

ح ألثاِها في ألغى  قه وانهمجح في أ ىل حه. ساله ائ  وهي ٙ ان ُى  وا 
فإٙ وىائها نك ًا  ثايًا وأسىاىًا ل م،اني  هايا و ي   ساحة لاحبها  اهية 

 (ٔ)الحهلاٙ وهقاي  ىا في جبهة اليماٙ وك ل اإلما٘
 وك ل اإلما٘ أبو  به   دمحم بٙ  به الىحمٙ الوىايني  -ٗ

    هاااااذا الكتااااااب الاااااذي يبقاااااي لصااااااحبهللا
    مااااا تسااااتيير اليجااااوم الزهاااار فااااي فمااااك     
    لاااام يبااااق فااااي أمهااااات الكتااااب معهاااامة     
    ياااااااور الحديقاااااااة بااااااال الحقيقاااااااة فاااااااي     

 

 ذكاار يسااار بااهللا فااي الباادو والحهاار  
 إياااااارة الحاااااق مااااان ألفاظاااااهللا الغااااارر  
 إال وأوهااااااحها فيااااااهللا عمااااااي خطاااااار  
 (ٕ)رالتحقيق يزري بيور الشمس والقما  

 

 وك ل حميا بٙ أبي القاس٘ بٙ حميا الم،ىٔو هابٙ أبي األلبهاني -٘
 وا  ُثٓٓٓٓٓٓح مٓٓٓٓٓٓٙ نٓٓٓٓٓٓوى الحهيقٓٓٓٓٓٓة فبهٓٓٓٓٓٓى هسٓٓٓٓٓٓناي  س" ٓٓٓٓٓٓه اس ضٓٓٓٓٓٓاءح بنٓٓٓٓٓٓوى الحقيقٓٓٓٓٓٓة

 :ونغ٘ بىباي أن  اال  قاه و  ح فيه سُٔى الثؤاه
    سااطع ذراهاا مان الحديقة يور 
    بهائهاااا عمااار الااادين بهاااا يبقاااي     
    بمفظااااهللا المشااااكالت قيااااد ليحياااال     

 

 التقمياااااد ظمماااااة فاااااي اليهاااااي يهااااادي 
 التأيياااااااااد عماااااااااي يبقاااااااااي وبهاؤهاااااااااا 
 (ٖ)الجيااااد فااااي ثيائهااااا طااااوق  ويشااااد 

 

 و يى ولٖ مٙ لناء ال، ماء   يه و    ملنثا ه.
 :رحالتهللا -ٗ

نقٓٓٓٓبًل  ٓٓٓٓٙ أبٓٓٓٓي دمحم ُٓٓٓٓاهى  س فٓٓٓٓي ال ٓٓٓٓهويٙ فٓٓٓٓي أ هٓٓٓٓاى  ٓٓٓٓيويٙس وكٓٓٓٓى القيوينٓٓٓٓي
ّٓٓيس مٓٓٙ س وال ٓٓي هٓٓي هملاهٓٓة «ىسٓٓالة بٓٓه ال ٓٓكو  »ٓىسٓٓالة لٓٓه موسٓٓومة بٓٓ الَقْيِوْيِن

وىأ  أهٓٓٓٓا القاسٓٓٓٓ٘ محمٓٓٓٓوه بٓٓٓٓٙ  مٓٓٓٓى  سنّ نٓٓٓٓه وهٓٓٓٓل إلٓٓٓٓ  الٓٓٓٓىِ  ىجمٓٓٓٓة وا يٓٓٓٓة لٓٓٓٓهس أ
                                 

 .ٜٜ/ٖ( ينِى / ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٔ)
 .ٔٓٔس ٓٓٔ/ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٕ)
 .ٔٓٔ/ٖ( ينِى / الساب  ٖ)



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 
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  ﴿٘ٔٙٔ﴾  
  

والقٓوافي  سأيضٓا ك ٓل: المٓافي فٓي ال،ٓىَو نّ و ٓىأ هٓالىِ  ساليم  ىن وسٓم  منٓه
م  سٓى  -ىحمه ّللاَّ  -ٙ دمحم ال يىن ل بىيين     ال يخ الياهه أحمه بل  ُيل ا

 والهاهن ل  اهن سفي األسامي الساميو ىأ  سيّ نِ يَ وْ األهل والملاهى ل قاضي اليَّ 
وهٓو أبٓو الث ٓوم بٓٙ الحسٓٙ  سٙ دمحم الميٓهانيّ     ف   مٙ  بلموا ال يخ أحمه ب

 . وكاٙ  ه  ىأهما     الملن  سٙ س،ه الما لب
 :شيوخهللا -٘

ِٓٓه بٓٓٙ   ٓٓيِّ بٓٓٙ نثٓٓيً -ٔ س وسٓٓم  األنلٓٓاىنّ  أبٓٓو الم،ٓٓالي إبٓٓىاهي٘ بٓٓٙ ُمَحمَّ
يَّاح  .منه اأَلَ جِّ

 .يّ انِ جَ ىْ هكى األَ  القاضي اإلما٘ أبو -ٕ
أبٓٓٓٓو الحسٓٓٓٓٙ إسٓٓٓٓما يح بٓٓٓٓٙ الحسٓٓٓٓٙ القلٓٓٓٓىنس وسٓٓٓٓم  منٓٓٓٓه األحاهيٓٓٓٓه  -ٖ

 الىضوية.
 أبو   ي الحسٙ بٙ   ي الحسني الغينوّنس وسم  منه الُيوىياح. -ٗ
 .ٙ س،ه الما لأبو الث وم بٙ الحسٙ ب   -٘
 .ٙ دمحم ال يىنّ أحمه ب -ٙ
 .اليم  ىن محموه بٙ  مى  -ٚ
 .(ٔ)ال يخ أحمه بٙ دمحم الميهاني  -ٛ
  :تالمذتهللا -ٙ

 :يوكاٙ مٙ  بلميو
 بٓٓٓه الحميٓٓٓه بٓٓٓٙ  بٓٓٓه القٓٓٓهي٘ بٓٓٓٙ أبٓٓٓي الث ٓٓٓوم بٓٓٓٙ  مٓٓٓىاٙس وسٓٓٓم  منٓٓٓه  -

 .(2)ال لحي  وال حىي  ألبي أحمه ال،سكىنّ 
 سمن جٓٓٓٓل الٓٓٓٓهيٙ أبٓٓٓٓي الحسٓٓٓٓٙ   ٓٓٓٓي بٓٓٓٓٙ  بيٓٓٓٓه   بٓٓٓٓٙ هابويٓٓٓٓه الٓٓٓٓىاين  -

 .لاحل فهىسح أسماء   ماء ال ي،ة
                                 

 . ٜٛ/  ٖينِى: الساب   (ٔ)
 (. ٖٛٔ/ ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ )ٕ)



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   
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  ﴿ٕ٘ٔٙ﴾  
  

لٓاحل ال ٓهويٙ فٓي أ هٓاى دمحم بٙ  به المىي٘ الىاف،ّي الَقْيِوْيِنّي )والٓه  -
 ( يويٙ

دمحم بٙ  به الواحٓه بٓٙ أبٓي الث ٓوم بٓٙ  مٓىاٙس وسٓم  منٓه ال لٓحي   -
 .(1)وال حىي  ألبي أحمه ال،سكىنّ 

 الرهوية.باألحاديث  –رحمهللا    -معرفة الشيخ القزوييي   -ٚ
كاٙ ال ٓيخ ُٓاهى القيوينٓي  ٓه سٓم  األحاهيٓه الىضٓوية مٓٙ أبٓي الحسٓٙ 
إسما يح بٙ الحسٙ بٓٙ  بٓه    القلٓىن  ٓٙ أبٓي  لمٓاٙ إسٓما يح بٓٙ 
دمحم  األلبهاني  ٓٙ أبٓي منلٓوى  بٓه الٓىإي بٓٙ أحمٓه بٓٙ  بٓه الٓىحمٙ 
 ٙ أبي هكى دمحم بٙ   ي الغٓياٗ  ٓٙ   ٓي بٓٙ دمحم بٓٙ مهىويٓه  ٓٙ هاوه 
بٙ س يماٙ الغاين  ٙ الىضا واأل جياح مٙ أبي الم،الي إبىاهي٘ بٓٙ دمحم 

ووكى أنه سم،ه منه هٓالىن سٓه    ٓىا مٓىا  سبٙ   ي بٙ نثيً األنلاىن 
ىضٓي   )األ   أبي حثٍ هكٓى بٓٙ الحُٓال  ٓٙ أميٓى المٓؤمنيٙ   ٓي 

 (ٕ):( نه
 سماع الشيخ القزوييي من العمماء -ٛ
إٙ ال ٓٓيخ القيوينٓٓي  ٓٓه سٓٓم  ل ُوىيٓٓاح مٓٓٙ السٓٓيه أبٓٓي  :سااماعهللا لمطوريااات -أ

  ٓٓي الحسٓٓٙ بٓٓٙ   ٓٓي بٓٓٙ الحسٓٓيٙ الحسٓٓني الغينٓٓون هسٓٓما ه  ٓٓٙ أبٓٓي حثٍٓٓ 
 ( ٖ) مى بٙ الحسٙ  ٙ ج،ثى بٙ نسُوى  ٙ أبيه نسُوى  

وسٓٓم  ال   ٓٓيٍ فٓٓي القٓٓىاءاح اللمٓٓاني ألبٓٓي م، ٓٓى الُبٓٓىن مٓٓٙ األسٓٓ او  -ل
 .(4) أبي إسحإ ال حاون هسما ه منه

ألبٓٓي  أحمٓٓه الحسٓٓٙ بٓٓٙ  بٓٓه   بٓٓٙ سٓٓ،يه  :رياافحوساامع التصااحيف والت -ج

                                 
 (.  ٗٗٗ/ ٔ( الساب  )ٔ)
 .ٕٓٔس ٔٓٔ/ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٕ)
 .ٕٓٔ/ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٖ)
 .ٕٓٔ/ٖ( الساب : ٗ)



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 
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  ﴿ٖ٘ٔٙ﴾  
  

ال،سكىن مٙ القاضي أبي القاس٘  به  الم ٖ بٙ أحمه بٙ دمحم بٙ الم،افي  ٙ 
و ه سم  منه هوا الم ال هقىاءا  سالسيه  أبي دمحم الحسٙ بٙ ييه بٙ لال   نه

أ بىنٓٓي األفضٓٓح دمحم بٓٓٙ أبٓٓي ي، ٓٓي السٓٓىاجي القيوينٓٓي  –ىحمهمٓٓا    –والٓٓهن 
  اله اإلما٘ أبي دمحم النجاى.

القيٓاً فٓي م،نٓاي  غيٓى  :وهٓل ولٓ٘ أسٓم  ال ثِٓة فق ٓح :سئ ح  ٓٙ م،نٓي : اٗ
   بٓٙ مسٓ ٘  لونه مٙ ىوية الوهل لٓ٘ ىأيٓح   ٖٓ ال ي ٓة فٓي المنٓا٘ أهٓا دمحم  بٓه

بٓٓٙ   يهٓٓٓة وحولٓٓٓه جما ٓٓٓة ف  ٓٓاى إلٓٓٓيه٘ هال وسٓٓٓ  لٓٓٓي فج سٓٓح فٓٓٓيه٘ وسٓٓٓ ل ه  ٓٓٓٙ 
 :فق ح أن هني فيه  يئًا ف ن ه : غيى لونه مٙ ىوية الوهل :م،ني وهل فقاٗ

يااااااااااااااااااي إذا جئتهااااااااااااااااااا طارقاااااااااااااااااااً      وا 
 

 ذهباااااااااات لخمخالهااااااااااا والشاااااااااايف
 

م ٓٓاجىا أ بىنٓٓي أيضًٓٓا أٙ األميٓٓى ألٓٓل أى ٓٓو بٓٓٙ يٓٓىنقٌ  ٓٓىل مٓٓٙ  ٓٓيويٙ و ٓٓح 
السٓٓ ُانيٙ دمحم وسٓٓ يماٙ  ٓٓاي   ٓٓي  ٓٓ٘ي ال حٕٓٓو سٓٓ يماٙ  ٓٓاي فىأيٓٓح فٓٓي المنٓٓا٘ 
 :  ٖ ال ي ة األميى   ي ىأً ىمٓ  فقللٓح ىويٓا ي   ٓي  ٓالي أبٓي دمحم فقٓاٗ

إنه ي  ح  هالس ُاٙ دمحم واس ه،ه  ولٖ ألسهال كانح بينهما فولح ال بٓى هٓ ٙ 
 : ه  ٗو مٙ  اٗالحاٗ كما وكى فس ٗ م٘ أ وح هوا ال ،بيى ف ن

    إذا لااااااام يكااااااان إال األساااااااية مركاااااااب
 

 فاااااااااال رأي لممهاااااااااطر إال ركوبهاااااااااا.
 

ك ل إلي أ ضي القضاا  مى بٙ  به الحميه المامي في ك ال ليً فيٓه  ألٓ  
  (ٔ)وال ال٘ أل  

 :هوي   ُ،ة  ،ى  حكي ى ية سحى  ىنح ه،قه نلى في نحى هحى وهي  ولي
    يهااااااااان بعيااااااااادك فاااااااااي موعاااااااااد

    عدلااااااااهللاحكياااااااات سااااااااميك فااااااااي 
    فممئااااااااات فاااااااااي شااااااااارف برهاااااااااة
    فقاااااال فااااااي رفيااااااع حااااااوي رفعااااااة

 وعماااااااارت فااااااااي مفخاااااااار سااااااااارمد 
 وصااااااااااااارت لسااااااااااااايرتهللا تقتااااااااااااادي 
 تكاااااااااااد باااااااااااهللا مقمتاااااااااااي حساااااااااااد. 
 تخطااااااااات باااااااااهللا ميكباااااااااي فرقاااااااااد. 

                                 
 .103، 3/102( التدوين في أخبار قزوين 1)



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 
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    تااااااااادين لاااااااااهللا كااااااااال ذي يخاااااااااوة
    جعماااااااااااااات محبتااااااااااااااهللا قبميااااااااااااااي
    سااااااايبقي بخيااااااار ويبقاااااااي بياااااااوه

 

 ويخدمااااااااااااهللا كاااااااااااال ذي سااااااااااااؤدد. 
 ويمااااااااااااان يقيبتاااااااااااااهللا مقصااااااااااااادي 
 (1)وكاااااااااااااال بدولتااااااااااااااهللا مرتاااااااااااااادي 

 

 :ا  ىم   يه أٙ يجيل هوا البيح
    يا جبرئيل أجب وحياا وطار عجاالً 

 

 واقاارأ عمااي خياار ميااادات الااوري طاهاااا
 

 :فقاٗ
    عماااي الساااراج المييااار الياااور متقاااد
    هاااو الاااذي وطاااأ الكرساااي أخمصاااهللا
    إذا الخاااااالق سااااااروا فاااااي ماااااراتبهم
    أولااي الااوري ميصاابًا أعالهاام يساابا

    معتبااااراً قااااد كااااان فااااي غباااار األيااااام 
 

 مااان وجهااااهللا وبااااهللا رب الااااوري باهاااااً 
 رش واألفاااق األعماااي وماااا تاهااااً والعااا

 بياذقااااا سااااار فيمااااا بييهمااااا شاااااهاً 
 أهاااااوائهم جبهاااااة أساااااياهم جاهااااااً 
 (ٕ)وكاااان فاااي لجااا  الظممااااء اواهاااًا.

 

 : (ٖ)مؤلفاتهللا -ٜ
 أهم الكتب التي ألفها الشيخ طاهر القزوييي

أحمٓه بٓٙ دمحم القيوينٓي " ُٓاهى بٓٙ :وكى لاحل الٓهى اللمٓيٙ اسٓمه و ٓاٗ
 -:أبو دمحم وي،ٔى هالنجاى كاٙ أهيها فاضبًلً له  لاني  منها

ٔ- .  ك ال سىال ال،قٗو في منهال األلٗو
 وك ال نوى الحهيقة ونوى الُىيقة. -ٕ
 ك ال مسالٖ الهحه. -ٖ

                                 
 .ٖٓٔ/ٖ( ال هويٙ في أ هاى  يويٙ ٔ)
 .ٗٓٔ/ٖال هويٙ في أ هاى  يويٙ ( ٕ)

.  ٓونًس ٔأحمه  ٕو بنبيٙ. لالهى اللميٙ في أسماء الملنثيٙس ابٙ السا ي   حقي   (ٖ)
(س وم،ج٘ المؤلثيٙس  مٓى ٕٓٗس ٔٓٗ٘. ) ٜٕٓٓ -هٓ ٖٓٗٔهاى الغىل اإلسبلميس 

   (.ٜ/ ٕ٘. ) ٖٜٜٔ -هٓ  ٗٔٗٔ. بيىوحس مؤسسة الىسالةس ٔىضا َكّحالة. ل
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 وك   ال وهي٘. سوك ال نقٍ ال ، ي٘ -ٗ
 ة.وها اٙ الم اهاٙ هالثاىسي .ك ال نقَ ال ،الي٘  -٘
وهوا الم ٓال يح ٓون   ٓي لبللٓيٙ فنًٓا  سوك ال يوا يح ال، و٘ وهىاىن النجو٘ -ٙ

 كح فٙ ألنا   ىا مس لة. سمٙ فنوٙ ال، و٘
 وك ال و ى ال واٍ في  ثسيى سوىا اإل بلٍ. -ٚ

 ون   و ىائل. سوهوا الم ال فيه نكح و جائل    
لٓ ي  –النبٓي وك ال المواينة بيٙ نج٘و  األَى ونج٘و السٓماء فٓي وكٓى  -ٛ

 وال  ثاء. -    يه  وس ٘
 وك ال لوال األهل في لساٙ ال،ىل.  -ٜ

أوهّ فيه  ألٗو األسماء واألف،اٗ الم جانسة وألٓٗو األهواح وال لٓىي      
 سوالنحوس مجهواًل في لبللة جهاٗو   ي  ى يل ل٘ يسب  إليه 

 وك ال ىسالة  وح األىوام ألهح الث وم. -ٓٔ
 الة فيها ىموي وا  اىاح  جيهة.وهوي الىس      
 وك ال ىف  الحاٗ  ٙ ىؤية الهبلٗ. -ٔٔ
 وك ال جوى ال لا٘  ٙ الحٔى والمبل٘ وهو هالثاىسية. -ٕٔ
 وك ال االس حلاه  ٙ األحواٗ اللبله. -ٖٔ

 و ه  ني هه حاٗ  الم م ميٙ والنحاا واللوفية.      
 وك ال  ىم  سبي  األبىاٗ وم،ٙ الجبلٗ والجماٗ. -ٗٔ
ٔ٘- .  وك ال حح ال،يهة في حالة الغيهة في فٙ ال لٔو
 (ٔ)وك ال اإلفاها  ٙ  ىجمة ال هاها.   -ٙٔ
 وك ال إهُاٗ القٗو بوجول وجوه ال،ال٘. -ٚٔ

                                 
( ينِٓٓٓى / الٓٓٓهى اللمٓٓٓيٙ فٓٓٓي أسٓٓٓماء الملٓٓٓنثيٙ ل، ٓٓٓي بٓٓٓٙ أنجٓٓٓل الم،ٓٓٓىٔو هٓٓٓابٙ السٓٓٓا ي ٔ)

س دمحم سٓٓ،يه حٓٓنٌس  حقيٓٓ  أحمٓٓه  ٓٓو ي سٕٓٗس ٍ ٍٔٓٗ هٓٓٓس ٗٚٙالم ٓٓوفي سٓٓنة 
 ُه،ة / هاى الغىل اإلسبلمي /  ونً.
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 وهو هالثاىسية.      
 وك ال  ىم ك ماح م ك ة  وح الق ول -ٛٔ
 وك ال في إهُاٗ أحكا٘ ال جويه هالثاىسية. -ٜٔ
 مىاس٘ اإل ىال.وك ال لل ال هال في  -ٕٓ
 وك ال  اية ال وفي  في   ٘ ال لىي . -ٕٔ
 وك ال حم ة الحهيه  ٙ ال هليً وال  لي   -ٕٕ
ٕٖ- .  وك ال الهى المنِ٘و في ال ،هية وال ي٘و
ٕٗ- .  وك ال األلٗو والثلٗو
 وك ال الىائقة في ال لىي . -ٕ٘
 وك ال الثائقة في  ىم الىائقة. -ٕٙ
 .ة مٙ سوى آياح القىآٙوك ال المسائح المس هىك -ٕٚ
 فيها إ اىاح ونكح لغوية. سوك ال الىسالة الوىهية -ٕٛ
 وك ال المهاه  في   ٘ الم اىل. -ٜٕ
 وك ال مجىه  ىاءا أبي  مىو. -ٖٓ
 وك ال  ثسيى الثا حة ونحو   ى آياح مٙ سوىا الهقىا. -ٖٔ
 وك ال المىاسبلح في  سمية ال يالي والآللي. -ٕٖ
  لائه إلي القاضي ِهيى الهيٙ الهسُامي.وك ال ىساالح و  -ٖٖ
 (ٔ)"وأليمه٘ كم ة ال قون"  :وك ال ىسالة الث ون في  وله  ،الي -ٖٗ
لٓ٘ آ ينٓا موسٓي الم ٓال  مامًٓا   ٓي " :وك ال يبها األ واٗ فٓي  ولٓه  ،ٓالي -ٖ٘

 (ٕ)الون أحسٙ"
  يٓٓٓه السٓٓٓبل٘ فٓٓٓي  –وك ٓٓٓال ي ٓٓٓ مح   ٓٓٓي  ٓٓٓىم ك مٓٓٓاح مٓٓٓٙ كٓٓٓبل٘   ٓٓٓي  -ٖٙ

 ال وحيه.
                                 

 .ٕٙ( الث   / ٔ)
 .ٗ٘ٔ( األن،ا٘  / ٕ)
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 .وك ال ه اىا الم ، ٘ في الثقه  واألهل والم م ٘ -ٖٚ
 الثامهة في إ ىال الثا حة. -ٖٛ
 وك ال ملافاا اللثاا. -ٜٖ
 اليا وح في  سبي   الم ٖ  والم موح. -ٓٗ
 وك ال  هقة المل ي هالثاىسية. -ٔٗ
 وك ال ياه اليهاه إلي الم،اهس في ال لٔو هالثاىسية. -ٕٗ
 (ٔ) ي  ىم  ٗو الم نبي. وك ال  مميح الهبلٗ ف -ٖٗ
  :وفاتهللا -ٓٔ

هٓٓوا  سئٓٓةم سٓٓنة  مًٓٓ وسٓٓه،يٙ و مًٓٓوكانٓٓح وفا ٓٓه فٓٓي جمٓٓاه  اي ٓٓىا 
و اه،ٓٓٓه   ٓٓٓ  ولٖٓٓٓ  سفٓٓٓي  ىجم ٓٓٓه نّ وِ َمٓٓٓس ووكٓٓٓى يٓٓٓا وح الحَ يّ ِنٓٓٓيْ وِ يْ   ٓٓٓ   ٓٓٓٗو القَ 

ول،ح اللوال م  القيوينٓي  ف هٓح  .ئةم سنة لمانيٙ و مً أنه  وفي نّ هِ ثَ الّل 
 (ٕ) كح ملى أ  ٘ بىجاله٘س و ه  قه٘ أنه كاٙ  ي ا ألبيه.

 
 
 
 
 

                                 
 .ٕٓٗ( الهى اللميٙ في أسماء الملنثيٙ ٍ ٔ)
. بيٓٓىوحس هاى ٔ( الٓٓوافي هالوفيٓٓاحس لٓٓبلم الٓٓهيٙ اللٓٓثهن   حقيٓٓ  أحمٓٓه األىنٓٓاؤول. لٕ)

(س فهىسٓٓٓح أ ٓٓٓبل٘ ال ٓٓٓي،ة ٕٕ٘/ ٙٔ٘. ) ٕٓٓٓ -هٓٓٓٓ ٕٓٗٔإحيٓٓٓاء ال ٓٓٓىاه ال،ىبٓٓٓيس 
ٓٓٓٓٓٓٙ هابويٓٓٓٓٓٓه ٍ  ٓٓٓٓٓٓي أ هٓٓٓٓٓٓاى  ٓٓٓٓٓٓيويٙ ٓٚٔالب س  ٗٓٔ-ٜٙ/ ٖس ٖٗٗ/  ٔس وال ٓٓٓٓٓٓهويٙ ف

 –بيٓٓٓٓىوح  –اإلسٓٓٓٓبلمي س ل: هاى الغٓٓٓٓىل ٙ٘ٗٔ/ٗوم،جٓٓٓٓ٘ األههٓٓٓٓاء ليٓٓٓٓا وح الحمٓٓٓٓو  
ٓٓٓٓٓة  ٓٓٓٓٓة النهاي ٓٓٓٓٓة ال،ٓٓٓٓٓاىفيٙ ٜٖٖ/  ٔ اي ٓٓٓٓٓٙو ٖٔٗ/  ٔس وههي يضٓٓٓٓٓام المكن س ٓٓٗ/ٕس وا 

ٖٜٕٔٔ . 
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 املثحس انصاَي 
 

 وَسثره إىل يؤنفه (  ،) عُىاٌ انكراب
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 املثحس انصاَي
 عُىاٌ انكراب َسثره إىل يؤنفه

إلٓٓي بهٓٓٓاء مٓٓٙ  ٓٓبلٗ مٓٓا  حلٓٓٓ ح   يٓٓه مٓٓٙ نسٓٓخس فٓٓٓإٙ الم ٓٓال منسٓٓول 
ولٓٓ٘  -هٓٓوا فٓٓي الٓٓلبله نسٓٓخ–الٓٓهيٙ أبٓٓي دمحم ُٓٓاهى بٓٓٙ أحمٓٓه بٓٓٙ دمحم القيوينّٓٓي 

ٓٓ٘–يٓٓوكى  أحٓٓهم ممٓٓٙ  ٓٓىج٘ ألبٓٓي دمحم ُٓٓاهى القيوينّٓٓيس   ٓٓ  كلٓٓى ه٘س  -فيمٓٓا أ  
 . يئا  ٙ هوي الىسالة

ٓٓٓٓال فٓٓٓٓي كٓٓٓٓح نسٓٓٓٓ ة مٓٓٓٓٙ النسٓٓٓٓخس وكٓٓٓٓولٖ ك ٓٓٓٓل  ٓٓٓٓ   نٓٓٓٓواٙ الم  و ٓٓٓٓه ا   
س وبهٓٓوا «ىسٓٓالة الواويٓة»نٓٓهن )أ( هاسٓ٘: الثهىسٓةس فقٓٓه وىهح فٓي نسٓٓ ة أسٓ،ه أف

ىسٓٓالة المسٓٓ لة »  فيكٓٓوٙ ال،نٓٓواٙ: «المسٓٓ لة»يكٓٓوٙ هنٓٓاٖ مقٓٓهى محٓٓؤو وهٓٓو 
لٓٓ٘ فٓٓي نسٓ ة  ٓٓهيه   ّٓٓي ها ٓا )ل(س جٓٓاء وكىهٓٓا فٓي فهًٓٓى الىسٓٓائح «. الواويٓة

س فٓٓي لٓٓوىا مسٓٓائح م ثى ٓٓة:  فٓٓي »س و«فٓٓي م،ٓٓاني الٓٓواو»ال ٓٓي ها ٓٓح المجمّٓٓو
الىسٓٓٓٓالة »س لٓٓٓٓ٘ جٓٓٓٓاء  نوانهٓٓٓٓا فٓٓٓٓي أٗو الٓٓٓٓنٍ: «انيٓٓٓٓةفٓٓٓٓي اللم»س و«بيٓٓٓٓاٙ الٓٓٓٓواو

كمٓٓٓا جٓٓٓاء  نوانهٓٓٓا   ٓٓٓ  النسٓٓٓ ة )ل(س اإلبٓٓٓىايا األولٓٓٓ س وهٓٓٓي ضٓٓٓمٙ «. الواويٓٓٓة
 مٓح الىسٓالة »س لٓ٘ فٓي نهاي هٓا «ىسالة فٓي الٓواو»مجمّو أيضاس  حح  نواٙ: 

 «. الىسالة الواوية» :س فمما سب  ي ىج   نواٙ«الواوية
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 انكرابذىشيق اسى  -1
 ) انشسانح انىاويح ( نهقضويُي :ىوه

ألنٓه   إٙ ال حقي  مٙ نسهة الم ال إل  مؤلثة مٙ األموى ال ي يس  يمها الهحه
يقٓٓٓه٘ ل قٓٓٓاىئ الٓٓٓهليح القٓٓٓاُ    ٓٓٓ  أٙ هٓٓٓوا الم ٓٓٓال لٓٓٓحي  النسٓٓٓهة إلٓٓٓ  المؤلٓٓٓ  
الون نسل إليه أو  كً ولٖ إو  ه يلبح هالهحه أٙ الم ال منسٓوهًا  ُٓ  إلٓ  
 سهوا المؤل  واألهلة ال ي  قٓه٘ فٓي هٓوا المجٓاٗ هٓي فٓي الغالٓل إ ٓاىاح وأ ٓواٗ

 ساأل ٓى  اسٓ٘ ك اهٓه هٓوا وهي إما للاحل الم ال نثسٓه هحيٓه يٓوكى فٓي ك هٓه
أو يٓوكىي ألٓحال ك ٓٓل  سأو يٓوكىي  بلميٓو المؤلٓٓ  سأو فٓي مقهمٓة الم ٓال نثسٓٓه
و نٓٓٓه وكٓٓٓىه٘ ملٓٓٓنثا ه أو يٓٓٓوكىي  س نٓٓٓه  ٓٓٓىجم ه٘ لٓٓٓه سال ٓٓٓىاج٘ الٓٓٓويٙ  ىجمٓٓٓوا لٓٓٓه

ْٙ سٓٓٓهقوه٘ وفهىسٓٓٓوها ضٓٓٓمٙ ملٓٓٓنثاح  أولئٖٓٓٓ الملٓٓٓنثيٙ الٓٓٓويٙ   ه،ٓٓٓوا ك ٓٓٓل َمٓٓٓ
بلٗ   هٓٓ    ٖٓٓ اإل ٓٓاىاح واأل ٓٓواٗ يسٓٓ ُي  حاف ٓٓة ل مٓٓوٙ  وًنٓٓا ل هاىسٓٓيٙ ومٓٓٙ  ٓٓ

الٓٓهاًى أٙ يحكٓٓ٘ هٓٓ ٙ هٓٓوا الم ٓٓال مٓٓٙ  ٓٓ لي  الملٓٓن  أو لٓٓيً منٓٓه ك ٓٓل أو 
  .ىسائ ه

" الىسٓٓالة الواويٓٓة "  ٓٓه وكٓٓىي اإلمٓٓا٘ القيوينٓٓي  :والىسٓٓالة ال ٓٓي بٓٓيٙ أيٓٓهينا ه،نٓٓواٙ
   :نثسه و يىي مٙ ال، ماء الويٙ  ىجموا له وس وض  ولٖ فيما ي  ي

  .رسالة الواوية)أ( ال
سااراج العقااول فااي "  :وكىهٓٓا ال ٓٓيخ ُٓٓاهى بٓٓٙ أحمٓٓه القيوينٓٓي فٓٓي آ ٓٓى ك ٓٓال

فُ، ٓ  هٓوا الم،نٓ  ىأيٓح اللٓوال أٙ ألبٓح ... ." :ميهااج األصاول " حياث قاال
 سكنٓٓح ألث هٓٓا منٓٓو لٓٓهان فٓٓي فنٓٓوٙ ال، ٓٓ٘ سهاهنٓٓا فهىسٓٓح ك ٓٓل وأجٓٓياء وىسٓٓائح

ولٓي  لٓائه  سوسٓجبل لحثٓ  أنسٓابهٙ سوهاللة ل ُابهٙ سليكوٙ إى اًها لُبلبهٙ
  . ،ى هون ها

 " سٓٓٓٓٓٓٓىال ال،قٓٓٓٓٓٓٓٓٗو  :هٓٓٓٓٓٓٓوا الم ٓٓٓٓٓٓٓال الم،نٓٓٓٓٓٓٓوٙ بٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :فمنهٓٓٓٓٓٓٓا فٓٓٓٓٓٓٓي   ٓٓٓٓٓٓٓ٘ األلٓٓٓٓٓٓٓٗو
" الىسٓالة الواويٓة " فيهٓا إ ٓاىاح م،نويٓة ونكٓح  :.. ومنها.في منهال األلٗو "
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   .(ٔ).. " .لغوية
مجمو ة هوي "  :وقد جاء عمى الموحة األولى من المخطوط رقم )أ( قولهللا)ل( 

فيها  ها ىسائح فىيها مثيها وفيه أملى  ىم لهال اإل ىال ب ط السٓيه ال ٓىي  
 . ىم بياح ك ٓال الهٓاهن ل  ٓاه  المٓهىان   -ٕ .محاسٙ المجالً -ٔ :وهي
 .ىسٓٓٓٓالة فٓٓٓٓي الم،ٓٓٓٓاىيَ -ٗ .وك ٓٓٓٓال الهٓٓٓٓاه ل  ٓٓٓٓاهن فٓٓٓٓي م،نٓٓٓٓ  األهواح -ٖ
 .ال ٓٓٓي م،نٓٓٓا ىسٓٓٓالة فٓٓٓي الٓٓٓواو وهٓٓٓي -ٙ .ىسٓٓٓالة فٓٓٓي  ثسٓٓٓيى لثٓٓٓ  المٓٓٓول  -٘ 
ىسٓٓٓٓالة فٓٓٓٓي الُٓٓٓٓل  -ٛ .واسُٓٓٓٓة القٓٓٓٓبلها فٓٓٓٓي الٓٓٓٓىه   ٓٓٓٓ  مهٓٓٓٓون  ال،هٓٓٓٓاها -ٚ 

  .(ٕ)........ إلخ .ال ثسان   و يىها
 فقٓٓٓٓه وكٓٓٓٓى فيهٓٓٓٓا حٓٓٓٓوالي   ٓٓٓٓى ىسٓٓٓٓائح وك ٓٓٓٓل وهٓٓٓٓي أمااااا المخطااااوط رقاااام ) ج( 

ك ٓٓال سٓٓىال  -ٕ .ك ٓٓال  نييٓٓه الحٓٓ  وبيٓٓهو ال  ٓٓ  -ٔ( فٓٓوكى  ٕٕٙٔبٓٓى ٘ ) 
  .وك ٓٓٓٓٓال اليٓٓٓٓٓا وح فٓٓٓٓٓي نهٓٓٓٓٓ  الم ٖٓٓٓٓٓ والم ٖٓٓٓٓٓو -ٖ .ال،قٓٓٓٓٓٗو ومنهٓٓٓٓٓال األلٓٓٓٓٓٗو

وك ال نوى الحقيقة فٓي إلهٓاح  -٘ .وك ال ملثاا الضاه والىه     النقاا -ٗ
ٓٓٓٓة -ٙ .الم،ىفٓٓٓٓة ٓٓٓٓة  ٓٓٓٓٙ حٓٓٓٓاٗ الغيه ٓٓٓٓال حٓٓٓٓح ال،يه ٓٓٓٓيٙ  -ٚ .وك  ٓٓٓٓال  ٓٓٓٓىم ب وك 

 .وك ٓٓٓال  ٓٓٓىم بٓٓٓيٙ اإلبٓٓٓهاٗ وم،نٓٓٓ  الجٓٓٓبلٗ والجمٓٓٓاٗ -ٛ .اللٓٓٓوفية وأسٓٓٓىاىه٘
 .ىسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالة الواويٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة -ٓٔ .ة وأجوهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة الغىبيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓةك ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال أسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓئ ة ال،جيهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ -ٜ 
( ضٓٓمٙ المجمو ٓٓة ال ٓٓي وكىهٓٓا   ٓٓ  ال وحٓٓة األولٓٓ   بٓٓح ٓٔفقٓٓه وكىهٓٓا ى ٓٓ٘ )  

  .(ٖ)الغبلٔ 
كما ذكرها الشيخ القزويياي هامن مجموعاة عماى الموحاة األولاى قبال الغاالف 

( ك اًهٓا ٚ٘ٔفقه وكى فيها حوالي مائٓه وسٓه  و مسٓوٙ ) في اليسخة رقم )ب( 
  .(ٗ)وكانح ) ىسالة الواو ( ضمٙ هوي المجمو ة  وىسالة

                                 
 ينِى: سىال ال،قٗو في منهال األلٗو آ ىي.  (ٔ)
 ينِى: ال وحة األول  مٙ الم ُول ى ٘ )أ(.  (ٕ)
 ( مٙ النس ة ى ٘ )ل(.  ٔينِى: ال وحة ى ٘ ) (ٖ)
 ( مٙ النس ة ى ٘ )ل(.  ٕ سٔينِى: ال وحة ى ٘ )  (ٗ)
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 ويقول تاج الدين أبو طالب عمى بن أيجب  -ٕ
" وك ٓٓال  :هٓٓٓ (ٗٚٙ -ٖٜ٘الم،ٓٓىٔو هٓٓابٙ السٓٓا   )  سالهغٓٓهاهن المٓٓؤىن
  .(ٔ).. " .ونكح لغوية سفيها إ اىاح م،نوية سالىسالة الواوية

 :( قولااهللآٖٚ٘ وجاااء فااي معجاام التاااريخ التااراث اإلسااالمي تحاات رقاام ) -ٖ
"ُٓٓٓاهى بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه بٓٓٓٙ دمحم بهٓٓٓاء الٓٓٓهيٙ أبٓٓٓو دمحم القيوينٓٓٓي األهيٓٓٓل النحٓٓٓون 

 .الىسٓٓالة الواويٓٓة فٓٓي اللٓٓٔى والنحٓٓو -ٔاللٓٓىفي ال غٓٓون ومٓٓٙ  لٓٓانيثه 
 (   ٖٛ-ٙٚ( وى ة )  ٙ/ ٛ٘ٙوهي في نجيل ها ا بى ٘ ) 

  .سىال ال،قٗو في منهال األلٗو في المبل٘  -ٕ
  ٛٗٛٔها آيا صوفيا رقم / ٖٚٗٔ  (ٕٓٓ) ( ورقة ٙٚٙديايت رقم ) 
   .(ٕ)ٖٖٙٔأسعد أفيدي / 

  .في عمم التصريف اية ال ،ىي   -ٖ
 ( وى ٓٓٓٓٓة ٕٚٛ)  BALikesir/  ٕٙوى ٓٓٓٓٓة /  ٔ/  ٚٓٙٔ سُٓٓٓٓٓمون  ى ٓٓٓٓٓ٘ 

  .(ٖ) ٕٛٓ – ٔٙٔوى ة  ٕ/ٜٓ٘هٓ ى ٘ ٙٙٙ س( ٕ٘ٓ  - ٛ٘ٔ)  
( ل  ٓٓٓٓيخ ُٓٓٓٓٓاهى وهٓٓٓٓوا مٓٓٓٓا يٓٓٓٓهٗ هاللٓٓٓٓٓة  اُ،ٓٓٓٓة   ٓٓٓٓ  أٙ ) الىسٓٓٓٓٓالة الواويٓٓٓٓة    

  .القيويني
  :أمٓٓا النسٓٓخ ال ُيئٓٓة ال ٓٓي حلٓٓ ح وهٓٓي لٓٓبله نسٓٓخ  حمٓٓح ك هٓٓا  نٓٓواٙ -ٗ 

ٓٓهيٙ أبٓٓو دمحم القيوينٓٓي  ) الىسٓٓالة الواويٓٓة لُٓٓاهى بٓٓٙ أحمٓٓه بٓٓٙ دمحم بهٓٓاء ال
  .األهيل النحو  اللىف  ال غون الم،ىٔو هالنجاى

  .وفي هوا ك ه هاللة واضحة     لحة اس٘ هوا الم ال

                                 
 . ٕٓٗينِى: الهى اللميٙ في أسماء الملنثيٙ لٓ  (ٔ)
س ٜٖٔس ٚ/ٕس ويٓح ك ٓ  الِنٓٓٙو ٖ٘ٓٔ -ٖٗٓٔ/ٕم،جٓ٘ ال ٓاىيخ ال ٓىاه اإلسٓٓبلمي  (ٕ)

 . ٖٖ/٘..س م،ج٘ المؤلثيٙ ٖٔٗ/ٔ. س ههية ال،اىفيٙ ٓٓٗ
ٓٓٓٓٓٙو  (ٖ) ٓٓٓٓٓح ك ٓٓٓٓٓ  الِن س وم،جٓٓٓٓٓ٘ ٖٔٗ/ٔس ههيٓٓٓٓٓه ال،ٓٓٓٓٓاىفيٙ ٓٓٗس ٜٖٔس ٚ/ٕينِٓٓٓٓٓى: وي

  ٖٖ/٘المؤلثيٙ 
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 ذىشيق َسثح انكراب  -2
 ) انشسانح انىاويح ( إىل املؤنف

يوجٓٓه   ٓٓ  اللٓٓثحة األولٓٓ  مٓٓٙ ه،َٓٓ النسٓٓخ ال ٓٓي بٓٓيٙ يٓٓه  وهٓٓي نسٓٓ ة  -ٔ
( وكٓٓٓٓٓى اسٓٓٓٓٓ٘ ) الىسٓٓٓٓٓالة الواويٓٓٓٓٓة ( ضٓٓٓٓٓمٙ  ٓٔ/ ٖٖٙٔى ٓٓٓٓٓ٘ )أ(  حٓٓٓٓٓح ى ٓٓٓٓٓ٘ ) 

 :مجمو ٓٓة   ٓٓ  اللٓٓثحة ال ٓٓي  بٓٓح الغٓٓبلٔ لٓٓ٘ جٓٓاء فٓٓي اللٓٓثحة اللانيٓٓة  ولٓٓه
) الىسٓٓالة الواويٓة ( و ثٓٓا لٓحيًحا  ٓٓى ًيا ال يهٓاّ وال ي ٓٓ ى  و ٓ  هٓٓوا الم ٓال )

،ه فإنمٓٓا وال يٓٓىهٙ دمحم النجيٓٓل اب غٓٓاء لمىضٓٓاح    ،ٓٓال  فمٓٓٙ بهلٓٓه ه،ٓٓهما سٓٓم
( م  وًمٓا لٓ٘ جٓاء ه،ٓه ولٖٓ   ٓ  نثًٓ ال وحٓة ) ا مٓة( إلمه     الٓويٙ يبهلونٓه

  .(ٔ)هه ال وحة 
  .إل  المؤل وهوا يهٗ هاللة واضحة     لحة نسهة الم ال 

  .ومما يدل ويؤكد ذلك
ْٙ  ٓىج٘ ل ملٓن  أو نقٓح  نٓه وكٓى لٓه هٓوي الىسٓالة وهٓوي ه،َٓ  أٙ كح َم

 -:أ واٗ ال، ماء
 سٓٓىال ال،قٓٓٗو فٓٓي منهٓٓال  :)أ( وكىهٓٓا ُٓٓاهى بٓٓٙ أحمٓٓه القيوينٓٓي فٓٓي أ ٓٓى ك ٓٓال

  .و ه سب  نله ساأللٗو
 سلمٓٓٓؤىنأبٓٓٓو ُالٓٓٓل   ٓٓٓ  بٓٓٓٙ أنجٓٓٓل الهغٓٓٓهاه  اوأيهاااا قاااال تااااج الااادين )ل( 

... وك ٓٓٓال الىسٓٓٓالة الواويٓٓٓة لُٓٓٓاهى بٓٓٓٙ احمٓٓٓه ." :الم،ٓٓٓىٔو هٓٓٓابٙ السٓٓٓا  
   .(ٕ)... " .ونكح لغوية س... فيها إ اىاح م،نوية.القيويٙ

)ل( و ه جاء وكىها في النس ة )أ( منسٓوهة إلٓ  ال ٓيخ ُٓاهى القيوينٓي ضٓمٙ 
 ىسٓٓالة  :( و ٓٓاٗٙمجمو ٓٓة ك ٓٓل وىسٓٓائح وكىهٓٓا   ٓٓ  لوحٓٓة الغٓٓبلٔ بٓٓى ٘ )

 .(ٖ)و في الواو
                                 

 ينِى: لثحة الغبلٔ مٙ النس ة ى ٘ )أ(.  (ٔ)
 . ٕٓٗينِى: الهى اللميٙ في أسماء الملنثيٙ لٓ (ٕ)
 (  بح لوحة الغبلٔ. ٚينِى: لوحة ى ٘ ) (ٖ)
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)ه( كما جاء وكىها في النس ة ى ٘ )ل( فمٙ مجمو ة ك ل وىسائح ىبح     
)ىسٓٓالة فٓٓي  :(  و ٓٓاٗ   هٓٓاٜٙالمائٓٓة وسٓٓه  و مسٓٓيٙ ك اًهٓٓا وىسٓٓالة بٓٓى ٘ )

   .(ٔ)( ل  يخ ُاهى بٙ أحمه القيويني م،اني الواو
 ٓة أيضٓا فٓي )هٓ( كما جاء وكىهٓا منسٓوهة ل  ٓيخ ُٓاهى القيوينٓي ضٓمٙ مجمو 

في مجمو ٓة ك ٓل وىسٓائح  ٓههها ال ٓيخ  .ٕٕٙٔالنس ة ى ٘ )م( بى ٘ / 
  .(ٕ)  ى ك ل هاس٘ / ىسالة الواوية 

ٓٓٓٓ )الىسٓٓٓالة فهٓٓٓوي النلٍٓٓٓو و يىهٓٓٓا  ٓٓٓهٗ   ٓٓٓ  نسٓٓٓهة هٓٓٓوي الىسٓٓٓالة الموسٓٓٓومة  ب
  .( ل  يخ ُاهى بٙ أحمه أبو دمحم الم،ىٔو هالنجاى القيوينيالواوية

ْٙ  ىجمٓٓوا لٓٓه ضٓٓمٙ مجمو ٓٓة و ٓٓه وكٓٓىح فٓٓي أ ٓٓى كمٓٓا وكٓٓى نسٓٓب ها إليٓٓه  كٓٓح َمٓٓ
" سٓٓىال ال،قٓٓٗو فٓٓي منهٓٓال األلٓٓٗو " وهٓٓو ك ٓٓال لبهٓٓاء الٓٓهيٙ أبٓٓ  دمحم  :ك ٓٓال

  .(ٖ)ُاهى بٙ أحمه بٙ دمحم القيويني المقىئ األهيل النحو  الم،ىٔو هالنجاى 
ٓٓٓٓٓٓواو وأ سٓٓٓٓٓٓامها ٓٓٓٓٓٓي م،ٓٓٓٓٓٓاني ال ى هٓٓٓٓٓٓا سوهٓٓٓٓٓٓي ىسٓٓٓٓٓٓالة ف  سو ٓٓٓٓٓٓ،بها سوأحكامهٓٓٓٓٓٓا سُو

  .وم لىفا ها
 
 
 
 
 

                                 
 .  ٕينِى: النس ة ى ٘ )ل( لوحة /  (ٔ)
 . ٔ( لوحة /  ٕٕٙٔينِى: الم ُول ى ٘ )  (ٕ)
س وال ٓهويٙ فٓي أ هٓاى  ٓيويٙ ٓٚٔينِى: فهىسح أسماء   ماء ال ي،ة البٙ هابويٓه لٓٓ  (ٖ)

س الٓٓٓٓوافي هالوفيٓٓٓٓاح ل لٓٓٓٓثه   ٙ٘ٗٔ/  ٗس وم،جٓٓٓٓ٘ األههٓٓٓٓاء / ٗٓٔ-ٜٙ/ٖس ٖٗٗ/ٔ
وما  ٔٓٗس الهى اللميٙ لٖٓٔٗ/ٔس وههية ال،اىفيٙ ٜٖٖ/ ٔس  اية النهاية ٕٕ٘/ٙٔ

 ه،هها. 
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 يُهط املؤنف يف انكراب -3
لقه س ٖ الملن  ال يخ بهاء الهيٙ أب  دمحم ُاهى بٙ أحمه القيويني في هٓوي 

وأ سٓٓامها  سهسٓٓىه م،ٓٓاني الٓٓواو –ىحمٓٓه    –الىسٓٓالة منهًجٓٓا ولٓٓثًيا حيٓٓه  ٓٓا٘ 
ى هٓٓا وأحكامهٓٓا و ٓٓ،بها وم لٓٓىفا ها وولٓٓثها ولًٓٓثا ه يًقٓٓا   ومااع هااذا ف يااهللا ُو

يساتخدم بقياة الميااه  كاالميه  التعادي واإلحصااء والتااريخي إن تطماب كان 
  :األمر ذلك عمى ما يأتي

  س٘ هوي الىسالة إل  فل يٙ أساسييٙ  :أوالً 
 سوأ سٓٓٓامها س حٓٓٓهه فيٓٓٓه  ٓٓٓٙ مقهمٓٓٓة   ٓٓٓ مح   ٓٓٓ  م،ٓٓٓاني الٓٓٓواو :الثلٓٓٓح األٗو

ى ها هٓوي و  .ل٘  سمه إل  مسائح ه،ه أٙ  حهه  ٓٙ م ٓىل الٓواو .وأحكامها سُو
  - :المسائح كال الي
ووكٓى أنهٓا  قٓ  فٓي كٓبل٘ ال،ٓىل  .فٓي موا ٓ  الٓواو فٓي المٓبل٘  :المسألة األولاى

  .( ل٘  حهه  ٙ كح نّو     حهيويائًها سوبهالً  سألبلً ) :    لبللة أضىل
ووكٓٓى أنهٓٓا  قٓٓ  فٓٓي المٓٓبل٘   ٓٓ   سفٓٓي موا ٓٓ  الٓٓواو المنثلٓٓ ة :المسااألة الثاييااة

  :الن    ى وجًها ل٘  هه هوي األوجه كال الي
  .واو ال،ُ  والنس  :األول
 .واو القس٘ :اللاني
  .واو االسئنأ واالب هاء :اللاله
  .واو اللٔى :الىاه 

  .واو الثال ة :ال امً
  .واو الحاٗ :الساهً
  .واو الل ة :الساه 
 .( واو هم،ن  ) ُىلَّ  :اللامٙ
  .الواو هم،ن  م  :التاسع
  .الواو هم،ن  ) إوا ( :العاشر
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  .واو اللمانية :الحادي عشر
  .واو  هي ة االس ثها٘ :الثايي عشر

 س) أبٖٓو :الواو و ه  مٓوٙ  بلمٓة ل ىفٓ  فٓي سٓه،ة أمل ٓة وهٓي  :المسألة الثالثة
   .منوٙ ( سوو ماٗ سفٖو  سهنٖو  سحمٖو سأ ٖو

 بلمٓة ل جمٓ  فٓي األسٓماء ملٓح ) المسٓ موٙ ( وفٓي األف،ٓاٗ ل٘ وكى أنها  موٙ 
  .و ه  موٙ إ ها ا و ىنًما ه،ه حىكة الىو  المضمو٘ سضىبوا :ملح

  .ال ي  وجل الجم  بيٙ ال يئيٙ  حهه فيها  ٙ واو ال،ُ  :والمسألة الرابعة
 حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة فٓٓي الثقٓٓه وا ٓٓ بلٔ الثقهٓٓاء  :والمسااألة الخامسااة

 [٦] المائدة:  چڀ  ٺ      ٺ  چ  :في ملح  وله  ،الي فيها
 : حٓٓهه فيهٓا  ٓٙ مسٓٓ لة واويٓة فٓي المٓٓبل٘ فٓي  ولٓه  ،ٓٓال  :والمساألة السادساة

 و  ٧آل عمران:    چۆ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  
  .وا  بلفه٘ فيها سل٘ وكى أ واٗ ال، ماء في ولٖ

  .ال غة حهه فيها  ٙ مس لة واوية في  :المسألة السابعة
لٓٓ٘ وكٓٓى أ ٓٓواٗ  . حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة فٓٓي ال لٓٓىي  :المسااألة الثاميااة

  .ال، ماء فيها
"  :حيٓٓه  ٓٓاٗ . حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة فٓٓي ال،ٓٓىَو :المسااألة التاسااعة

 :ا  ٘ أٙ الواو  ٓه  حٓؤ مٓٙ اٗو ) ف،ٓولٙ ( فٓي اب ٓهاء أبيٓاح الُويٓح ويسٓم 
  . ىًما

  .ل٘ وكى  وهه     ولٖ 
ٓٓه  ،ٓٓال  :مسااألة العاشاارةال   : حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة مٓٓٙ القٓٓىآٙ فٓٓي  ول

 و 4٤البقرة:    چپ  پ  پ    پ  ڀ  چ 
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالي فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي األ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىأ  چڈ    ژ    ڈڌ  ڎ  ڎچ :و ول

 [ 141] األعراف:  
  .ل٘ وهل يوكى أ واٗ ال، ماء في الثٕى بيٙ ايي يٙ
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 واويٓٓٓة فٓٓٓٓي القٓٓٓىآٙ المٓٓٓٓىي٘ حٓٓٓٓهه فيهٓٓٓا  ٓٓٓٓٙ مسٓٓٓ لة  :المساااألة الحاديااااة عشااارة
ٓٓٓه  ،ٓٓٓال    .[11٦ ]البقررررة:چ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ   :فٓٓٓي نحٓٓٓو  ول
 بواو ومن غير واو  

  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  :ويحو قولهللا تعالى
  .ل٘ وهل يوكى ا  بلٔ ال، ماء في القىاءاح فيها 

  :.. فٓٓي نحٓٓو. حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة فٓٓي ال ٓٓط :المسااألة الثاييااة عشاارة
  . مىو ( ل٘ وكى     ولٖ  واهه  ،ىيةواو ) 

  . حهه فيها  ٙ مس لة في هيئة الواو :المسألة الثالثة عشر
 حهه فيها مس لة واوية في النج٘و ل٘ وكى أٙ الواو في  :المسألة الرابعة عشر

  .ل٘  حهه  نها مٙ هوا القبيح سس ة وهي  بلمة لي٘و الجم،ة :حسال الجمح
 حٓٓهه فيهٓٓا  ٓٓٙ مسٓٓ لة واويٓٓة فٓٓي ال ،بيٓٓى لٓٓ٘ وهٓٓل  :المسااألة الخامسااة عشاارة
  .يوكى أ واٗ الم،بىيٙ فيها

فااي  –رحمااهللا    –وكاياات هااذه هااي المسااائل التااي تحاادث عيهااا المصاايف 
  .الفصل األول 

فقه  حهه فيه  ٙ الواو الوا ،ة في ايية المىيمة فٓي  ولٓه   :أما الفصل الثايي
 .و٧1] الزمر:  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  : ،ال 

  .ل٘  حهه فيه  ٙ لثة أهح الناى و ه٘ وجوه الواو فيها .بيياها الواو
ىأ  ال  يٓٓٓح بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه  :لٓٓٓ٘ ىال ي،ٓٓٓهه آىاء ال، مٓٓٓاء فٓٓٓي ولٖٓٓٓ وىوا هٓٓٓ٘ ملٓٓٓح

وأىاء ال، مٓٓاء اي ٓٓىيٙ  سوىأ  الثٓٓىاء ومٓٓا ُحكٓٓ   نٓٓه س-ىحمٓٓه    –الثىاهيٓٓهن 
   .في ولٖ

ٓٓٓه  ،ٓٓٓال لٓٓٓ٘ ىام ي حٓٓٓهه فٓٓٓي هٓٓٓوا الثلٓٓٓح  ٓٓٓٙ   واو  ٓٓٓة و فٓٓٓي ملٓٓٓح  ول  :اللماني
 .و22] الكهف: چ  ڍ  ڍچ   

" إٙ     ٓٓ  أملٓٓى األ ٓٓياء  :لٓٓ٘  حٓٓهه  ٓٓٙ الحكمٓٓة مٓٓٙ لثٓٓ  سٓٓه،ة حيٓٓه  ٓٓاٗ
والجهٓاٗ سٓه،ةس وأبٓوال  سواأل الي٘ سٓه  سواألىاضيٙ سه  سالسماواح سه  :سه،ة
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 ... إلخ .وأ ضاء اإلنساٙ سه،ة سالناى سه،ة
إٙ الموامٓل السٓياىا فٓٓي  :  ) لمانيٓة ( حيٓٓه  ٓاٗلٓ٘  حٓهه  ٓٙ الحكمٓٓة مٓٙ لثٓ

 ...... إلخ "  .والىيام لمانية وأبوال الجنة لمانية س قه الث ٖ لمانية
لٓٓ٘ وكٓٓى أنٓٓه   مٓٓا  جٓٓه  لٓٓيها  ٓٓ،ىية أو  ُيٓٓة فٓٓي كٓٓبل٘ الب غٓٓاء واويٓٓة لٓٓ٘  ٓٓ ٘ 

  .هوي الىسالة هقليها واوية ألمىئ القيً
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 املخطىطهزا دميضاخ  -4
بهٓٓا مميٓٓياح كليٓٓىا وهٓٓي  –ىحمٓٓه    –الىسٓٓالة الواويٓٓة ل  ٓٓيخ ُٓٓاهى القيوينٓٓي 
فمٓٙ ممييا هٓٓا مٓٓا  .وفيهٓٓا مٓا يؤ ٓٓو   يهٓٓا سفٕٓو هٓٓوا  مٓح له ٓٓى  بهٓٓا مٓا يمييهٓٓا

  :ي  ي
  .اله ة الم ناهية في م،الجة النلٍو -ٔ
  .كلىا ىوافه الم،ن  في هوي الىسالة -ٕ
  .الميح إل  اال  لاى المثيه -ٖ
  .الىسالة الواوية م يئة ه  واٗ الم قهميٙ مٙ ال، ماء -ٗ
  .-ىحمه    –ِهوى   لية المؤل   -٘
  .أمانة ال، مية -ٙ
هوي الىسالة  حهلح  ٙ كح جوانل   الواو و وما وكى فيهٓا مٓٙ أ ٓواٗ  -ٚ

وا كانٓٓح هٓٓوي الىسٓٓالة   ٓٓ  مٓٓا  ال، مٓٓاء القٓٓهم  فٓٓي  ٓٓ   المجٓٓاالح وا 
 .ا أٙ  بٓىي ل نٓاً ليثيٓهوا منهٓٓافحٓٓى  بهٓ سوكٓى  نهٓا مٓٙ مكانٓة  اليٓة

  .و الة أنها م ُول  هي٘ فمٙ مجمو ة
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 هزا املخطىطاملآخز عهى انشيخ طاهش انقضويُي يف  -5
إٙ األ مٓٓاٗ اله ٓٓىية ال    ٓٓو مٓٓٙ النقلٓٓاٙ والمبلحِٓٓاح فٓٓإٙ اله ٓٓى 

ولٓٓٓوا فٓٓٓإٙ هنٓٓٓاٖ -  -ولمٓٓٓٙ ال،لٓٓٓمة لىسٓٓٓولنا المٓٓٓىي٘  سليسٓٓٓوا م،لٓٓٓوميٙ
ىحمٓه    ،ٓال   –ه،َ الما و والمبلحِاح     ال يخ ُاهى القيوينٓي 

فٓٓي هٓٓوي الىسٓٓالة الموسٓٓو ة هالىسٓٓالة الواويٓٓة وب الٓٓة أنٓٓه  –ىحمٓٓة واسٓٓ،ة 
  .ك بها في لي ة واحه حيه وكى ولٖ في   ا٘ الم ُول –كما  اٗ 

   :ومٙ هوي المبلحِاح ما ي  ي
ٓٓه لآليٓٓاح  حنٓٓي  ٓٓه يهمٓٓإٙ ال ٓٓيخ ُٓٓاهى القيوي -ٔ فٓٓي ه،َٓٓ األحيٓٓاٙ فٓٓي نق 

القىآنية فيض  لثِا مكاٙ  ى أو يييه لثِا ليً مٙ اييٓة ومٓٙ ولٖٓ  ولٓه 
و ك بهٓٓا ال ٓٓيخ 4٤البقرررة:    چپ  پ  پ    پ  ڀ  چ  ،ٓٓال :

كماا فاي اليساخة ويوهحوٙ أوالهك٘ ( فوض ) أوالهك٘ ( مكاٙ ) أبناءك٘ ( )
  .رقم ) ج ( اإلبرازة األولى لهللا 

 [3 – 2الغاشية: ] چڤ    ڦ        *ٹ  ڤ  ڤ  چ :وكذلك في قولهللا تعالى -ٕ
 ) وجٓٓٓٓوي يومئٓٓٓو  ام ٓٓٓٓة :وكىهٓٓٓا ال ٓٓٓيخ ُٓٓٓٓاهى القيوينٓٓٓي هكٓٓٓٓوا  ٓٓٓاٗ  ،ٓٓٓال 

)  ا ،ة ( ول،ح ولٖ سٓكوٙ مٓٙ الناسٓخ أو يكٓوٙ  :نالهة ( بهوٙ لثِة 
  .ولمٙ هوا مما يؤ و   يه سسهًوا منه

 و 1٧الحاقة:    چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ   : ،ال كولٖ  نه وكىي لقوله  -ٖ
) ويحمٓٓٓٓح  :حيٓٓٓٓه وىهح هكٓٓٓٓوا –وكٓٓٓى اييٓٓٓٓة مٓٓٓٓٙ هوٙ لثِٓٓٓٓة ) فٓٓٓٓو ه٘ (  

 .) فو ه٘ (  : ٌى ىبٖ لمانية ( هحؤ
  .ومما يؤ و   يه أيضا أنه أحيانا ال ي،يو القٗو لقائ ه -ٗ
  :يقٓٗوكما يؤ و   يه أيضًا  ٓه٘  ٓيوي األبيٓاح ال ٓ،ىية إلٓ   ائ يهٓا حيٓه  -٘

  .و اٗ أ ى و هوٙ وكى أسماء هؤالء ال ،ىاء س   اٗ ال ا ى
كليٓٓىا  هالسٓٓيما وممييا ٓٓ م ُٓٓولال اهٓٓو  ٓٓهىوه،ٓٓه فٓٓإٙ هٓٓوي الما ٓٓو ال  حٓٓط مٓٓٙ 

   .جًها
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 يُهعي يف انرحقيق-6
مٙ الم، و٘ أٙ الغاية مٙ  حقي  النٍ هٓو إِهٓاىي   ٓ  حقيق ٓه وا  ىاجٓه 

  .ك هه المؤل هلوىا أ ىل ما  موٙ إل  األلح الون 
فٓٓٓٓي  حقيٓٓٓٓ  هٓٓٓٓوا الم ُٓٓٓٓول   ٓٓٓٓ   –ه،ٓٓٓٓوٙ   و وفيقٓٓٓٓه  –و ٓٓٓٓه ا  مٓٓٓٓهح 

وى ٓٓ٘ إ هٓٓا ي لٓٓه فٓٓإٙ هٓٓوا ال ي،نٓٓي أنٓٓي ال أسٓٓ  ه٘  سالمٓٓنه  الولٓٓثي ال ح ي ٓٓي
فقٓٓٓه اسٓٓٓٓ  همح المٓٓٓٓنه  النقٓٓٓهن أو اإلحلٓٓٓٓائي وال ٓٓٓٓاىي ي  س يٓٓٓىي مٓٓٓٓٙ المنٓٓٓٓاه 

  .إٙ  ُ ل األمى ولٖ سو يىها
  -:    ال ُواح اي يةو ه ا  ض  ولٖ أٙ أسيى 

 س مٓٓٓٓٓح بنسٓٓٓٓٓخ الم ُٓٓٓٓٓول حسٓٓٓٓٓل  وا ٓٓٓٓٓه الىسٓٓٓٓٓ٘ اإلمبلئٓٓٓٓٓي الم،الٓٓٓٓٓىا -ٔ
 س٘ م،نٓٓٓٓاياو سٓٓٓٓم ه إلٓٓٓٓ  فقٓٓٓٓىاح  ه،ٓٓٓٓا لمٓٓٓٓا يق ضٓٓٓٓيه كٓٓٓٓبل٘ المؤلٓٓٓٓ  و مٓٓٓٓ

  .واس  همح  بلماح ال ى ي٘ في ضهط النٍ المحق 
ألبح أى ا٘ الم ُول ال ي ا  و ها ألبًل في ها ح النٍ بوض   ط  -ٕ

   .الىجّو إل  األلح مائح هكوا ) /( ليسهح
 س( لحلٓٓٓٓٓٓٓى اييٓٓٓٓٓٓٓاح القىآنيٓٓٓٓٓٓٓة  چ چاسٓٓٓٓٓٓٓ  همح األ ٓٓٓٓٓٓٓواً الميهٓٓٓٓٓٓٓىا ) -ٖ

  .وأى ا٘ ايياح ها ح النٍ سواأل واً المىب،ة )   و ( ألسماء السوى
ى مٓٓح اييٓٓاح القىآنيٓٓة فٓٓي سٓٓوىا ال ٓٓي ي حٓٓهه  نهٓٓا الملٓٓن  ها ٓٓح  -ٗ

  .النٍ
أو لٓٓححح الٓٓنٍ مٓٓٙ النسٓٓخ األ ٓٓى  إوا كٓٓاٙ فٓٓي نسٓٓ ة األ٘ سٓٓقط  -٘

  . لحي  م  بياٙ اال  بلٔ بينها
  . ىجح القىاءاح القىآنية مٙ ملاهىها ال الة بها -ٙ
 . ىجح األحاهيه النبوية ال ىيثة مٙ ك ل الحهيه -ٚ
 ىجٓٓٓح النلٍٓٓٓو النلىيٓٓٓة وال ٓٓٓ،ىية مٓٓٓٙ ملٓٓٓاهىها األلٓٓٓ ية ونسٓٓٓبح  -ٛ

  .مال٘ يكٙ منها منسوها إل  لاحهه 
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أو مٓٓٓٙ  –جٓٓٓهح إٙ و  – ىجٓٓٓح ايىاء المنسٓٓٓوهة مٓٓٓٙ ك ٓٓٓل ألٓٓٓحابها  -ٜ
  .الملاهى األ ى  ما أمكٙ

  .في الم ُول  ىجمة وافية غموىا ىجمح لجمي  األ بل٘ الم -ٓٔ
  . ىحح في الهامٌ م،اني الم ماح الغامضة مٙ ك ل الم،اج٘ -ٔٔ
اس  همح  بلماح ال نليٍ حٗو ايياح القىآنية واألحاهيه النبوية  -ٕٔ

  .وأ ٗو ال، ماء سال ىيثة
 .ايية في ل ل النٍوض،ح اس٘ السوىا وى ٘ 

  -: مح ه،مح  هه مٙ الثهاًى وهيل٘ 
 .فهًى ايياح القىآنية -ٔ
  .فهًى األحاهيه النبوية ال ىيثة -ٕ
  .فهًى األبياح ال ،ىية -ٖ
 .فهًى أنلأ األبياح -ٗ
 .فهًى األ بل٘ -٘
  .فهًى الم ل ال ي أوىهها الملن  في الم ُول -ٙ
  .فهًى الملاهى والمىاج  -ٚ
  .فهًى الموضو اح -ٛ
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  انصانسثحس امل
 ذىصيف انُسخ-1

 ل م ُول سٓو  لٓبله نسٓخس ىمٓيح لنسٓ ة أسٓ،ه أفنٓهن -فيما أ  ٘ -ال  وجه 
 ٓٓٓٓٓ ّٓٓٓٓي ها ٓٓٓٓا  ب ٓٓٓٓٓ)ل(س ولنسٓٓٓٓ ة نجيٓٓٓٓل )أ(س ولنسٓٓٓٓ ة  ٓٓٓٓهيه    ٓٓٓٓىايا  –ب وهٓٓٓٓي اإلب

 بٓ)ل(. وهوا  وليثها:  -األول 
 :يسخة )أ(

 ح ث  بها مك هة أس،ه أفنهن الم حقة هالس يمانية في مهينٓة اسٓ انبٗو ال ىكّيٓةس  
(س في   ى لوحاحس ضمٙ مجمّٓو لُٓاهى الَقْيوينّٓيس ٓٔ/ ٖٖٙٔ حح ى ٘: )
س مسُٓٓى ها: ) (س وهٓٓي األ يٓٓىا فٓٓي الم ٕٕٓ -و ٕٔٔمٓٓٙ وى ٓٓة ) ( ٖٕجمّٓٓو

( ك مٓٓٓٓٓة.  م ٓٓٓٓٓاي النسٓٓٓٓٓ ة ٘ٔ -ٖٔسًُٓٓٓٓٓىاس و ٓٓٓٓٓهه الم مٓٓٓٓٓاح فٓٓٓٓٓي كٓٓٓٓٓح سُٓٓٓٓٓى: )
 مٓٓٓٓاه    ٓٓٓٓو مٓٓٓٓٙ ال لٓٓٓٓحيثاح  اهالوضٓٓٓٓوم والمقىوئيٓٓٓٓة  اليٓٓٓٓة الهىجٓٓٓٓةس كمٓٓٓٓا أنهٓٓٓٓ

وال حىيثٓٓاح. ك بٓٓح ب ٓٓط النسٓٓخس ومٓٓهاهها األسٓٓوهس كمٓٓا ميٓٓيح أسٓٓماء الثلٓٓٗو 
هي نس ة يبهو أنها مٙ  لى هالمهاه األحمى وكولٖ بهاية المسائح واأل واٗ. و 
س وولٖٓ «م ٓ    المسٓ ميٙ بهقائٓه»المؤل   وولٖ لقىين يٙس وهمٓا: وجٓوه لثِٓة 
. اللانيٓٓة: وجٓٓوه لثِٓٓة  س وولٖٓٓ ه،ٓٓه اسٓٓ٘ «أها٘   أيامٓٓه»  ٓٓ   نٓٓواٙ المجمّٓٓو

الملن س و نواٙ الىسٓالة الواويٓة. كمٓا أنهٓا م يئٓة هالحوا ٓيس ال الٓة ب ثسٓيى 
ٓٓٓٓة ال  ٓٓٓٓي ي ناولهٓٓٓٓا الملٓٓٓٓن س و  يهٓٓٓٓا و ٓٓٓٓ  هاسٓٓٓٓ٘ دمحم بٓٓٓٓٙ أحمٓٓٓٓه اييٓٓٓٓاح القىآني

 القىماني ال ُيل بجام  هياى هيناى. 
 يسخة )ب(:

س  حٓح ى ٓ٘:   ح ث  بها مك هة  هيه   ّي ها ا الم حقة هالس يمانية في اس انبٗو
س مٓٙ وى ٓٓة  سس فٓي  سٓ  لوحٓٓاحس ضٓمٙ مجمّٓوٕٙٔٔ وهٓٓي فٓي وسٓط المجمّٓٓو

 (س ويس ،مح الناسخ نِا٘ ال ،قيهة ل ى ي٘ اللٓثحاحس مسُٓى ها:  ٙٚ - ٛٙ)
( ك مٓٓة.  م ٓٓاي النسٓٓٓ ة ٖٔ -ٜ( سًُٓٓىاس و ٓٓهه الم مٓٓٓاح فٓٓي كٓٓح سُٓٓٓى: )ٖٔ)

ه نها     هىجة  الية مٙ الوضٓوم والمقىوئيٓةس إال أنهٓا أملٓى مٓٙ سٓاهق ها مٓٙ 
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ك بٓح ب ٓط ال ، يٓ  )الثاىسّٓي(س وك بٓح هالمٓهاه حيٓه ال لٓحيثاح وال حىيثٓاح. 
األسٓٓٓوهس وميٓٓٓيح أسٓٓٓماء الثلٓٓٓٗو والمسٓٓٓائح واأل ٓٓٓواٗ هالمٓٓٓهاه األحمٓٓٓىس كمٓٓٓا  ٓٓٓ٘ 
 مييٓٓي اييٓٓاح بوضٓٓ   ٓٓط هالمٓٓهاه األحمٓٓى فو هٓٓا. لٓٓ٘ إٙ الناسٓٓخ هائٓٓ٘ اللٓٓبلا 

     األنبياءس وال ىضي  ٙ اللحاهةس وال ىح٘     ال، ماء.
 يسخة )ج(:

(س ٙ/ ٛ٘ٙ هٓٓة نجيٓٓل ها ٓٓا فٓٓي مهينٓٓة  يٓٓىا ال ىكيٓٓةس  حٓٓح ى ٓٓ٘: ) حٓٓ ث  بهٓٓا مك
س مٓٓٙ وى ٓٓة ) و(س مسُٓٓى ها: ٖٛ - ٚٚو قٓٓ  فٓٓي سٓٓه  لوحٓٓاحس ضٓٓمٙ مجمّٓٓو

( ك مٓٓٓة. ك بٓٓٓح ب ٓٓٓط ٗٔ -ٔٔ( سًُٓٓٓىاس و ٓٓٓهه الم مٓٓٓاح فٓٓٓي كٓٓٓح سُٓٓٓى: )ٕٔ)
نسٓٓٓ ي جميٓٓٓح مقٓٓٓىوءس هٓٓٓه ه،َٓٓٓ ال ٓٓٓكحس كمٓٓٓا ك بٓٓٓح هالمٓٓٓهاه األسٓٓٓوهس ويكلٓٓٓى 

الثلٓٓٓٗو والمسٓٓٓائح  اويٙهالمٓٓٓهاه األحمٓٓٓى فٕٓٓٓو  نٓٓٓناسٓٓٓ ها مٓٓٓٙ وضٓٓٓ   ُٓٓٓول 
 واأل واٗ.

 ث  في أولها م  ساهق يهاس م   غيى ُثي  في األلثا س إال أنهٓا  ٓنقٍ  ٓهها  
مسٓٓٓٓٓ لة واويٓٓٓٓٓة فٓٓٓٓٓي »س و«مسٓٓٓٓٓ لة واويٓٓٓٓٓة فٓٓٓٓٓي ال لٓٓٓٓٓٔو»مٓٓٓٓٓٙ المسٓٓٓٓٓائحس وهٓٓٓٓٓي: 

مسٓٓٓ لة واويٓٓٓة فٓٓي الٓٓٓويٙ نٓٓٓٗي فٓٓٓيه٘ »س و«مسٓٓٓ لة واويٓٓٓة فٓٓي الُٓٓٓل»س و«ال ٓٓوكيى
كما أٙ المسائح الم ث    يها بهٓا نقٍٓس وهٓو مٓا بٓىىي الملٓن  ه نٓه  س«القىآٙ

فهٓٓوا مٓٓا حضٓٓىني مٓٓٙ م،ٓٓاني »كٓٓاٙ   ٓٓ   ج ٓٓة مٓٓٙ أمٓٓىي. وجٓٓاء فٓٓي نهاي هٓٓا: 
ى هٓٓٓا وم لٓٓٓىفا هاس ومٓٓٓا وكٓٓٓى فٓٓٓي اييٓٓٓة  الٓٓٓواو وأحكامهٓٓٓا وأحوالهٓٓٓا وأ سٓٓٓامها ُو

،جبل المسٓٓئٗو  نهٓٓا مٓٓٙ األ اويٓٓحس ول، ٓٓي أ ٓٓوكى  يىهٓٓا مٓٓٙ ه،ٓٓهس إو كنٓٓح مسٓٓ 
 «في إن اء هوي الىسالةس ح   أ مم ها في لي ة واحها...

 
 
 
 
 



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿٘ٔٛٙ﴾  
  

 إظشاءاخ ويُهط انرحقيق-3
 قمت بما يأتي:

 نسخ النٍ مٙ النس ة )أ(. -ٔ
 مقاب ة النس  يٙ )أ(س و)ل(.وألبح فىٕو النس ة )ل( أسثح النٍ. -ٕ
  ىاءا النٍ وضهُه مٙ مِانه. -ٖ
 ال ، ي      النٍ هما يجل. -ٗ
مِانهٓٓٓٓا األلٓٓٓٓ يةس أو بواسُٓٓٓٓة المِٓٓٓٓاٙ   وليٓٓٓٓ  نلٍٓٓٓٓو الم ٓٓٓٓال مٓٓٓٓٙ -٘

 األ ى .
   ىي  ايياح القىآنية. -ٙ
 االم ثاء هاللحيحيٙس ل٘ هقية الم ل الس ة في   ىي  األحاهيه. -ٚ
ٓٓٓ٘ يكٓٓٓٙ ل  ٓٓٓا ى  -ٛ   ٓٓٓىي  األبيٓٓٓاح ال ٓٓٓ،ىية مٓٓٓٙ هواويٓٓٓٙ ال ٓٓٓ،ىاءس فٓٓٓإٙ ل

 هيواٙس فمٙ المِاٙ الم، مها.
 سبية(.ال ىجمة لؤل بل٘س الغيى م هوىيٙ )وال هىا هنا ن -ٜ
يٙ فٓٓٓي  ا  مٓٓٓهح مٓٓٓنه  النسٓٓٓ ة األ٘س واسٓٓٓ ،نح هالنسٓٓٓ  يٙ األ ٓٓٓىي -ٓٔ

 و ىاءا النٍ. ضهط 
  مح ب حقي  نسهة الم ال للاحهه. -ٔٔ
  مح ب حقي   نواٙ الم ال. -ٕٔ
 ال ىجمة الم  لىا  يى الم  ة ل ملن . -ٖٔ
  مح ه،مح هىاسة ل نٍس   ضمٙ مقهمة؟؟؟ -ٗٔ
  ولي  النسخ و َى ه،َ نماول منها -٘ٔ
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 انرحقيقسيىص 
ايياح القىآنية في ل ل النٍ هالىس٘ ال،لماني واس٘ السوىا  وض،ح -ٔ

 .وى ٘ ايية
 وض،ح ى ٘ ال وحة بيٙ  وسيٙ م،كوفيٙ م   ط مائح هكوا   أ / او. -ٔ
 .وو ٖهكوا أ / وض،ح الىمي )و(هاللة     وجه ال وحة -ٕ
  و. ٖهكوا أ /    وض،ح الىمي ) ( هاللة  -ٖ
هاللة     أٙ هوا المىج  مٙ هوٙ وض،ح الىمي )ه ل( في الهامٌ  -ٗ

 .ُه،ة
وض،ح الىمي )ه ح( في الهامٌ هاللة     أٙ هوا المىج  مٙ   -٘

 هوٙ  اىيخ.
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 منارض يٍ انُسخ-3
 اليسخة )أ(:

 
 لثحة الغبلٔس و حمح  نواٙ الم ال واس٘ المؤل  وو   الم ال

 
 
 
 
 
 

 أٗو الم ال
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 نهاية الم ال
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 اليسخة)ب(

 
 أٗو الم ال

 
 
 
 

 
 
 

 نهاية الم ال
 اليسخة )ج(:
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 (1)بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وينٓٓيّ يْ أحمٓٓه بٓٓٙ دمحم القَ  بٓٓٙ أبٓٓو دمحم ُٓٓاهى بهٓٓاء الٓٓهيٙ اإلمٓٓا٘ األجٓٓحُّ  ال ٓٓيخ ٓٓاٗ 

َّٙ (ٕ))ياه   إن،امه( َٙ  : إ ٓمٓا وُ  وأب ٓوَ  سما أف    هه المٓبلَ٘  أحس حمٓه    س  هٓه النِٓا٘ ِّ
  َ ِ ٓالىسٓالةس وفُ    هِهٓوىي هٓالُ  ِ ٓاللٓبلا   ٓ  مٓٙ أُ  لٓ٘ و قهسٓح أسٓماؤيس  س لنٓاؤي جح
ه الملُٓث  و  ٓ  مَّ حّ مُ  سإل  منه  الح  سال    ةِ الهاهن لمافَّ  سالضبللة ج هالُ  ينوى ب

ًَ  سآلٓٓٓه هٓٓٓىه٘  ُهيٓٓٓىً  الٓٓٓويٙ أوهٓٓٓل    ٓٓٓنه٘ الٓٓٓىج ٓٓٓ ساُو فٓٓٓي هوا٘  أُٓٓٓاٗ  ُ -ي لٓٓٓ٘ إنِّ
ٖس وأن،ٓ٘ بهلٓيىا ٙ بنوى ال،قٓح   َهٖٓس وييَّ في سبلمة الحاٗ  هىَ  وحًى ٖ الن،مة  مىَ 
إلٓٓ    ٓٓه ان هيٓٓحُ  -ٖوأسٓٓ،ه فٓٓي الٓٓهاىيٙ جٓٓهَّ  ٖسَ ٓٓالٓٓىٕي  يْ س وأى ٓٓه بٓٓهوى َٖ هَّٓٓاليقٓٓيٙ لُ 

مٓٙ  بياٙ مسٓ لة   في سفيما أمىحَ  ِمٖىسْ  إل  ا  ثاء وساى حُ  سٖ فيما ىسمحَ مُاّ أمىِ 
ونهضٓح بٓإيىاه مٓا  سحٓهى نقاِبهٓافٓي  ٖ سٓ،أ ى ب ُٓفحِيٓح هاإل س ة   ٓكِ ة مُ يَّ اوِ القىآٙ وَ 

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ وهٓٓي  ولٓٓه  ،ٓٓال : سهٓٓامٓٓٙ جوابِ هٓٓه  سٓٓم  ال ٓٓاُى

ها في لثة  سأهح الن،يِ٘   لةبيياها الواو في  سو ٖٚاليمى:   .الجحي٘ أهحِ وهسقُو
  :النيٙفي فل يٙ  مسىوهاً  ها ىسالةً  ُ و م  

ى هٓٓٓا  ي ٓٓٓ مح   ٓٓٓ  م،ٓٓٓاني سفٓٓٓي بيٓٓٓاٙ مقهمٓٓٓة أحااادهما: الٓٓٓواو وأ سٓٓٓامها ُو
  وأحكامها.
 ية المسئٗو  نها.في بياٙ الواو في اي :(ٖ)اييوالث
و ثٓٓٓٓٓة  سو ٓٓٓٓٓوّي الثكٓٓٓٓٓى سمٓٓٓٓٓ  جمٓٓٓٓٓوه ال ٓٓٓٓٓاُى س  ٓٓٓٓٓ  حسٓٓٓٓٓل االسٓٓٓٓٓ ُا ة 

إنٓٓه ىؤٔو  سومنٓٓه الم،ونٓٓة و  يٓٓه اال  مٓٓاه سوالسٓٓهاهال،لٓٓمة  وهٓٓا  سالهضٓٓا ة
 هال،هاه.
 

                                 
الىسٓٓٓٓالة الواويٓٓٓٓة لئلمٓٓٓٓا٘ دمحم »حمٓٓٓٓىس ك،نٓٓٓٓواٙ ل م ٓٓٓال: ( ك ٓٓٓل  ب هٓٓٓٓا فٓٓٓٓي )ل( هالمٓٓٓهاه األٔ)

 «.القيوينيّ 
 ( ما بيٙ القوسيٙ ليً في )ل(.ٕ)
 «.  والثلح اللاني»( في )ل(: ٖ)
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 انفصم األول
 وأقسامها وطرقها وأحكامها. المقدمة التي يشتمل عمى معايي الواو (ٔ)في

  ٓٓ   يّّ مبِنٓٓ -امٓٓاها٘ محكيِّٓٓ-م، ٓٓح ولثِٓٓه  مجهٓٓوىم  ا  ٓٓ٘ أٙ الٓٓواو حٓٓٔى  ٓٓثونّّ 
 ٙ هٓٓوي واوم  :فيقٓٓاٗ  السٓٓكو

ُٙ ايِ ٓٓ   لحكايٓٓة لٓٓوح الغٓٓىالس) ٓٓإ( س ملٓٓح: ىِ سٓٓام
وا ٓٓٓ وا  ٓٓٓه ه مجٓٓٓى  االسٓٓٓ٘ وحٓٓٓهلحَ أجىيَ  ٓٓٓح: هٓٓٓوي  س ن ٓٓٓ واوم أ ىب ٓٓٓه فق  ٓٓٓاٗهوَّ ُم  ىا.  

 وألحاهه:  نهٙ الماينيّ  يهجو  (ٕ)ال ا ى
    َوَواو   َأِلااااااف    َعَمااااااى اْجَتَمُعااااااوا إَذا

 

 الِجاااااااااَدالُ  َبَياااااااااَيُهمُ  َهااااااااااجَ  َوَيااااااااااء  
 

 (ٖ)مسألة في مواقع الواو في الكالم
 . اويائهً  سهاًل وبَ  سألبًل  :أضىل   ق  في كبل٘ ال،ىل     لبللةِ ي والواو

ما  ينه الث،ح إمَّا فاء :فاأللح ما المه كالهلو كالو هس وا   . كالسولس وا 
مٓٓٓا  ٓٓٓٙ األلٓٓٓ  ووٕ أ/  لٓٓٓغيى ىأًفٓٓٓي س ً  يْ وَ إمٓٓٓا  ٓٓٓٙ الهمٓٓٓيا كٓٓٓىُ  :هٗوالَبٓٓٓ س وا 
ما  ٙ الياء نحو ضاىلس س في جم  لَ اىِ وَ َض  :نحو   .اىسَ اليَ  ٙبيّ  ى  وسِ مُ  :وا 

ٓٓٓٓٓٓ مٓٓٓٓٓٓاواليائٓٓٓٓٓٓه إ ٓٓٓٓٓٓ سا كٓٓٓٓٓٓالمولىلانًي مٓٓٓٓٓٓا لالًل مٓٓٓٓٓٓا ىاهً،ٓٓٓٓٓٓ سكالجٓٓٓٓٓٓهٗوا وا   س(ٗ)اوَ نُ ىْ ا كٓٓٓٓٓٓالقَ وا 

                                 
 «.  في بياٙ»( في )ل(: ٔ)
س وهىا ٜٕ/ٙ ( البيح مٙ الوافىس وهو ليييٓه بٓٙ الحكٓ٘. ينِٓى:  ٓىم المثلٓح البٓٙ ينٓيٌٕ)

اإلهانٓٓة فٓٓي ال غٓٓة ال،ىبيٓٓةس َسَٓٓ َمة بٓٓٙ سٓٓال٘ الَ،ْٓٓوَ ِبّي   حقيٓٓ   ٘ٚٔالغٓٓواٍ ل حىيٓٓىن لٓٓٓ
ٓٓٓٓٓاٙس ٔلٓٓٓٓٓبلم َجٓٓٓٓٓىَّاى وأ ٓٓٓٓٓىيٙ. ل ٓٓٓٓٓىاه القٓٓٓٓٓومّي واللقافٓٓٓٓٓةس. ُ َم  -هٓٓٓٓٓٓ  ٕٓٗٔ وياىا ال 

(س وِ يانة األهل وُلل ُلهال لسٓاٙ ال،ٓىلس   بٓه القٓاهى الهغٓهاهّن  ٖٕٖ/ ٔ٘. )ٜٜٜٔ
. ل حقي   به  / ٔ٘ ) ٜٜٚٔ -هٓ  ٛٔٗٔ. القاهىاس مك هة ال انجّيس ٗالسبل٘ هاىٙو

ٕٔٔ  .) 
. هم ٓ س ٕ( ينِى: سى لنا ة اإل ىالس أبو الثٓ   بٓٙ جنٓي   حقيٓ  حسٓٙ هنٓهاون. لٖ)

(س والمحك٘ والمحيط األ ِ٘س ابٙ سٓيهيس ٖٚ٘/ ٕ٘.  ) ٖٜٜٔ -هٓ ٖٔٗٔهاى الق ٘س 
 القاهىا.. ٕ حقي   به الس اى فىل وأ ىيٙ. ل

. لساٙ ال،ىلس ابٓٙ منِٓوى. نهاح  ىيَ الوٕى ينبح في ألوية الىمح وَهَكاِهكه( الَقْىُنَوا: ٗ)
س ه ح. )  ( )  ٙى (.  ٖٖٔٙ/ ٘ه ل. القاهىاس هاى الم،أى
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ما  امسً    .(ٔ)اوَ هُ حْ مَ القَ ا كوا 
 (ٕ)لة في مواقع الواو الميفصمةمسأ

 :  ى وجًهاوو ٕ ل/  في المبل٘     الني يق وا  ٘ أٙ الواو المنثل ة 
ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ  :كقوله  ،ال  سس واو ال،ُ  والنَّ  :األول

 وٜٕ – ٕٚ  هً:  چائ  
ٱ  چ  سؤ  الٓٓٓنج٘: چٱ  ٻ      ٻ  چ  كقولٓٓٓه  ،ٓٓٓال : سالقسٓٓٓ٘واو  والثاااايي:

 يثسىوٙ  ٗو ال ا ى:ال  ويح و    هوا  سؤ ال مً:  چٻ  
    َتاَبَعاااااااااهللا َوَمااااااااانْ  ِفْرَعاااااااااْونَ  ِإن     

 

ااااااينَ    (ٖ)َسااااااَقْر  فااااااي َجِميًعااااااا َوالي ِبيِّ
 

 النبييٙ  وح ِّ  أن: 
 چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    چ  واو االسٓٓٓ ئنأ واالب ٓٓٓهاءس كقولٓٓٓه  ،ٓٓٓال : والثالاااث:

 [٣التوبة: ] چ چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  وكقوله: ،[٥٢يونس: ] 

 وىسوُله أيًضا بىنء منه٘.أن: 
ٓٓٓٓٓ  محٓٓٓٓٓح )إٙ(  قٓٓٓٓٓهيىي: َ  وىسٓٓٓٓٓوَله بٓٓٓٓٓىئ مٓٓٓٓٓٙ  ٓٓٓٓٓح: وىسٓٓٓٓٓوَلهس م،ُٓٓٓٓٓٔو    و ي

                                 
( الَقَمْحُٓٓٓهَوا: الَهَنٓٓٓة النَّاِ ٓٓٓيا فٕٓٓٓو القثٓٓٓاس وهٓٓٓي بٓٓٓيٙ الوُّؤاَهٓٓٓة والقثٓٓٓاس منحٓٓٓهىا  ٓٓٓٙ الهامٓٓٓةس إوا ٔ)

(. والقٓٓٓٓامًو ٖٖ٘ٚ/ ٘لىجٓٓٓٓح ألٓٓٓٓابح األَى مٓٓٓٓٙ ىأسٓٓٓٓه. لسٓٓٓٓاٙ ال،ٓٓٓٓىل )اسٓٓٓٓ  ق  ا
 المحيط )  م (.

. ٔ. ل( ينِٓٓى: الجمٓٓح فٓٓي النحٓٓوس ال  يٓٓح بٓٓٙ أحمٓٓه الثىاهيٓٓهن   حقيٓٓ  ف ٓٓى الٓٓهيٙ  هٓٓاوإ)
ٓٓٓاحبيس ٜٕ٘ -ٕٗٛ/ ٔ٘. ) ٜ٘ٛٔ -هٓٓٓٓ ٘ٓٗٔبيٓٓٓىوحس مؤسسٓٓٓة الىسٓٓٓالةس   (س واللَّ

. القاهىاس الهيئة ال،امة لقلوى اللقافةس ٔأحمه بٙ فاًى   حقي  السيه أحمه لقى. ل
(س و فقٓٓه ال غٓٓة وسٓٓى ال،ىبيٓٓةس أبٓٓو منلٓٓوى الل،ٓٓالبّي   حقيٓٓ  ٛ٘ٔ -ٗ٘ٔ٘. ) ٖٕٓٓ

 -ٕٔٙ/ ٕ٘. ) ٜٜٛٔ -هٓٓٓٓٓٓ ٛٔٗٔانجيس  . القٓٓٓٓٓاهىا/ مك هٓٓٓٓٓة ال ٓٓٓٓٓٔ الٓٓٓٓٓه فهمٓٓٓٓٓي. ل
ٙٔٗ .) 

س ول٘ أه ه لقائ ه. ينِى: اإلهانة في ال غة ال،ىبية )  (ٖ)  (. ٕ٘/ ٔالبيح مٙ الم هاٖى
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 :(ٔ)كما  اٗ ال ا ى  الم ىكيٙس ول٘ يقح: بىيئاٙس
.............................   

 

ااااااااًرا فااااااا يِّي   لَغَرياااااااب بهاااااااا وقي 
 

.  والرابع: َٙ َٖ و  ىِل ال ب  واو اللٔى كقوله: ال   مح السم
 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٗ    ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال :

 [24٥]آل عمران: 

واو الثال ةس كقٗو أبي هكى اللهي  لىجح  ىأ  بيهي لوًها فقاٗ:  والخامس:
 أهو ل بي ؟ 

 فقاٗ: ال أل حٖ ُ . 
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓه اء ٓٓٓٓٓٓٓٓٓئبل ي ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ هه ال َٓٓٓٓٓٓٓٓٓح: الس وألٓٓٓٓٓٓٓٓٓ حٖ    ل ٓٓٓٓٓٓٓٓٓو هكٓٓٓٓٓٓٓٓٓى: هٓٓٓٓٓٓٓٓٓبلَّ     فقٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٗ أب

 .  لي هاله اء  َ يَّ
هوي الواو أحسٙ مٙ واواح » اللاحُل الج يُح لما سم  هوي الحكاية  اٗ:وكاٙ 

س لح أها  مىو بٙ ».  اٗ األلم،ي: (ٕ)«اأَلْلهْا في  هوه الُمْىِه الِمبَلمِ 
ال،بلءس ىبنا ولٖ الحمهس ما هوي الواو؟ فقاٗ: كما  قٗو ل ىجح: ه،ني هوا 

                                 
 ( البيح مٙ الُويحس وهو لضابئ بٙ الحاىه الُبْىُجِمّي: ٔ)

 ولهى البيح:      
ُٖ أمْس  هالمهينة َىْحُ ُه    ..................... فمٙ َي

. ل       . القٓٓاهىاس ومك هٓة ال ٓٓانجيس ٖينِٓى: الم ٓٓالس سٓيبويه   حقيٓٓ   بٓه السٓٓبل٘ هٓاىٙو
(س والمامٓٓٓٓح فٓٓٓي ال غٓٓٓٓة واألهلس دمحم بٓٓٓٙ يييٓٓٓٓه الُمَبٓٓٓٓىِّه  ٘ٚ/ ٔ٘. ) ٜٛٛٔ -هٓٓٓٓ ٛٓٗٔ

 ٜٜٚٔ -هٓٓٓ ٚٔٗٔ. القٓٓاهىاس هاى الثكٓٓى ال،ىبٓٓيس ٖ حقيٓٓ  دمحم أبٓٓو الثضٓٓح إبٓٓىاهي٘. ل
 ٙٛ/ٛس و ٓٓىم المثلٓٓح ٕٕٛ/ٔو ٓٓىم ال لٓٓىي   سٜٗ/ٔ(. واإلنلٓٓأ ٖٕ٘/ ٔ٘. )

س. و ٓىم ٖٛ٘/ٔس وأوض  المسالٖ ٕٚٙولساٙ ال،ىل )  يى ( س وىل  المهاني لٓ
 .  ٚٙٛ واهه المغني لٓ

(س وهىا الغٓٓٓواٍ فٓٓٓي أوهٓٓٓا٘ ال ٓٓٓواٍس القاسٓٓٓ٘ بٓٓٓٙ   ٓٓٓي الحىيٓٓٓىّن  ٛٚٙ/ ٕ( فقٓٓه ال غٓٓٓة )ٕ)
/ ٔ٘. ) ٜٜٙٔ -هٓٓٓٓ ٚٔٗٔهاى الجيٓٓٓحس  -. بيٓٓٓىوحٔ حقيٓٓٓ   بٓٓٓه الحثٓٓٓي  فى  ٓٓٓي. ل

ٔٗٔ  .) 
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: وهو لٖ ني أى  (ٔ)«اللول  فيقٗو م،ناي: ىبنا لٖ كح  يءس . الواو ل ةس وا 
 والحمه أيضا.
 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ  واو الحٓٓٓٓٓٓٓاٗس كقولٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓال : والساااااااادس:

 [٢٥التوبة: ] 

 :(ٕ)قال الشاعر
ااااااااي   ذكرُتااااااااكِ      َبْيَيَيااااااااا َيْخِطاااااااارُ  والَخطِّ

 

ااااا َيِهَمااااْت  وقااااد َفااااةُ  ِمي  ااااْمرُ  الُمَثق   الس 
 

 وٗ الحجى:  چڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  واو الل ةس كقوله  ،ال : والسابع:
 الواو يائهاس  قهيىي: إالَّ لها.

ال والثامن: س كقٗو ابٙ ال،جَّ  :(ٖ)واو هم،ن  ُىلَّ
 ... ... ... ... ...           (ٗ)وقاِتِم اأَلْرَجاِء َخاِوي الُمْخَتَرق 

                                 
. القٓاهىاس ٔ(  هويل ال غةس أبو منلوى األيهىّنس  حقي   به السبل٘ هٓاىٙو وآ ٓىيٙ. ل ٔ)

(س ولسٓٓٓٓٓاٙ ٘ٚٙ/ ٘ٔ٘. ) ٜٗٙٔ -هٓٓٓٓٓٓ  ٖٗٛٔالٓٓٓٓٓهاى الملٓٓٓٓٓىية ل  ٓٓٓٓٓ لي  وال ىجمٓٓٓٓٓةس 
 (.  ٖٜٗٗ/ ٙال،ىل )

حماسٓة ألبٓي  مٓا٘س (  البيح مٙ الُويحس وهو ألبي ال،ُاء السٓنهن ينِٓى:  ٓىم هيٓواٙ الٕ)
  -هٓ ٕٗٗٔ. بيىوحس هاى الم ل ال، ميةسٔأبو   ي المىيو ي   حقي   ىيه ال يخ. ل

(س و ىم حماسة أبي  ما٘س أبو   ي الثاىسي   حقي  دمحم  لماٙ. ٗٗ٘. )ٍ  ٖٕٓٓ
س ومغنٓي ال بيٓل ٚٙ/ٕ(س و ٓىم المثلٓح ٛٛ/ ٕ. بيىوحس هاى األويا ٓيس ه ح. )ٔل

 .ٜٖٔ/ٔلىي  ( ويً     ال ٜٓٚى ٘ ) 
ٓٓال فٓٓي هيوانٓٓه )مجمّٓٓو أ ٓٓ،اى ال،ٓٓىل(س ُ ِنَٓٓي ب لٓٓحيحه ٖ) ( لٓٓهى بيٓٓح  مٓٓٙ الىََّجٓٓي لُىؤَهٓٓة بٓٓٙ الَ،جَّ

ِ٘ األ مإ  اِون ٗٓٔولي٘ بٙ الوىه. ه ل. المويحس هاى ابٙ   يهةس ه ح. )ٍ:  (س وفيه: و اِ 
ٓٓ  وال لٓٓائٍ  ٓٓاّ الَ َث َٓٓ ِهه اأَلْ ٓٓبل٘ َلمَّ َٓٓىٕ... ُمْ  س ٕٖٔس ٖٛٓوالمنلٓٓ  لٓٓٓ سٕٕٛ/ٕالُمْ َ 

 ٕ٘/ٓٔس ولسٓٓاٙ ال،ٓٓىل )  ثٓٓ س  مٓٓ س  ٓٓبل ( و يانٓٓة األهل ٗٔٙس ٛٓٗوجمهٓٓىا ال غٓٓة لٓٓٓ
س وسٓٓٓٓٓى ٕٖٓس ٕٓٙ/ٕس وال لٓٓٓٓٓائٍ  ٕٓٔ/ٗس وهٓٓٓٓٓبل نسٓٓٓٓٓهة فٓٓٓٓٓي الم ٓٓٓٓٓال لسٓٓٓٓٓيبويه ٕ٘/ٓٔ

س ٕٓ/ٔس ولسٓاٙ ال،ٓىل )  يٓهس  ٓ ٘س  ٓبل ( و ٓىم ابٓٙ  قيٓح ٕٓ٘س ٖٜٗ/ٕلنا ة اإل ىال 
 .  ٖٚ/ٔ ية اللهاٙ و ىم األ موني هحا

 «.  حاون المح ىٕ »( في )ل(: ٗ)
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 : اس و  الماء وال  هَة.(ٔ)هم،ن  )م (س كقوله« الواو» والتاسع:
 [١2يونس: ] چٿ   ٹ  ٹ  چ    ،ال : اٗ   

 ڀ  ٺ  ٺچ  هم،نٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ : إوس كقولٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال : (ٕ)«الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواو» والعاشااااااااااار:

 وٗ٘ٔ  آٗ  مىاٙ: چٺ    
 م،ناي: إو ُائثة.
ڇ  ڇ  ڍ  چ   و: اللمانيةس كقوله  ،ال :ٕواو أ/  والحادي عشر:

 وٕٕ المه :  چ ڍ
 سٖٙ األ ىأ:  چڱ  چ  واو  هي ة االس ثها٘س كقوله  ،ال : والثايي عشر:

 .(ٖ) وأ هاهها سو٘ٛٔ األ ىأ:  چھ  ھ  چ  و وله: سوٜٙ
 :مسألة

 سوحمٖٓٓٓو سوأ ٖٓٓٓو سالٓٓٓواو  ٓٓٓه يكٓٓٓوٙ  بلمٓٓٓة ل ىفٓٓٓ  فٓٓٓي سٓٓٓه،ة أمل ٓٓٓةس فٓٓٓي: أبٖٓٓٓو
س ووو ماٗ. ومنو في السؤاٗ  ٓٙ منكٓوىس وفٓي األف،ٓاٗس كقولٖٓ:  سوفٖو وهنٖو

ِون المضٓٓمو٘ فٓٓي  (ٗ)ضٓٓىبوا و ىجٓٓوا. و ٓٓه يكٓٓوٙ إ ٓٓها ا و ىنمٓٓا ه،ٓٓه حىكٓٓة الٓٓىَّ
،ى  :(٘)كقٗو الحاىه بٙ ِح َِّيا ال ِّ

    أسااااااااااااماءُ  ِبَبْيِيَهااااااااااااا آذَيتيااااااااااااا
 

 .................. 
 

                                 
 «.  كقولٖ»( في )ل(: ٔ)
 «.  واو»( في )ل(: ٕ)

:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  وأ هاهها نحو: (ٖ)  و ٕٔوس   افى: ٗٗوس  فاُى: ٜ الى٘و
 «.  ولٖ»( في )ل(: ٗ)
( لهى البيح مٙ ال ثي  وهو ل حاىه في مُ   م، ق ه الم هوىاس ينِى:  ىم القلائه ٘)

. ل . ٘ السٓٓه  الُٓٓواٗ الجاه يٓٓاحس أبٓٓو هكٓٓى ابٓٓٙ األنهٓٓاىّن   حقيٓٓ   بٓٓه السٓٓبل٘ هٓٓاىٙو
س ه ح. )ٍ:  (.والبيٓٓح أيضٓٓا فٓي: ال لٓٓائٍ البٓٓٙ جنٓٓ  ٖٖٗالقٓاهىاس هاى الم،ٓٓأى

 .ٕٗٗس و ىم  واهه ال افية لٕٓٔٗ/ٔ
 وعجز البيت:       

 واءُ ــــــهُ الثَّ ـــلُّ ِمنـــــاٍو يُم  ــــــُربَّ ث  .......................
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 يسم  واو ال ىن٘ واإل هاّ سالواو الون يق  في ال ث  ه،ه أسماء
ِون  (ٔ) و ىهفا ٕو ه يج م  الواو م  الياء إوا و ،ح  ل/  في  (ٕ) بح حٔى الىَّ

َُّْيل  : (ٖ) ليها واحهاس كما  اٗ أبو ال
    َشاااااهيدِ  ُقِتْماااااتُ  َكماااااا َقِتيااااال   َكااااام

 

 الُخااُدودِ  َوَوْردِ  الط َمااى ِلَبَياااضِ   
 

 َوَكى ال هوَه م  ال هيه

 :مسألة
س (ٗ)وال يوجل ال ى يل  نه أملى ال، ماء سواو ال،ُ  يوجل الجم  بيٙ ال يئيٙ

 و  يه هليبلٙ: 
 مٙ ُىي  القياً. أحدهما:
 مٙ ُىي  السماّ. والثايي:

فكما أٙ ال لنية ال  ى ل فيها  سف ما مٙ ُىي  القياً  فؤلنها نِيى ال لنية
: ييه وييهس  (5)فكولٖ ال،ُ . بيانه أٙ االسميٙ إوا ا ثقا   ح: الييهاٙس وال  قٗو

ٙ ا   ثاس   ح: ييه و مىو.  وا 
ڀ  ڀ  ڀ  چ  موض :وأما مٙ ُىي  السماّس فكقوله  ،ال  في 

                                 
الىهٔ: أل س أو ياءس أو واو سوامٙ  بح حىٔو الىو  م،هس والواو والياء يج م،اٙ في  (ٔ)

 ليها واحها. ينِى: ك ٓال المٓافي فٓي ال،ٓىَو والقٓوافي ل  ُيٓل ال بىيٓي س  حقيٓ : 
ٓٓٓٓٓه    ٓٓٓٓٓة ال ٓٓٓٓٓانجي  –الحسٓٓٓٓٓان  حسٓٓٓٓٓٙ  ب ٓٓٓٓٓاهىا . ل: الىاه،ٓٓٓٓٓة  –مك ه  -هٓٓٓٓٓٓ ٕٔٗٔالق

ٕٓٓٔ .٘ 
 الٓٓٓٓىون: هٓٓٓٓو الحٓٓٓٓٔى الٓٓٓٓون  بنٓٓٓٓ    يٓٓٓٓه القلٓٓٓٓيهاس و نسٓٓٓٓل إليٓٓٓٓه فيقٓٓٓٓاٗ:  لٓٓٓٓيها ىائيٓٓٓٓة  (ٕ)

 . ٜٗٔأو هاليةس وي ٘ي في آ ى كح بيح منها. ينِى: المىج  الساب  لٓ
 -هٓٓٓ  ٖٓٗٔنٓٓه. ه ل. بيٓٓىوحس هاى لٓٓاهىس ( البيٓٓح مٓٓٙ ال ثيٓٓ س وهٓٓو ل م نبٓٓي فٓٓي هيواٖ)

ٜٖٔٛ  :ٍ( .ٜ٘ٔ  .) 
( ينِى: البهي  في   ٘ ال،ىبيةس مجه الٓهيٙ ابٓٙ األليٓى   حقيٓ  ف حٓي أحمٓه   ّٓي الٓهيٙ. ٗ)

 (.  ٖٙ٘س ٖ٘٘/ ٔهٓ. ) ٕٓٗٔ. مكة المكىمةس جام،ة أ٘ القى س ٔل
 «.  وبيانه»( في )ل(: ٘)
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 وٛ٘ الهقىا:  چٺ  ٺ  
 ؤٙٔ األ ىأ:  چڑ  ک  ک  ک  ک  چ  وفي موض :

  والقل اٙ واحها.

 :مسألة واوية في الخالف
پ   چ  إلٓٓٓٓ  أٙ الٓٓٓٓواو يوجٓٓٓٓل ال ى يٓٓٓٓل فٓٓٓٓي  ولٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓال : (ٔ)وهٓٓٓٓل ال ٓٓٓٓاف،ي 

 وٙ المائها:  چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
 وال  سٓٓٓٓٓٓح الٓٓٓٓٓٓىج يٙ سالٓٓٓٓٓٓوىا يٙ   ٓٓٓٓٓٓ  الوجٓٓٓٓٓٓهفٓٓٓٓٓٓبل يجٓٓٓٓٓٓوي  نٓٓٓٓٓٓهي  قٓٓٓٓٓٓهي٘  سٓٓٓٓٓٓح 

     مس  الىأً.
 ىل في هال اللثاس  سلما فْى مٙ الُوأ - -واس هٗ هما ىون  ٙ النبي 

 وٛ٘ٔ الهقىا:  چ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  و بل  وله  ،ال :
س فا  ض  الِاهى أٙ كح ما بهأ   هه  واًل  (ٕ)«ابهأوا هما بهأ ُ  هه»ل٘  اٗ: 
 البهاية هه ف،بًل.وجل 

َٗ َ ْبه بني الَحْسَحاً (ٖ)و ه ىون  ٙ  مى بٙ ال ُال أنه لما سم   و
(ٗ): 

 
                                 

 ٕٕٗٔ. ملٓٓٓىس هاى الوفٓٓٓاءس ٔقيٓٓٓ  ىف،ٓٓٓح فٓٓٓوين. ل( ينِٓٓٓى: األ٘س اإلمٓٓٓا٘ ال ٓٓٓاف،ّي   حٔ)
 (.  ٘ٙ/ ٕ٘. ) ٕٔٓٓ -هٓ

 «.  أبهُأ هما...»(س ب ث : ٕٛٔٔ( ىواي مس ٘ في لحيحه )ٕ)
 «.  أميى المؤمنيٙ  مى بٙ ال ُال »( في )ل(: ٖ)

. ل       . القٓٓٓاهىاس ٚوينِٓٓى: البيٓٓاٙ وال بٓٓٓيٙس  مٓٓى بٓٓٓٙ هحٓٓى الجٓٓاح    حقيٓٓٓ   بٓٓه السٓٓٓبل٘ هٓٓاىٙو
 (.  ٚٙٔ/ ٕ(س والمامح في ال غة واألهل )ٔٚ/ ٔ٘. ) ٜٜٛٔ -هٓ ٛٔٗٔال انجيس مك هة 

. ٔ(  جي البيح مٙ الُويحس وهو لُسَحْي٘س في هيوانه   حقي   بٓه ال،ييٓي الَمْيَمِنّٓي الىَّاَجُكٓوِ ّي. لٗ)
ٓٓٓاهىاس هاى الم ٓٓٓل الملٓٓٓىيةس  (س وسٓٓٓى لٓٓٓنا ة اإل ٓٓٓىال ٙٔ٘. )ٍ:  ٜٓ٘ٔ -هٓٓٓٓ ٜٖٙٔالق

س و يانٓٓٓٓة األهل ٛٛ/ٕس ولسٓٓٓٓاٙ ال،ٓٓٓٓىل ) كثٓٓٓٓ  (س وال لٓٓٓٓىي  ٛٙٔ/ٔلٓٓٓٓأ س واإلنٖٖٔ/ٔ
س ٕٗ/ٛس ٗٛ/ٚس ٘ٔٔ/ٕس و ٓٓىم المثلٓٓح ٕٙ/ٕس وهٓٓبل نسٓٓهة فٓٓي الم ٓٓال ٕٓٔ/ٕس ٕٚٙ/ٔ

 .  ٖٕ٘/ٖولساٙ ال،ىل ) نه  (س وأوض  المسالٖ 
ْزَت َغاِدَيا  ولهى البيح:         ع إْن َتَجه   ...................... ُعَمْيَرة َودِّ
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...........................    
 

ااْيبُ  َكَفااى  َياهَيااا لمَمااْرءِ  واإلسااالمُ  الش 
 

 فقاٗ: لو وكى: كث  اإلسبل٘ وال يل  لمؤلح فاي وهها.
فهوا يٓهٗ   ٓ  أٙ الٓواو يوجٓل ال ى يٓل فٓي كبلمهٓ٘س وهٓو مٓوهل  بٓه   بٓٙ  

حه  الىواي يٙ  ٙ   يّ   وو ٖوهه  اٗ أبو ُ َبْيه وأحمه بٙ حنبٓح  أ/  س هاًس وا 
 و  اها ىحمه٘  . 

وأمَّا أبو َحِنْيَثٓة فقٓه وهٓل إلٓ  أٙ الٓواو ال يوجٓل ال ى يٓلس كمٓا  قٓه٘ وكٓىي  بٓح. 
ي  قٓٓٓهي٘  سٓٓٓ ح الٓٓٓوىا يٙ   ٓٓٓ   سٓٓٓح الوجٓٓٓهس و سٓٓٓح الٓٓٓىج يٙ   ٓٓٓ  مسٓٓٓ  وَجٓٓٓوَّ

حٓٓه  الٓٓىواي يٙ  ٓٓٙ   ٓٓيّ  (ٕ)س وهٓٓو مٓٓوهل ابٓٓٙ مسٓٓ،وه(ٔ)الى هٓٓة س وهٓٓه  ٓٓاٗ (ٖ)وا 
 .(ٗ)مالٖ واأَلْوَيا يّ 
س م،نٓاي: (٘) «أال ال ُيْقَتل ُمؤمٌن بكاافر   وال ذو َعْهاد  فاي َعْهاِده»وفي الحهيه: 

ٙم هكٓٓافى مٓٓاس   ٓٓ  ال،مٓٓو٘س وال ُيق ٓٓح ُمَ،اَهٓٓهم هكٓٓافى  حىبّٓٓي  الًٓٓةس  ال ُيق ٓٓح مٓٓؤم
مَّة واألماٙ م قاىبٓاحس والثٕٓى الضٓمنيّ  ّي أيضا. والَ،هه والوِّ مِّ  (ٙ)والُمَ،اَهه هو الوِّ

إلٓ  مٓها  (ٚ)بيٙ الُمَ،اَهه والُمْسَ  َمٙ الحىبّيس هو أٙ الُمْسَ  َمٙ  هٓهي (ٙ)الضمنيّ 
ّي  هٓٓٓهي مسٓٓٓ ها٘س )إلٓٓٓ  أٙ  ام مِّ أهاء   ٓٓٓٙ (ٛ) نٓٓٓ (مٓٓٓها مضٓٓٓىوهةس والُمَ،اَهٓٓٓه الٓٓٓوِّ

                                 
 «.  الىأً»( في )ل(: ٔ)
 «.   به   بٙ مس،وه»( في )ل(: ٕ)
 «.  أميى المؤمنيٙ   ي »( في )ل(: ٖ)
وَيٓاِنّي   حقيٓ  ُٓإى ف حٓي. لٗ) . بيٓىوحس هاى ٔ( ينِى: هحٓى المٓوهلس أبٓو المحاسٓٙ الىُّ

(س والبنايٓٓٓٓة  ٓٓٓٓىم الههايٓٓٓٓة  بٓٓٓٓهى الٓٓٓٓهيٙ ال،ينّٓٓٓٓي  ٔٔٔ/ ٔ٘. ) ٜٕٓٓالم ٓٓٓٓل ال، ميٓٓٓٓةس 
/ ٔ٘. ) ٕٓٓٓ -هٓٓٓٓ ٕٓٗٔ. بيٓٓٓىوحس هاى الم ٓٓٓل ال، ميٓٓٓةس ٔقيٓٓٓ  أيمٓٓٓٙ لٓٓٓال . ل ح

ٕٗٗ  .) 
 (.  ٖٗٚٗ(س م )ٜٔ/ ٛ(س  والنََّسائّي )ٖٓ٘ٗ( ىواي أبو هاوه )٘)
 ( في )ل(: ك مة  يى مقىوئة.  ٙ)
 «.  َمٙ  ههي»( في )ل(: ٚ)
 «.  إل  أٙ يم ن »س أو «إال إٙ ام ن »( كوا في النسخس ول، ها: ٛ)
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 سواهما في من  الق ح بواو ال،ُ  في هوا الحهيه. - -الجييةس فالنبي
وو الم،ُٓٓٔو حقٓٓه أٙ ي ٓٓاٖى الم،ُٓٓٔو   يٓٓه ٖ: إٙ  ل/ (ٔ)والمحققٓٓوٙ  ٓٓالوا 

ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   چ  في ألح الحك٘ هوٙ  ثلي هس كقوله  ،ال :

 ُٓٓٓٓ  اإلي ٓٓٓٓاء الواجٓٓٓٓل   ٓٓٓٓ  األمٓٓٓٓح  ،[242]األنعاااا  :  چ ﮵  ﮶    ﮷ 
المهامس فكٓولٖ ههنٓا  ُٓ   حٓىي٘   ٓح الم،اهٓه   ٓ   حٓىي٘   ٓح المسٓ ٘س   ٓ  
ُىيٓٓٓ  اإلجمٓٓٓاٗس ال   ٓٓٓ  ال ثلٓٓٓيحس فٓٓٓإٙ األمٓٓٓى فٓٓٓي ال ّٓٓٓى   ٓٓٓ  وجٓٓٓوي كليٓٓٓىاس 

ٙ َسِٓٓٓ ٘ فٓٓٓي ال،ىبيٓٓٓة إال أٙ ههنٓٓٓا : هٓٓٓوا وا  مم نٓٓٓ   ألٙ حم ٓٓٓه   ٓٓٓ   ونحٓٓٓٙ نقٓٓٓٗو
أبًٓها يحَٓى المٓؤمنيٙ  (ٕ)ائٓهاس )فإنٓه   يٓه السٓبل٘(الحىبّي ي ٓىل المٓبل٘  ٓٙ الث

: المٓٓٓؤمٙ إوا   ٓٓٓح )المٓٓٓٓافى    ٓٓٓ    ٓٓٓاٗ المثٓٓٓاىس فكيٓٓٓ  ُيس حسٓٓٓٙ منٓٓٓه أٙ يقٓٓٓٗو
: اللٓٓائ٘ الملٓٓ ي ال ُي،ٓٓولس  (ٖ)الحىبٓٓي( ال يق ٓٓح هٓٓهس وهٓٓح هٓٓوا إال كمٓٓٙ يقٓٓٗو

  فيكوٙ فض ًة مٙ المبل٘ هبل فائهاس وحا ا لمنلل أفل  ال،ىل  ٙ أملاله.

 :واوية في أصول الكالم مسألة

وهٓل  سوٚ آٗ  مىاٙ:  چ ۆ  ۈ  ۈ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  في  وله  ،ال :
أحمٓٓٓٓٓه ابٓٓٓٓٓٙ حنبٓٓٓٓٓٓح وسٓٓٓٓٓثياٙ اللٓٓٓٓٓٓوىن و يىهمٓٓٓٓٓا مٓٓٓٓٓٙ السٓٓٓٓٓٓ   المنكٓٓٓٓٓىيٙ ل  ويٓٓٓٓٓٓح 

  سوٚ آٗ  مٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىاٙ:  چ ۆ چ  الم  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓابهاح إلٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  أٙ الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواو فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  ولٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه:
وس ٚ آٗ  مٓىاٙ:  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ واو االس ئنأس و ٘ المبل٘ في  ولٓه: 

 :ويس حسٓٓٓٓٓنوٙ الو ٓٓٓٓٓ    يٓٓٓٓٓهس ويمسٓٓٓٓٓكوٙ  ٓٓٓٓٓٙ ال  ويٓٓٓٓٓح فٓٓٓٓٓي ملٓٓٓٓٓح  ولٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓال 
  ،[٥٥]الفجاااار:  چى  ائچ و ولٓٓٓٓه: سوٗ٘ األ ٓٓٓٓىأ:  چک  ک  ک  گ چ  

ٓٓٓٓٓه: ٓٓٓٓٓ  أنهٓٓٓٓٓا مٓٓٓٓٓٙ  سو٘ٚ ٍ:  چ ۉ  ۉ  ېچ  و ول وأ ٓٓٓٓٓهاهها. ملٓٓٓٓٓيىا إل

                                 
 ( ل٘ أه ه إليه. ٔ)
 «.  فإٙ النبي »( في )ل(: ٕ)
 «   كافىا حىبيا»( في )ل(: ٖ)
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 . (ٔ)الم  ابهاح ال ي ال ي، ٘   وي ها إال  
يٙو ال  ويٓحس إلٓ   اىيَّٓة الٓويٙ يجٓوِّ ووهل أملى الم م مٓيٙ مٓٙ اأَلْ َٓ،ِىيَّة والُمْ،َ ِيَلٓة والنَّجَّ

 و فٓٓي اييٓٓة ل ،ُٓٓ س م،نٓٓاي: ومٓٓا ي، ٓٓ٘   وي ٓٓه إال  س والىاسٓٓ ٙو فٓٓي ٖأٙ الٓٓواو  أ/ 
ال، ٓٓ٘س ي،نٓٓٓي: والىاسٓٓ ٙو فٓٓٓي ال، ٓٓٓ٘ أيضٓٓا ي، مٓٓٓٙو   وي ٓٓٓه. ويس حسٓٓنٙو الو ٓٓٓ    ٓٓٓ  

 آٗ  چ ٴۇ  ۋ  ۋچ و  ٓ  هٓوا المٓوهل  ولٓه:  وٚ آٗ  مٓىاٙ:  چ ۈ  ۈ چ  ولٓه:
 و.ٚ مىاٙ: 

يكٓٓٓوٙ فٓٓٓي موضٓٓٓ  الحٓٓٓاٗ  ٓٓٓٙ   ٓٓٓ٘ الىاسٓٓٓ يٙس منقُ،ٓٓٓا  ٓٓٓٙ األٗو فٓٓٓي  قٓٓٓهيى: 
 چ ۋ  ۋ چ  ائ يٙ ي،ني: والىاس وٙ في ال، ٘ ي، مٓوٙ   وي ٓه فٓي حٓاٗ  ٓوله٘:

 :(ٕ)وس كما  اٗ ال ا ىٚ آٗ  مىاٙ: 
ي ُ      َشاااااااااااااااْجَوهُ  َتْبكاااااااااااااااي الااااااااااااااارِّ

 

 َغَماِمااااااااااهللاْ  ِماااااااااانْ  َيْمَمااااااااااعُ  والَبااااااااااْرقُ 
 

 .(ٖ)ي،ني: أٙ الىي   هكي  جوي في حاٗ لم،اٙ البٕى مٙ  مامه
و ٓاٗ ه،ضٓٓه٘: المٓىاه بهٓٓوي الم  ٓٓابهاح و ٓح القيامٓٓةس وهٓٓو ممٓا ال ي، ٓٓ٘   وي ٓٓه  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ  إال   هاإلجمٓٓاّس أال  ٓٓى  إلٓٓ   ولٓٓه:

                                 
( ل٘ أه ه إليه مٙ  ٗو ابٙ حنبٓح وال مٓٙ  ٓٗو سٓثياٙ. ينِٓى: جٓام  البيٓاٙ  ٓٙ   ويٓح آن القٓىآٙس ٔ)

 ٕٔٓٓ -هٓٓٓ ٕٕٗٔ. القٓاهىاس هاى هجٓىس ٔدمحم بٓٙ جىيٓى الُبٓٓىّن   حقيٓ   بٓه   ال ىكٓٓي. ل
(س والم ٓٓ  والبيٓٓاٙ  ٓٓٙ  ثسٓٓيى القٓٓىآٙس أبٓٓو إسٓٓحإ الل، بّٓٓي   حقيٓٓ  أبٓٓي ٕٕٚ -ٕٚٔ/ ٘٘. )

س ٗٔ/ ٖ٘. ) ٕٕٓٓ -س هٓٓٓ ٕٕٗٔ. بيٓىوحس هاى إحيٓاء ال ٓىاه ال،ىبٓيس ٔدمحم بٓٙ  ا ٓوى. ل
هُاٗ ال  ويبلح أل هاى اللثاحس أبو ي،   الَثىَّاء   حقي  دمحم النجهّن. ل٘ٔ . المويٓحس ٔ(س وا 

 (.   ٜٙ -ٙٙ٘. )ٍ:  ٖٕٔٓ -هٓ  ِٖٗٗٔ ىاًس 
( البيح مٙ الُويحس وهو ليييه بٙ ُمَثىِّْ الِحْمَيِىّن فٓي هيوانٓه  جمٓ  و حقيٓ   بٓه القٓهًو ٕ)

(س ٕٛٓ٘. )ٍ:  ٕٜٛٔ -هٓٓٓٓٓ ٕٓٗٔ. بيٓٓٓٓىوحس مؤسسٓٓٓٓة الىسٓٓٓٓالةس ٕأبٓٓٓٓو لٓٓٓٓال . ل
يُ  َتْبكي َشْجَوهاااا        وفيه:  والبرُق َيْمَمع في الغماَمهللاْ   فالرِّ

(س والم ٓأ  ٓٙ حقٓائ   ٓوامَ ال نييٓحس جٓاى   اليم  ٓىن  ٖٔ/ ٖ( ينِى: الم   والبيٓاٙ )ٖ)
 (.  ٖٖٛ/ ٔ٘. ) ٜٚٛٔ -هٓ ٚٓٗٔ. بيىوحس هاى الم ال ال،ىبيس ٖملُث  حسيٙ. ل
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 .(ٔ)وي،ني بهوا ال  ويح: و ح القيامة سوٖ٘ األ ىأ:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 :مسألة واوية في عمم التصوف

: إٙ الٓٓٓواو مق وهٓٓٓة واو أيضٓٓٓا إ ٓٓٓاىا إلٓٓٓ  وحهانيٓٓٓة (ٕ) ٓٓاٗ ه،َٓٓٓ م ٓٓٓايخ اللٓٓٓوفية
ٓٓٓةس  األلٓٓٓ  أياًل وأبًٓٓٓهاس ي،نٓٓٓي: أٙ الٓٓٓواويٙ فٓٓٓي هجٓٓٓاء هٓٓٓوا الحٓٓٓٔى م ٓٓٓ   مٓٓٓٙ الوحهاني

ٙ نِٓىح إليٓه مٓٙ  واألل  م    مٙ اس٘  س فإٙ نِىح إليه مٙ األٗي فهو واحٓهس وا 
: الٓٓواو إ ٓٓاىا إلٓٓ  الٓٓوحي. (ٖ)األبٓٓه فهٓٓو واحٓٓهس فهٓٓو الواحٓٓه األٗو اي ٓٓى.  ٓٓاٗ الحسٓٓيٙ

ٍَّ بهٓٓٓٓا  ل/  (ٗ) والٓٓٓٓوحي   ٓٓٓٓ  لبللٓٓٓٓة» س  (٘) و السٓٓٓٓثيى األ  ٓٓٓٓ ٖأوجٓٓٓٓه: م ٓٓٓٓافهة ُ ٓٓٓٓ
. ووحٓٓي الوسٓٓائط لسٓٓائى األنبيٓٓاءس ووحٓٓي اإللهٓٓا٘ (ٚ)س والَمِ ٓٓي٘ النَّجٓٓيّ (ٙ)والحبيٓٓل األهنٓٓ 

و ٔٔٔ المائٓها:  چہ  ھ  ھ     ھ چ  ل نححس ووحي اإللقاءس كما  ٓاٗ  ،ٓال :
 .  (ٜ)س وبوسائط هوي الوحي اللبللةس ولٗو ال    إل  الح (ٛ)«

 : الواو إ اىا إل  وىوه ما وىه     األسٓىاى مٓٙ(ٓٔ)و اٗ سهح بٙ  به  

                                 
 (.  ٛٙ/ ٔ( ينِى: جام  البياٙ )ٔ)
 ( ل٘ أه ه إليهس وهو أ هه هكبل٘ الحكي٘ ال ىمونس ف يىاج    ٕ)
لس ول٘ أه ه إليه. ( ل، ه يٖ)  قله: الحسيٙ الَحبلَّ
َ ِمّي: ٗ)  «.  الوحي     وجوي»(  هَّ هنا أملى مٙ لبللة أوجهس و نه السُّ
 ( يقله: جبىيح   يه السبل٘.  ٘)
 .  ( يقله الىسٗو ٙ)
 «ل واح     يه٘»( يقله: موس    يه السبل٘س و ه ياه ه،هها في )ل(: ٚ)
. ل( حقائ  ال ثسيىس أبو  بٛ) َ ِمّي   حقي  سيه  مٙى . بيىوحس هاى الم ل ال، ميٓةس ٔه الىحمٙ السُّ

 (.  ٓٓٔس ٜٜ/ ٕ٘. ) ٕٔٓٓ -هٓ ٕٔٗٔال، ميةس 
 «.  الح   ،ال »( في )ل(: ٜ)
هٓٓٓ(س أحٓٓه أئمٓٓة اللٓٓوفية و  مٓٓائه٘.  نِٓٓى  ىجم ٓٓه فٓٓي:  ٖٕٛ( سٓٓهح بٓٓٙ  بٓٓه   ال ُّْسَٓٓ ِىّن )ح: ٓٔ)

 َ ٓٓ ٓٓهيٙ ِ ٓٓىيَهة. لُهقٓٓاح اللٓٓوفيةس أبٓٓو  بٓٓه الٓٓىحمٙ السُّ . القٓٓاهىاس مك هٓٓة ِٖمّي   حقيٓٓ  نٓٓوى ال
هقٓٓٓاح األلٓٓٓثياءس ٕٔٔ -ٕٙٓ٘. )ٍ:  ٜٙٛٔ -هٓٓٓٓ ٙٓٗٔال ٓٓٓانجيس  (س وح يٓٓٓة األوليٓٓٓاء ُو

 -ٜٛٔ/ ٓٔ٘. ) ٜٛٛٔ -هٓٓ ٜٓٗٔ. بيىوحس هاى الم ٓل ال، ميٓةس ٔأبو ن،ي٘ األلثهانّي. ل
 .  ٙٗ٘(س  ىجمة ٕٕٔ
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ْٓٓٓٓبِ يّ  : الٓٓٓٓواو إ ٓٓٓٓاىا إلٓٓٓٓ  وّه الحٓٓٓٓ  (ٔ)لُٓٓٓٓائ  اللٓٓٓٓن س وبٓٓٓٓهائ  المنٓٓٓٓة. و ٓٓٓٓاٗ ال ِّ
ك ٓل   ٓ  ى ،ٓة: الواحٓهس وكٓاٙ كٓح يٓ٘و  (ٕ)ألوليائه بّهًيا. وكاٙ ِسْٓمُنوٙ الُمِحٓلّ 

:  وحهح في الثىهانيٓةس و ثٓىهح فٓي الوحهانيٓةس فٓ ن   يُال،هس وينِى فيه ويقٗو
 جهٖ المضغة الجسمانية. فنِى يوما في الى ،ةس فوجه  حح الحاء نقُةس فقىأ 
: واجٓٓٓه واجٓٓٓهس ح ٓٓٓ   الواجٓٓٓه هٓٓٓالجي٘ فاسٓٓٓ ول    يٓٓٓه الوجٓٓٓه فكٓٓٓاٙ يلٓٓٓي  ويقٓٓٓٗو

 .(ٖ) ىجح ىوحه
 :سألة واوية في المغةم

: الموحس يقاٗ: ألٓاهه الٓواوس إوا مٓاحس فوافٓ  ولٖٓ هٓوا (ٗ)الواو في ألح ال غة
الحٔى الم،ىٔو في ال هجي ول٘ يسم  في كٓبل٘ ال،ٓىل لٓبله واواح م واليٓاح 

    ملاٗ )َوَىّم( فانق بح الواو  (٘)في ك مة واحها  يى الواو ألٙ أل ها )ووو( 
س ٗالٓٓواو الوسُٓٓ  ألًثٓٓا  ل حىكهٓٓا  أ/  وو  وانث ٓٓام مٓٓا  ب هٓٓاس كمٓٓا انق بٓٓح فٓٓي هاى 

س وَنوىم   .(ٙ)وناىس وأل ها َهَوىم
   :مسألة واوية في التصريف

وال،ٓالس  وولٖٓ  يٓى مىضّٓيس  (ٚ)ي ٘ المبىه أٙ أل  الواو منق ل  ٙ الياء كالنٓال »

                                 
هٓٓ(س مٓٙ كهٓاى   مٓاء اللٓوفيةس ولٓه كٓبل٘  ٖٖٗال ٓب ّي )ح:  ( أبو هكى هلٓ  بٓٙ جحٓهىٔ)

. لٓٓٓٓحل الجنيٓٓٓٓه وكهٓٓٓٓاى   مٓٓٓٓاء  لٓٓٓٓىي.  نِٓٓٓٓى  ىجم ٓٓٓٓه فٓٓٓٓي: ُهقٓٓٓٓاح  فٓٓٓٓي ال لٓٓٓٓٔو
 .   ٙٗٙ(س  ىجمة ٖ٘ٚ -ٖٙٙ/ ٓٔ(س وح ية األولياء )ٖٛٗ -ٖٖٚاللوفية )ٍ: 

ْٓٓقُ ٜٕٓ( أبٓٓو الحسٓٓٙ سٓٓمنٙو بٓٓٙ حمٓٓيا الّلٓٓوفّي )ح: ٕ) ٓٓىّن السَّ ّيس وأهٓٓا هٓٓٓ؟(س لٓٓحل السَّ
 أحمٓٓٓه القبلِنسّٓٓٓيس وكٓٓٓاٙ كليٓٓٓى المٓٓٓبل٘ فٓٓٓي المحهٓٓٓة.  نِٓٓٓى  ىجم ٓٓٓه فٓٓٓي: ح يٓٓٓة األوليٓٓٓاء 

 (.ٜٜٔ -ٜ٘ٔس  ُهقاح اللوفية )ٍ: ٔٛ٘(س  ىجمة ٕٖٔ -ٜٖٓ/ ٓٔ)
 ول٘ أه ه إل  أ واٗ هؤالء.«. و  أ  ٘»( ياه ه،هها في )ل(: ٖ)
 ( ل٘ أه ه إل  هوا األلح.  ٗ)
  «. أَوَووم »( في )ل(: ٘)
 (.  ٖٛٗ/ ٕ( ينِى: سى لنا ة اإل ىال )ٙ)
 «.  كالهال»( في )ل(: ٚ)
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 ٓٙ الٓواوس كمٓا وكىنٓايس وهٓو  ٓٗو سٓيبويه  ألٙ األلٓ  مىضّيس واللٓوال أنهٓا منق هٓة 
ٓٓهاى  سالمنق ٓٓل  ٓٓٙ الٓٓواو أملٓٓى فٓٓي المٓٓبل٘ مٓٓٙ المنق ٓٓل  ٓٓٙ اليٓٓاء أال  ٓٓى  أٙ ملٓٓح: ال

. والقيٓاً   ٓ  األ ٓ٘ (ٔ)والياه في المبل٘  أملٓى مٓٙ ملٓح: نٓال و ٓال سوالهال سوالناى
    انقبلهه  ٓٙ الٓواو. وا  ٓ٘ األملى ال     الق يح الناهى  وألٙ  ه٘ اإلمالة فيه يهٗ 

 ألثها مٙ ال بلٔ. (ٕ)أنٖ إوا أىهح أٙ      الث،ح مٙ لث  الواو م  ما وكىنا مٙ
ٓٓٓواو ٓٓٓة  ٓٓٓٙ ال ٓٓٓ  أٙ ألثهٓٓٓا منق ه : )َويَّْيُٓٓٓح واًوا( (ٖ)فمٓٓٓٙ وهٓٓٓل إل ٓٓٓٗو س وجٓٓٓل أٙ يق

ْيُ َهٓٓا َ ْوِيَيٓٓة(س ملٓٓح: ولٓٓ  يولٓٓي  ولٓٓية  وألٓٓ ها: )َويُّْٓٓوُح(س إال أٙ الٓٓواو  )َأوَّ
لما و ،ح ىاه،ة   ٓل يٓاء كمٓا   بٓح فٓي: )  ٓيح( فلٓاىح )َويَّْيُٓح( كمٓا  ٓى . 
ْيُٓٓح واًوا حسٓٓٓنة  : )أوَّ ومٓٓٙ وهٓٓل إلٓٓ  أٙ ألثهٓٓٓا منق ٓٓل  ٓٓٙ الٓٓواو ليمٓٓٓه أٙ يقٓٓٗو
ْيُٓٓٓٓح(. ف مٓٓٓٓا ال قٓٓٓٓح فٓٓٓٓي أٗو الم مٓٓٓٓة واواٙ همٓٓٓٓيح  ُأَويِّْيهٓٓٓٓا َ ْ ِوَيًٓٓٓٓة(س وألٓٓٓٓ ها: )َووَّ

لٓٓٓٓح( فٓٓٓٓي جمٓٓٓٓ  )والٓٓٓٓح(س وألٓٓٓٓ ه: األولٓٓٓٓ  كمٓٓٓٓا همٓٓٓٓيح واو الجمٓٓٓٓ  مٓٓٓٓٙ )أوا
ْوح(س فو ،ٓح  )َوواِلح(س ف مٓا همٓيح الٓواو األولٓ  لٓاى ال ثٓ  فٓي ال قٓهيى: )َأوَّ
ُٓٓٓٓح(. و ٓٓٓٓه أجٓٓٓٓاي ابٓٓٓٓٙ  ْي الٓٓٓٓواو أيضٓٓٓٓا ىاه،ٓٓٓٓة  فق بٓٓٓٓح يٓٓٓٓاء كمٓٓٓٓا  قٓٓٓٓه٘ فلٓٓٓٓاى: )َأوَّ

ْيُٓٓح(س ولٓٓيً ه ٓيء  للقٓٓح اج مٓٓاّ الٓواويٙ فٓٓي لٓٓهى الم مٓٓة (٘)(ٗ)الِمْقَسٓ٘ «. )َووَّ

                                 
 «.  وىاى»( ياه ه،هها في )ل(: ٔ)
 «.  في»( في )ل(: ٕ)
 «.  ياء(: »ٓٓٛ/ ٕ( في سى اللنا ة )ٖ)
 «.  مقس٘»( في )ل(: ٗ)
هٓ(س المقىئ النحونس له في ال ثسٓيى  ٖ٘٘ -ٕ٘ٙ( أبو هكى دمحم بٙ الحسٙ بٙ ي،قول بٙ ِمْقَس٘ )٘)

س وله في النحٓو والقٓىاءاح  لٓاني  «ك ال األنواى»ال ثسيى وم،ان  القىآٙس ك ال ج يح سّماي 
 ّٓٓها.  نِٓٓى  ىجم ٓٓه فٓٓي: إنهٓٓاي الٓٓىواا   ٓٓ  أنهٓٓاي النحٓٓااس جمٓٓاٗ الٓٓهيٙ القثُٓٓي   حقيٓٓ  دمحم أبٓٓو 

(س ٔٓٔ -ٓٓٔ/ ٖ٘. ) ٜٙٛٔ -هٓٓ ٙٓٗٔ. القٓاهىاس هاى الثكٓى ال،ىبٓيس ٔح إبٓىاهي٘. لالثض
 . وم،ىفٓة القٓٓىاء المهٓٓاى   ٓٓ  الُهقٓٓاح واأل لٓٓاىس أبٓو  بٓٓه   الٓٓوهبي   حقيٓٓ  ه ٓٓاى م،ٓٓىٔو

(س وهغيٓٓٓٓة الو ٓٓٓٓٓاا فٓٓٓٓي ُهقٓٓٓٓٓاح ٖٚٓس ٖٙٓ/ ٔهٓٓٓٓٓٓ. ) ٗٓٗٔ. بيٓٓٓٓىحس مؤسسٓٓٓٓٓة الىسٓٓٓٓالةس ٔل
ي   حقي  دمحم أبٓو الثضٓح إبٓىاهي٘. لال غوييٙ والنحااس جبلٗ الهيٙ  . القٓاهىاس مُه،ٓة ٔالسيُو

 (.ٜٓس ٜٛ/ ٔ٘. ) ٜ٘ٙٔ -هٓ ٖٗٛٔ يس  الهابي الح بيس 
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 .(ٔ)«سى اللنا ة»وو الموسو٘ بٓٗابٙ ِجنِّي في ك اهه  ل/ هكوا وكى 
وا أىهح أٙ  جمٓٓ  الٓٓواو   ٓٓ  أف،ٓٓاٗ   ٓٓ  مٓٓوهل مٓٓٙ يج،ٓٓح ألَثهٓٓا منق هًٓٓة  ٓٓٙ الٓٓواو  وا 
واو(س فو ،ح الٓواو اللاللٓة ُىفٓا ه،ٓه ألٓ  يائٓه    ح: )َأوَّاء( ملح: )َ وَّاء(س وأل ها: )َأوَّ

كمٓا   بٓح فٓي أبنٓاء وأسٓماء. و  ٓ  مٓوهل مٓٙ  فق بح ألًثاس ل٘   بح   ٖ األل  هميًاس
ٓٓٓاء(س ف مٓٓٓا  ٓٓٓاء(س وألٓٓٓ ها: )َأْوَي ٓٓٓح: )َ يَّ ٓٓٓاء(س مل ٓٓٓاء   ٓٓٓح: )َأيَّ ٓٓٓا  ٓٓٓٙ الي ج،ٓٓٓح ألثهٓٓٓا منق ًه
اج م،ح الواو والياء وسهقح الواو هالسٓكٙو   بٓح الٓواو يٓاًءس وأه مٓح اليٓاء فٓي اليٓاءس 

وا أىهح أٙ  جم،ه     ف،ٓبلح   ٓح:  واواح   ٓ  المٓوهبي ٙ أىهح أٙ وا  ٙ جميً،ٓا. وا 
(س ف مٓا و ،ٓح الٓواو ُىًفٓا مضٓموًما مٓا  (س     ملح: )جٓوّ   جم،ه     أف،ح   ح: )َأوّ 
(س كمٓٓا  قٓٓٗو فٓٓي جمٓٓٓ    ب هٓٓا  أبٓٓهلح مٓٓٙ الضٓٓمة كسٓٓٓىاس ومٓٓٙ الٓٓواو يٓٓاًءس فق ٓٓٓح: )أوّ 
(س وهوا      ٗو مٓٙ ج،ٓح ألثهٓا منق ًهٓا  ٓٙ الٓواوس ف مٓا مٓٙ ج، ٓه منق هٓا   ٗ (: )أه )هلو 

(  أ/  ٓٓ (س   ٓٓ  ملٓٓاٗ: )َ ٓٓيّ  (س ف مٓٓا اج م،ٓٓح ٗٙ اليٓٓاء  ٓٓاٗ: )أنّ   و  وألٓٓ ه: )ُأَوْيٓٓوم
الٓٓواو واليٓٓٓاء وسٓٓٓهقح إحٓٓهاهما هالسٓٓٓكٙو    بٓٓٓح الٓٓواو  يٓٓٓاءس وأه مٓٓٓح اليٓٓاء فٓٓٓي اليٓٓٓاء  
(س ف مٓٓا و ،ٓٓح الٓٓواو ُىًفٓٓا مضٓٓموًما مٓٓا  ب هٓٓا  أبٓٓهلح مٓٓٙ الضٓٓمة كسٓٓىًاس  فلٓٓاى: )َأّيٓٓوم

(س ف مٓٓا اج م،ٓٓح لٓٓبله واواح والوسُٓٓ   ومٓٓٙ اليٓٓاء واًواس   ٓٓ  مٓٓا ٓٓيّّ  قٓٓه٘س فلٓٓاى )َأِي
مكسوىا  حوفح الياء األ يىا كما حوفح مٙ  لٓغيى )َأْ ِٓون(س فقيٓح: )ُأَ ٓي(س وكٓولٖ 
وا لٓٓٓٓغىح الٓٓٓٓواو   ٓٓٓٓح: )ُأَويَّٓٓٓٓة( وألٓٓٓٓ ه:    ٓٓٓٓح: )أّن( فٓٓٓٓي األف،ٓٓٓٓح مٓٓٓٓٙ لثٓٓٓٓ  الٓٓٓٓواوس وا 

يم فٓٓٓي جمٓٓٓ  وجٓٓٓويس و  بٓٓٓح الٓٓٓواو )َوِويَّٓٓٓة(س فق بٓٓٓح الٓٓٓواو األولٓٓٓ  همٓٓٓياس كمٓٓٓا  ٓٓٓالوا: أجٓٓٓو 
األ يىا ياء وأه مح في الياء ال ي  ب ها كما يقاٗ في هلو: )ُهَليَّٓة(. ومٓٙ  ٓاٗ: ألٓ ها 
يٓٓٓٓاء  ٓٓٓٓاٗ فٓٓٓٓي  لٓٓٓٓغيىي: )ُأَييَّٓٓٓٓة( ملٓٓٓٓح: )ُ َييَّٓٓٓٓة(س فٓٓٓٓافه٘  وهٓٓٓٓوا مٓٓٓٓٙ  ىائٓٓٓٓل ال لٓٓٓٓىي  

 و وامضه.
يَّاِ ٓٓيّ    ٓٓح ل   يٓٓح بٓٓٙ أحمٓٓه: لٓٓ٘  ٓٓالوا فٓٓي  لٓٓغيى والٓٓح: ُأَويلٓٓحس  :(ٕ) ٓٓاٗ الىَّ

                                 
 (س هالم،ني.  ٔٓٛ -ٜٜٚ/ ٕ( يقله ك ال سى لنا ة اإل ىال )ٔ)

هو ال،هاً بٙ الثىل أبو الثضح الىيا يس له ك ال: ال يٓحس وك ٓال اإلبٓحس مٓاح مق ٓوال  (ٕ)
 . ٙٗ-ٗٗ/ٕٔهٓ. ينِى  ىجم ه في: م،ج٘ األههاء ليا وح الحمون ٕٚ٘هالهلىا سنة 
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 . (ٔ)ول٘ يقولوا: ُوَوْيلح؟ فقاٗ هضجى: كىهوا أٙ ي هه كبلمه٘ نهام الم ل
   :مسألة واوية في العروض

ٓٓٓٓٓٓٓهاء الُويٓٓٓٓٓٓٓح ٓٓٓٓٓٓٓي اب  ٓٓٓٓٓٓٓي أٗو ف،ٓٓٓٓٓٓٓولٙس ف ًٓٓٓٓٓٓٓىا ف ٓٓٓٓٓٓٓه يحٓٓٓٓٓٓٓؤ كلي ٓٓٓٓٓٓٓواو   ٓٓٓٓٓٓٓ٘ أٙ ال  ا  
 .(ٕ)ويسم   ىًما 
 :(ٖ) اٗ ال ا ى 

اااااي     َفَقاِصااااادٌ  َثَيااااااِئي ِمااااانْ  لُمْهاااااد   إيِّ
 

ْدقِ  َعمِّ  الْبنِ  ِبهللاِ    َماِلاكِ  ْبنِ  ُشْمسِ  الصِّ
 

 :(ٗ)و اٗ آ ى
    َشاااْحَمةً  َبْيهااااء ُكااال   َحِساااْبيا ُكي اااا

 

 وِحْمَيااااااااارا ُجاااااااااَذامَ  اَلَقْيَياااااااااا َليااااااااااِليَ   
 

 :(٘)و اٗ حا ٘ الُائيّ 
    ُدوَيهااا وِسااْتُركِ   ِقااْدِري  َتْطُبِخااي ال

 

 َحاااااااَرامُ  َتْطُبِخاااااااْينَ  ماااااااا ِإًذا َعَماااااااي    
 

                                 
ٓٓٓٓٓٓٓة. لٔ) ٓٓٓٓٓٓٓٙ   يه ٓٓٓٓٓٓٓاىس اب ٓٓٓٓٓٓٓٙو األ ه ٓٓٓٓٓٓٓةس ٔ(  ي ٓٓٓٓٓٓٓة ال،امٓٓٓٓٓٓٓة لقلٓٓٓٓٓٓٓوى اللقاف  ٘.  ٖٕٓٓ. القٓٓٓٓٓٓٓاهىاس الهيئ

. القٓٓاهىاس الهيئٓٓٓة ٔابٓٓٙ  بٓٓٓه ىبٓٓه   حقيٓٓ  أحمٓٓه أمٓٓٓيٙ وآ ٓٓىيٙ. ل (س وال،قٓٓه الثىيٓٓهسٓٙٔ/ ٕ)
 ال  يح.  (س إال أنها  ٙ أبي ييه  ٙ ٗٛٗ/ ٕ٘. ) ٕٗٓٓال،امة لقلوى اللقافةس 

ْٙ (س  (ٕ) : وهٓٓٓٓٓٓال الثٓٓٓٓٓٓاء مٓٓٓٓٓٓٙ ) َف،ٓٓٓٓٓٓولٙ ( فيهقٓٓٓٓٓٓ  ) ٓٓٓٓٓٓوُل   ٓٓٓٓٓٓاٗ ابٓٓٓٓٓٓٙ سٓٓٓٓٓٓيهي: الَ ْٓٓٓٓٓٓىُ٘ فٓٓٓٓٓٓي الَ،ٓٓٓٓٓٓىَو
ٓٓٓٓاٗ: وال ْٙ (س   ٓٓٓٓ ٓٓٓٓ  ) َفْ،ُ  ٓٓٓٓ  ِإل ٓٓٓٓح. فينقٓٓٓٓح فٓٓٓٓي ال قُي ٓٓٓٓي َأٗو الجٓٓٓٓيء فٓٓٓٓي البي   يكٓٓٓٓٙو الَ ْٓٓٓٓىُ٘ ِإال ف

 ( )  ٘ى (.٘ٗٔٔ/ ٕلساٙ ال،ىل ) 
. ٔ( البيٓٓح مٓٓٙ الُويٓٓحس وهٓٓو ل ٓٓ هََّط  ًٓٓىا فٓٓي هيوانٓٓه   حقيٓٓ   بٓٓه الٓٓىحمٙ الملُٓٓاون. لٖ)

 (.  ٗٗ٘. )ٍ:  ٖٕٓٓ -هٓ ٕٗٗٔبيىوحس هاى الم،ىفةس 
ٓٓاى. ( البيٓٓح مٓٓٙ الُويٓٓحس وهٓٓو لُيَفٓٓى بٓٓٙ الحٓٓاىه فٓٓي هيوانٓٓٗ) ه  جمٓٓ  و حقيٓٓ  ىضٓٓواٙ النَّجَّ

ّٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓيس  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهه  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة األىهن ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة مجمٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  ال غٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة ال،ىبي  ٘. ٜٚٛٔ -هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٛٓٗٔس ٖٖمج 
 .  ٕٔ(س ٕ ٕٙٗ)ٍ:  

. القٓٓاهىاس ٕ( البيٓح مٓٓٙ الُويٓٓحس وهٓو لحٓٓا ٘ فٓٓي هيوانٓه   حقيٓٓ   ٓٓاهٗ سٓ يماٙ جمٓٓاٗ. ل٘)
 (. وفيه: ٗٙٔ٘. )ٍ:  ٜٜٓٔ -هٓ ٔٔٗٔمك هة ال انجيس 

 ....................     إذا ما طَبخُتها ال َتْسُتري ِقْدري 
. مكٓٓٓةس ٔوكمٓٓٓا هنٓٓٓا فٓٓٓي:  ىيٓٓٓل الحٓٓٓهيهس إبٓٓٓىاهي٘ الحىبّٓٓٓي   حقيٓٓٓ  سٓٓٓ يماٙ ال،ايٓٓٓه. ل     

 (.ٖٓٔٔ/ ٖهٓ. ) ٘ٓٗٔجام،ة أ٘ القى س 
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 :(ٔ)و اٗ الُمَ َنبِّي
    (ٕ)ال ُيْحااااااِزِن ُ  األميااااااَر فااااااا يِّي

 

 آلُخاااااااااُذ مااااااااان َحاالِتاااااااااهللِا ِبَيِصااااااااايِب   
 

هوي األبياح جميً،اس وأملالها كليٓىام فٓي األ ٓ،اىس ف مٓا  (ٖ)الواو محؤو مٙ أٗو
 ف،ولٙس هقي  ولٙ فنقح إل  ف،َ ٙ ويسم : أل ٘.  حوفح الواو منهاس و ٘ى

 :  يًما. (ٗ)    األلح يسم  ( ف،ولٙ) و ه يياه الواو أيضا في أوائح 
 :(٘) اٗ امىؤ القيً

    َوْبِماااهللاِ  َعاااَراِيْينَ  ِفاااي َثِبْياااًرا وَكاااَأن  
 

ااااااالِ  ِبَجاااااااادِ  ِفاااااااي ُأَيااااااااس   َكِبْيااااااارُ     ُمَزم 
 

 .بيياها الواو 
   :القرآن مسألة واوية من معايي

 وٙ إبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىاهي٘:  چ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٗ    ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال : »
  ڈڌ  ڎ  ڎچ س و ٓٓٓٓاٗ فٓٓٓٓي األ ٓٓٓٓىأ: (ٙ) و فٓٓٓٓي سٓٓٓٓوىا الهقٓٓٓٓىاٗ ل/  

هغيى واو. الثٕٓى بينهمٓا هٓو أٙ م،نٓ  الٓواو:  سؤٗٔ األ ىأ:  چ ڈ    ژ

                                 
 (.  ٕٕٖ( البيح مٙ الُويحس وهو ل م نبي في هيوانه )ٍ: ٔ)
 «.  فإنني»( في )ل(: ٕ)
 «.  أوائح»( في )ل(: ٖ)
 «.  ويسم »( في )ل(: ٗ)
. ٘( البيح مٙ الُويحس وهو المىئ القيً فٓي هيوانٓه   حقيٓ  دمحم أبٓو الثضٓح إبٓىاهي٘. ل٘)

س ه ح. )ٍ: ٘ل  (. وفيه:ٕ٘. القاهىاس هاى الم،أى
 ..................... كااااأن  أباًيا فااااي أفاييِن ودقااااهللِا  

س وال لٓٓٓٓائٍ ٖ٘ٔ/ٕ(س و المح سٓٓٓٓل ٙٙ٘/ ٕوكمٓٓٓٓا هنٓٓٓٓاس فٓٓٓٓي: فقٓٓٓٓه ال غٓٓٓٓة وسٓٓٓٓى ال،ىبيٓٓٓٓة )      
(س  ٜ٘ٔٔس ٜٗٓس و مغنٓٓٓٓي ال بيٓٓٓٓل ى ٓٓٓٓ٘ )ٜٓ/  ٔس وآمٓٓٓٓال  ابٓٓٓٓٙ ال ٓٓٓٓجى  ٕٕٔ/ٖس ٕٜٔ/ٔ

س ويٓٓىو : " أهانٓٓا " بٓٓهٗ: " لبيٓٓىا "س وىوايٓٓة الٓٓهيواٙ: ) كٓٓ ٙ ٜٖٙ/  ٖس ٕٖٚ/ ٕو يانٓٓة األهل 
(س وأهٓٓٓاٙس ولبيٓٓٓى: جٓٓٓهبلٙس ال،ٓٓٓىنيٙ: مقٓٓٓه٘ األنٓٓٓ س وهٓٓٓه  ٓٓٓه  ٓٓٓهه أوائٓٓٓح أهانٓٓٓا فٓٓٓي أفٓٓٓانيٙ وه ٓٓٓة 

 المُىس البجاه: المساء الم ُط  ميمح: م   . 
 واللوال أٙ ايية الموكوىا في سوىا إبىاهي٘.  «, وفي سوىا إبىاهي٘»( كوا, وياه ه،هها في )ل(: ٙ)
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 أنه٘ يمسه٘ مٙ ال،وال  يى ال وبي س ك نه  اٗ: ي،وبونك٘ هغيى الوه  مٓٙ أنٓوّا
وا كٓاٙ  ال،والس وهالوه  أيًضاس وم،ن  ُىم الواو ك نه  ثسيى للثة ال،والس وا 
وا  َّ٘ فسٓى ه  ف ج، ٓه هغيٓى الٓواوس وا  ال بى مٙ ال،وال واللوال مجمٓحم فٓي ك مٓة لٓ

ٿ  ٿ    چ  (. فمٓٙ المجمٓح  ولٓه  ،ٓال :ٔوو فهٓالواو)٘كاٙ أوله  يٓى آ ٓىي   أ/ 

فيه نية ال،وال كليىي و  ي هس ل٘ فسٓىي  (ٕ)فاإل سا٘ سوٛٙ الثى اٙ:  چٿ  ٹ    ٹ  
ولٓٓو كٓٓاٙ  يٓٓى  سوٜٙ الثى ٓٓاٙ:  چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  هغيٓٓى الٓٓواو فقٓٓاٗ:

:  نٓهن هاب ٓاٙ هغٓح (ٖ)مجمح ل٘ يكٙ ما ليً هه  ثسيىا فيه   أال  ى  أنٖٓ  قٓٗو
 ٙ  س وأنح  ىيه  ثسيى الهاب يٙ هالهغح والبىووٙ. (ٗ) وبىوو
ٙ  (٘) ٓٓاٗ هكٓٓوا وكٓٓىي «. لٓٓ٘  ٓٓىه  ثسٓٓيى الٓٓهاب يٙ   ٓٓح:  نٓٓهن هاب ٓٓاٙ وهغٓٓح وبٓٓىوو

 (ٙ)الثىاء في م،اني القىآٙ

 :من كان أول اسمهللا واوامسألة واوية في الذين فيهم يزل القرآن  م
سٓٓ ٘ ألٓٓ٘  س  ا ُٓٓح حمٓٓيَا بٓٓٙ  بٓٓه المُ ٓٓلس(ٛ)  ٓٓبل٘ )بٓٓٙ  ٓٓهنس مُ،ٓٓ٘( (ٚ)َوْحِ ٓٓيّ 

                                 
 «.   الوا»( في )ل(: ٔ)
 س وكولٖ في م،اني القىآٙ.  «فايلا٘»( في )ل(: ٕ)
 «.  منه»( في )ل(: ٖ)

س واألنل : ِبْىَوْونةس وجم،ه: بىاويٙ. ينِى: لساٙ ال،ىل )بىوٙ(. (ٗ) : الهاهةس م،ىٔو  البىوٙو
 «.  فإٙ»( في )ل(: ٘)
 ٓٓال٘ الم ٓٓلس . القٓٓاهىاس ٖ( م،ٓٓاني القٓٓىآٙس أبٓٓو يكىيٓٓا الثٓٓىاء   حقيٓٓ  دمحم   ٓٓي النجٓٓاى وآ ٓٓىيٙ. لٙ)

 (.  ٜٙ/ ٕ٘. ) ٖٜٛٔ -هٓ ٖٓٗٔ
, أبٓٓو الحسٓٓٙ الواحٓٓهّن   حقيٓٓ  لٓٓبلم بٓٓٙ  بٓٓه المحسٓٓٙ الُحَمْيَٓٓهاٙ. لٚ) . ٕ( ينِٓٓى: أسٓٓهال النٓٓيٗو

ٓٓٓٓي أسٓٓٓٓهال ٖٖٙ٘. )ٍ: ٕٜٜٔ -هٓٓٓٓٓ ٕٔٗٔالسٓٓٓٓ،وهية, هاى اإللٓٓٓٓبلم,  ٓٓٓٓٗو ف ٓٓٓٓال النق (س وله
ّي   حقيٓ   بٓه الٓىيإ ا ,  بٓه الٓىحمٙ بٓٙ أبٓي هكٓى السٓيُو لمهٓهن. ه ل. بيٓىوحس هاى النٓيٗو

 (.  ٕٗٓ٘. )ٍ:  ٕٙٓٓ  -هٓ ٕٙٗٔالم ال ال،ىبيس 
ِ،٘ بٙ َ ِٓهنّ »وهو: «. مُ،٘ بٙ»( في )ل(: ٛ) ُْ س ينِٓى: ك ٓال الُهقٓاح المبيٓىس دمحم بٓٙ « بل٘ ُم

 ٕٔٓٓ -هٓٓٓ ٕٔٗٔ. القٓٓاهىاس مك هٓٓة ال ٓٓانجيس ٔبٓٓٙ سٓٓ،ه اليهٓٓىن   حقيٓٓ    ٓٓي دمحم  مٓٓى. ل
( .٘ٙ /ٔٗٙ  .) 
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 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  :و ٓٓاٗ هٓٓوا بٓٓواٖ وفيٓٓه نٓٓٗي سالوَّ ة الَمٓٓمَ  ِ يْ َسٓٓو  ٓٓح مُ 

 .وٓٙ مىي٘: 
 سوٕٓٔ ال وهٓٓة:  چڎ  ڈ  ڈ   چ  وفيٓٓه نيلٓٓح: (ٕ)بٓٓٙ جٓٓوا٘ (ٔ)وهي،ٓٓة
 ايية.

:(ٖ)وهل بٙ يهووا  .وٙٔٔ الهقىا:  چ ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  س وفيه نٗي
:  (ٗ)واىلة بٙ  مىو  . وٖٗ لقماٙ:  چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ وفيه نٗي

ٱ  ٻ  ىئ  ی  ی  ی  ی   چ كٓٓٓاٙ ممٓٓٓٙ نٓٓٓٗي فٓٓٓيه٘:  (٘)أميٓٓٓة وهٓٓٓل بٓٓٓٙ

 .ؤٜ – ٜٓ الحجى:  چٻ  ٻ
:  (ٙ)وليه بٙ المغيىا  .وٕٙ المهلى:  چڃ  ڃ      چ وفيه نٗي
: (ٚ)وليه بٙ  يً  . وٜٚ النساء:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  چ  وفيه نٗي
: (ٛ)وليه بٙ  قهة  . وٙ الحجىاح:  چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  وفيه نٗي

                                 
 «.  وهي ة: »( في )ل(ٔ)
( ينِٓٓى:  ثسٓٓيى مقا ٓٓح بٓٓٙ سٓٓ يماٙ, مقا ٓٓح بٓٓٙ سٓٓ يماٙ األيهن   حقيٓٓ   بٓٓه   محمٓٓوه  ٓٓحا ه. ٕ)

ولهٓٓال  ٖٖٔ٘.س لهٓٓال النقٓٓٗو ٍ ٕٕٓٓ -هٖٕٓٓٓٗٔ. بيٓٓىوح, مؤسسٓٓة ال ٓٓاىيخ ال،ىبّٓٓي, ٕل
 (.  ٖٖٔالنقوٗ )ٍ: 

 وهٓٓل بٓٓٙ يهٓٓوواس(س واييٓٓة نيلٓٓح فٓٓي اليهٓٓوه همٓٓا فٓٓيه٘ ٜٖ( ينِٓٓى: أسٓٓهال النٓٓيوٗ )ٍ: ٖ)
ٙ كاٙ ممٙ نٗي فيه٘  ىآٙ.     ول٘ أه ه إل  ا  لالها ههس وا 

 (.  ٖٚٗ(س وأسهال النيوٗ )ٍ: ٓٗٗ/ ٖ( ينِى:  ثسيى مقا ح )ٗ)
نمٓٓا نيلٓح فٓٓي  ٓ٘و مٓٓنه٘ الوليٓه بٓٓٙ المغيٓٓىا. ٘) ( لٓ٘ أه ٓٓه إلٓ  ا  لالٓٓها بوهٓل بٓٓٙ أميٓةس وا 

 (.  ٖٕ٘/ ٚٔينِى:  ثسيى الُبىّن )
(س و ثسٓٓٓيى القٓٓٓىآٙ ال،ِٓٓٓي٘س ابٓٓٓٙ كليٓٓٓى   حقيٓٓٓ  سٓٓٓامي ٓٛٗ/ ٕٙالبيٓٓٓاٙ ) ( ينِٓٓٓى: جٓٓٓام ٙ)

 (.  ٕٚٙ/ ٛ٘. ) ٜٜٜٔ -هٓ ٕٓٗٔ. الىياَس هاى ُيهةس ٕسبلمة. ل
(س والٓٓٓٓٓون هنٓٓٓٓٓاٖ: ٕٛ(س ولهٓٓٓٓٓال النقٓٓٓٓٓوٗ )ٍ: ٖٗٛس ٖٖٛ/ ٚ( ينِٓٓٓٓٓى: جٓٓٓٓٓام  البيٓٓٓٓٓاٙ )ٚ)

 «.  بٙ ىبي،ةالوليه بٙ   هة »س وممٙ نيلح فيه٘ أيضا: « يً بٙ الوليه بٙ المغيىا»
 (.  ٕٛٔس ٕٚٔ(س ولهال النقوٗ )ٍ: ٜٖٓ( ينِى: أسهال النيوٗ )ٍ: ٛ)
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:  (ٔ)وليه بٙ   يهة  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ وهو مق ٗو   ّي يو٘ بهى وفيه نٗي
 س ي،ني هالثجاى: وليه بٙ   يهة.وٕٛ ٍ: 

  :مسألة واوية في القراءات
س فٓي وٙٔٔ الهقٓىا:  چ ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  ا  ٘ أٙ ابٓٙ  ٓامى يقٓىأ:

ال،ٓبلء  . وأبٓو  مٓىو بٓٙ(ٕ)سوىا الهقىا هحؤ الواو لموافقٓة ملٓح  أهٓح ال ٓا٘
ڄ  ڄ  چ مٓٓٓا  ب هٓٓٓا فٓٓٓي الٓٓٓواوس  كقولٓٓٓه  ،ٓٓٓال :  (ٖ)يٓٓٓه ٘ الٓٓٓواو  الم حىكٓٓٓة

فإٙ سكٙ ما  بٓح الٓواو لٓ٘ يٓه مها إال فٓي موضٓ،يٙس  سوٜٕٗ الهقىا:  چڄ  
ڎ    ڈ      چ  و ولٓٓه: سؤٜٜ األ ٓٓىأ:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  فٓٓي  ولٓٓه  ،ٓٓال :

وال لالٓٓه لهمٓٓاس وأمٓٓا الٓٓواو السٓٓامنةس فٓٓبل  ٓٓبلٔ  سؤٔ الجم،ٓٓة:  چ ڈ  ژ
ٓٓٓٓٓه:  سوٖ المُثثٓٓٓٓٓيٙ:  چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  چ  فٓٓٓٓٓي إه امهٓٓٓٓٓا فٓٓٓٓٓي مل هٓٓٓٓٓاس كقول

   .(ٗ) وٗٚ األنثاٗ:  چۉ  ې  چ  وكقوله:

 :مسألة واوية في التذكير
ٓٓٓسٓٓٓم،ح ه،َٓٓٓ الوُ  : ا  َّ واو  سه واواحلويٓٓٓح م ٓٓٓ   مٓٓٓٙ لٓٓٓبلاٙ واو إ يقٓٓٓٗو

فٓٓٓي هنيٓٓٓاي فٓٓٓي هٓٓٓوي الٓٓٓواواح  ٙفمٓٓٓٙ  ٓٓٓا سوواو الولٓٓٓية سي،ٓٓٓةهوواو الو  سالو ٓٓٓ 

                                 
 (.  ٖٗٙ/ ٖس وينِى:  ثسيى مقا ح )«  هة»( كواس واللوال: ٔ)
ِجْسَٓ اِنيّ ٕ) . ٔ   حقيٓ  آىلٓى جثٓىن. ل( ينِى: ك ال الملاح س أبو هكى بٙ أبٓي هاوه السِّ

ٓٓٓٓةس ٔل ٓٓٓٓي ٘ٗ٘. )ٍ:  ٖٜٙٔ -هٓٓٓٓٓ ٖ٘٘ٔ. القٓٓٓٓاهىاس المك هٓٓٓٓة الىحماني (س والحجٓٓٓٓة ف
. ل س ٔالقٓٓىاءاح السٓٓه س ابٓٓٙ  الويٓٓه   حقيٓٓ   بٓٓه ال،ٓٓاٗ مكٓٓ٘ى . بيٓٓىوحس هاى ال ٓٓٓىٕو

 (.  ٛٛ٘. )ٍ:  ٜٜٚٔ -هٓ ٜٜٖٔ
 «.  الم حٖى»( في )ل(: ٖ)
نية أئمة األملاى ال مسةس الحسٓٙ بٓٙ   ٓي ( ينِى: الوجيي في  ىم  ىاءاح القىاء اللماٗ)

٘.  ٕٕٓٓ. بيٓٓىوحس هاى الغٓٓىل اإلسٓٓبلميس ٔ  ٓٓي األهٓٓوايّن   حقيٓٓ  هىيٓٓه حسٓٓٙ. ل
 :ٍ(ٛٗ  .) 
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 له الويح واللبوى.وو ٘ ل/  قهاي في كاٙ   اللبله
  :مسألة واوية في الخط

ٓٓٓو ولٖٓٓٓ ( ٔ) و فٓٓٓي آ ٓٓٓى  مٓٓٓىو وليسٓٓٓح هٓٓٓي٘أ/  يك ٓٓٓل واو   نمٓٓٓا ف،   ال ثٓٓٓ س وا 
وا كٓاٙ منسٓوًها إلٓ   لئبل ي هه  مىو ه،مى. ويقاٗ مٙ  ولٖ: فبلٙم واو  مىس وا 

 :(ٕ)ليً منهس  اٗ ال ا ىمٙ 
َياَساااااةَ  َيْطُمااااابُ  ِلَمااااانْ  ُقاااالْ      َمْهااااااًل  الرِّ
    َواو   ِمْثاااااااالُ  ُمْمَحااااااااق َأْيااااااااتَ  ِإي َمااااااااا

 

 ُظْفااااااااااارِ  ُقاَلَماااااااااااة َواَل  ِمْيَهاااااااااااا َلْسااااااااااتَ  
 ِبَعْمااااااِرو ُظْمًمااااااا الِهَجاااااااءِ  فااااااي ُأْلِحْقاااااتَ  

 

 و ه أحسٙ وأجاه:   - (ٖ)و اٗ آ ى
    َثالُثوَن َشااِعًرا ُيْعَطى أن الحقِّ  َأِفي
و َواوٌ  ُأْلِحَقااااااْت  َكَماااااا     ِزَياااااااَدةً  ِبَعْماااااار 

 

 مثماااي َشااااِعرٌ  الرَِّهاااا ُدونَ  ماااا وُيْحاااَرم  
 الَوْصاااالِ  َأِلاااافِ  فااااي  ِ  ِبسااااِم وُهااااوِيقَ   

 

 : (ٗ)و اٗ آ ى
    َكااااااااَواو   ُسااااااااَمْيم   ماااااااان أْيااااااااتَ  إي مااااااااا

 

 بعماااااااِرو زوًرا الِهجااااااااءِ  فاااااااي ُأْلِحَقاااااااْت 
 

 
 

                                 
 «.  مٙ»( كواس ول،ح لوابها: ٔ)
( البي اٙ مٙ ال ثي س وهما ألبٓي نٓواً فٓي هيوانٓه   حقيٓ  أحمٓه الغيالٓي.ه. ل. بيٓىوحس ٕ)

 (. وفيه:٘ٗ٘هاى الم ال ال،ىبيس ه ح.)ٍ: 
ِعي ُسَمْيَمى  ِسفاًها   لْسَت ميها وال ُقاَلَمااااة ُظْفااارِ  قْل لمن يد 
 ُأْلِحَقْت في الِهجاء ُظْمَما ِبَعْمِرو إي ما أيت مان ُسّمْيَماى كااااواو    

ْسُٓ ِمّي فٓي: ال مليٓح والمحاضٓىاس أبٓو منلٓوى  ٖ) ( البي اٙ مٙ الُويحس وهما ألبي سٓ،يه الىُّ
 ٘. ٖٜٛٔ. القٓٓاهىاس الٓٓهاى ال،ىبيٓٓة ل م ٓٓالس ٕالبّي   حقيٓٓ   بٓٓه الث ٓٓام الح ٓٓو. ل الل،ٓٓ
ّٓٓٓٓٓٓٓي ٕٙٔ)ٍ:  ٓٓٓٓٓٓٓو إسٓٓٓٓٓٓٓحإ الُحَلِٓٓٓٓٓٓٓىّن القيىوان ٓٓٓٓٓٓٓالس أب  (س ويهٓٓٓٓٓٓٓى ايهال ولمٓٓٓٓٓٓٓى األله

 . بيٓٓٓٓٓىوحس هاى الجيٓٓٓٓٓحس٘ حقيٓٓٓٓٓ  يكٓٓٓٓٓي مهٓٓٓٓٓاٖى ودمحم محيٓٓٓٓٓي الٓٓٓٓٓهيٙ  بٓٓٓٓٓه الحميٓٓٓٓٓه. ل 
 (.  ٙٚٚ/ ٖ٘. ) ٜٜٜٔ -هٓ ٜٔٗٔ 

 (س وسب  المبل٘  نه.  ٘ٗ٘ ثي س وهو ألبي نواً في هيوانه )ٍ: ( البيح مٙ الٗ)
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 :واوية في هيئة الواو هيدسيةمسألة 
هائٓٓٓٓىاس وىأسٓٓٓٓها إمٓٓٓا مٓٓٓٓهوى أو مل ٓٓٓٓهس  (ٔ)ا  ٓٓٓ٘ أٙ الٓٓٓٓواو فٓٓٓي ألٓٓٓٓٗو ال ٓٓٓٓط ىبٓٓٓ 

ٓٓٓٓٓ  ال ٓٓٓٓٓهوهس كمٓٓٓٓٓا  ٓٓٓٓٓاٗ ه،َٓٓٓٓٓ  ٓٓٓٓٓة    وال ٓٓٓٓٓ،ىاء ي ٓٓٓٓٓبهوٙ بهٓٓٓٓٓا األلٓٓٓٓٓهْا الم  وي
 :(ٕ)ال ،ىاء
    (ٗ)فكأيماااااااا أصاااااااداغهللا (ٖ)وتعقفااااااات

 

 (٘)األهاااراس فاااي ُلِحااان   مساااك واوات  
 

 :(ٙ)ال مى هالواوس كما  اٗ اي ىوأيضا ي بهوٙ فوا   
    كماااااا (ٛ)الِمااااازاجِ إذا مّساااااها قااااارُع  (ٚ)تْياااااُزو 

    وتكَتِسااااااااااااي ُلْؤُلااااااااااااؤات  فااااااااااااي َتَغي ِظَهااااااااااااا
 

 أوقااات الظ ِهيااراتِ  (ٜ)ًيْيااُزوا الَجَياااِدبُ   
 َشااااِبيَهات  ِبااااَواَواتِ  (ٓٔ)الِماااازاجِ مااااَن   

 

 في ول  ال مى: (ٔٔ)و اٗ أبو نواً
    الاااااااااااا اْعَتَرَهاااااااااااْتهللا ماااااااااااا فااااااااااا ذا
    الااااااااااااا َجَيَباااااااااااااتِ  فااااااااااااي ِخْمَتااااااااااااهللاُ 

 

 اْسااااااااَتَداَرا حْيااااااااثُ  ماااااااان اااااااااعينُ   
 ِصاااااااااااااااااااَغاَرا واوات   ااااااااااااااااااااكأسِ   

 

 

                                 
 «.  نل »( في )ل(: ٔ)
 ( ل٘ أه ه إل  البيح.  ٕ)

 ينِى: لساٙ ال،ىل )  ق  ( . س و ق  ال يء  قثا: َحَناي ولوَّاي«و ،ققح » في )ل(:  (ٖ)
 «و ،ققح » في )ل(:  (ٗ)
 «و ،ققح » في )ل(:  (٘)
 (.  ٜٗٙ( البي اٙ مٙ الهسيطس وهما ألبي نواً في هيوانه )ٍ: ٙ)

 نيا الثحح نيواس ونيوانا: وللس ونيا هه ال ى: لاى و حٖى . ينِى: لساٙ ال،ىل ) نيا (.  (ٚ)
 .) 

 «.  الميام»( في )ل(: ٛ)
الجناهل: جم  جنهلس والجنهل: نّو مٓٙ الجٓىاه َيِلٓىُّ ويقثٓيس ويُيٓى. ينِٓى: الم،جٓ٘  (ٜ)

 ) جنهل (.  الوسيط
 «.  الميام»( في )ل(: ٓٔ)
 (.  ٘ٙ( البي اٙ مٙ مجيوء الىمحس وهما ألبي نواً في هيوانه )ٍ: ٔٔ)
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 : مسألة واوية في عمم الطب
 سوَوْىه سالم ٓٓٓٓهوىا فٓٓٓٓي الُٓٓٓٓل سٓٓٓٓه،ةس وهٓٓٓٓي: َولّ  (ٔ)ا  ٓٓٓٓ٘ أٙ ال،قٓٓٓٓا يى الواويٓٓٓٓاح

 وَوَىٗ.  سوَوْىً سووسخ الموى سووهّ سوَوسمة
وفٓٓٓي الميٓٓٓايس و  ٓٓٓ  هٓٓٓوي  سألٓٓٓٗو نهٓٓٓاح كٓٓٓالَبْىِهن ينبٓٓٓح فٓٓٓي الغٓٓٓهيى :(ٕ)فاااالَوجّ 

األلٗو ُ َقه َ ضِىل ال  البياَس فيها ىائحة كىيهٓةس و  يٓح ُيٓلس يمج ٓل مٓٙ 
جهبلٙ  سميه األ ىاٖ أِمىس وهو حاى َحىِّي  مح ح ل نثخ والىيامس م ُٓ  يج ٓو 

وجٓ  األسٓناٙس جيٓه هبل لهْس مث   يلثي ال وٙ مٙ الَبَه  والَبَىٍس وينث  مٙ 
ل حثٓٓ  إوا ُىّبٓٓيس وهٓٓو أٙ  ج، ٓٓه فٓٓي َبىنّيٓٓة  ضٓٓىاء ويجاجٓٓةس و لٓٓل   يٓٓه مٓٓٙ 

في ال ،يى أىب،يٙ يوماس ل٘   ىجه و لل   يٓه  (ٖ)سمٙ الهقى ما يغمىي و  قيه
أيضٓا فٓي ال ٓ،يى   ٓىيٙ  (ٗ)  يه مٓٙ ال،سٓح المنٓيّو الى ٓوا مٓا يغمٓىيس و  قيٓه

يوًمٓاس ويؤكٓٓح كٓح يٓٓو٘  ُ،ٓة. وكٓٓى أهٓٓح الهنٓه أٙ ىجٓٓبًل مٓٙ اللٓٓالحيٙ اسٓٓ ،مح 
هٓٓواس فٓٓوكى مٓٓا نسٓٓيه مٓٓٙ سٓٓ يٙ سٓٓنةس وهٓٓو مٓٓٙ األسٓٓىاى ال،جيهٓٓة ال ٓٓي يك مهٓٓا 
حٓٓاٗس يٓٓهى  ُِّ األُهٓٓاءس وأيضٓٓا جيٓٓه مٓٓٙ لقٓٓح ال سٓٓاٙس نٓٓاف  لوجٓٓ  المبٓٓه الهٓٓاىها وال

و وينثٓٓ    ٘ ل/يٓٓه فٓٓي الهٓٓاءا ويهّٓٓي   ٓٓهو هاس وو والُمٓٓهس ويي ٙمٓٓٙ البٓٓٗو أ/ 
 األم،اء ووج،ها مٙ البىه. (٘)مٙ  ح 

: فهو مىكل مٙ جوهى مائّي وأىضّيس وفيه َحىافة و قهَُّ وَمٓىاىا (ٙ)وأما الوىه 

                                 
 «.  الواواح»( في )ل(: ٔ)
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ البيُٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاىس لٕ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓةس اب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة واأل وي ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىهاح األهوي ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىوحس ٔ( ينِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓى: الجٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓام  لمث  . بي

 (.  ٜٛٗ/ ٗ٘. ) ٕٜٜٔ -هٓ ٕٔٗٔهاى الم ل ال، ميةس 
 «.  هفنهو »( في )ل(: ٖ)
 «.  و هفنه»( في )ل(: ٗ)
و ٓٓح  الهغٓٓح والحمٓٓاى  ٓٓحيجا: لّٓٓوحس و ٓٓح  الغٓٓىالس إوا أسٓٓٙ «. سٓٓح »( فٓٓي )ل(: ٘)

 و    لو هس ينِى: لساٙ ال،ىل     ح  و 
 (.  ٕٜٗ -ٜٓٗ/ ٗ( ينِى: الجام  لمثىهاح األهوية )ٙ)
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وَمٓٓىاىا و  يٓٓح حٓٓبلواس إوا  ٓٓىل مٓٓٙ األحمٓٓى الُٓٓىّن   ٓٓىا هىاهٓٓ٘س يسٓٓهح ويقٓٓون 
س وي  ٓٓٓٓه ال لٓٓٓٓةس و ى ٓٓٓٓه يسٓٓٓٓكٙ األ ضٓٓٓٓاء الهاُنٓٓٓٓةس واليٓٓٓٓاهً  ٓٓٓٓاهَ يٓٓٓٓهى البٓٓٓٓٗو

الَ،َ ٓٓ س ومٓٓاء  لٓٓاى ه يقُٓٓ  نثٓٓه الٓٓه٘س وأ ما ٓٓه ينثٓٓ  المبٓٓه والم،ٓٓهاس وي،ٓٓيٙ 
     الهض٘س سيما يكوٙ ُمىب  هال،سح أو السكى. 

حاى في األول  ياهً في ( ٕ): فهو وٕى النيح ويسم  الِحِى(ٔ)وأما الَوْسَمة
 اللانيةس فيه  هَ وجبلء يسوه ال ،ى. 

 : فهو اللهٔ إوا أحٕى يج و األسناٙ ويجث  القىوم. (ٖ)الَوَدعوأما 
 : فهو يج و الُقَوهاء. (ٗ)َوَسخ الُكْوروأما 
س حاى. (٘)الَوْرسوأما   : فيلهوس يج ل مٙ اليمٙس ي هه الي ثىاٙ المسحٕو
س وسٓٓا٘ أبٍٓٓى الُويٓٓح الٓٓونل وهٓٓو  يٓٓى (ٙ)الااَوَرلوأمٓٓا  : فهٓٓو ال،ِٓٓي٘ مٓٓٙ الَٓٓويَْ

ّٓٓٓٓلس َهْ،ُٓٓٓٓىي يٓٓٓٓوهل  ّٓٓٓٓل الضَّ هٓٓٓٓالَمَ   والٓٓٓٓنََّمٌ  ٓٓٓٓٙ الوجٓٓٓٓهس كمٓٓٓٓا يٓٓٓٓوهل َهْ،ٓٓٓٓى الضَّ
 هالبياَ  ٙ ال،يٙ.

 :مسألة واوية في عمم اليجوم
ٓٓح سٓٓ ة ولٓٓوى ه فٓٓي ال قٓٓاوي٘ م،ىوفٓٓةس والٓٓواو  (ٚ)ا  ٓٓ٘ أٙ الٓٓواو فٓٓي حسٓٓال الُجمَّ

                                 
 (.   ٜٙٗ/ ٗ( الملهى الساب  )ٔ)
 «.  ال ُى»( في )ل(: ٕ)
 (.  ٜٓٗ/ ٗ( ينِى: الجام  لمثىهاح األهوية )ٖ)
 (.   ٜٙٗ/ ٗ( الملهى الساب  )ٗ)
 (.  ٜٗٗس ٖٜٗ/ ٗ( الملهى الساب  )٘)
   (.  ٜ٘ٗس ٜٗٗ/ ٗ( الملهى الساب  )ٙ)
س دمحم بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه ال ٓٓٓواىيمّي   حقيٓٓٓ  إبٓٓٓىاهي٘ ٚ) ٓٓٓحس ينِٓٓٓى: مثٓٓٓا ي  ال، ٓٓٓ٘و ( ل مييٓٓٓه  ٓٓٓٙ حسٓٓٓال الُجمَّ

(س ٕٕٕ -ٜٕٔ٘. )ٍ:  ٜٜٛٔ -هٓٓٓٓٓ ٜٓٗٔاى الم ٓٓٓٓال ال،ىبّٓٓٓٓيس . بيٓٓٓٓىوحس هٕاإلبيٓٓٓٓاىّن. ل
س دمحم بٓٓٙ   ٓٓي ال هٓٓانوّن   ىجمٓٓة  بٓٓه   ال الٓٓهّن. ل . ٔوك ٓٓأ الُٓٓبلحاح الثنٓٓٙو وال، ٓٓ٘و

س  ٓٓٓٓاٙ نا ٓٓٓٓىٙو ٓٓٓٓة لبن ٓٓٓٓىوحس مك ه (. وحسٓٓٓٓال الجمٓٓٓٓح هٓٓٓٓو: ضٓٓٓٓىل مٓٓٓٓٙ ٕٛ٘/ ٔ٘. ) ٜٜٙٔبي
احٓه إلٓ  األْلٓ    ٓ   ى يٓل الحسال ُيج،ح فيه لمح حٔى مٙ الحٓىٔو األبجهيٓة  ٓهه مٓٙ الو 

  اٍ. ينِى: الم،ج٘ الوسيط ) جمح (.   
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 نهه٘  بلمة ليو٘ الجم،ةس و بلمة لبىل الميياٙس و بلمٓة لمٓح سٓ ة مٓٙ الٓهىل 
واللوالٓٓٓٓه والسٓٓٓٓا اح واأليٓٓٓٓا٘ وال يٓٓٓٓالي. وىبمٓٓٓٓا يج، ٓٓٓٓوٙ الٓٓٓٓواو  والٓٓٓٓه ائ  واللٓٓٓٓواني

 (ٔ) بلمة ل وجويس ويج، ونهٓا  بلمٓة لؤلو ٓاهس أيضٓا فٓي حكايٓة الموامٓل الوا ،ٓة
 المُال .

 :مسألة واوية في عمم التعبير
 ىأ  ابٓٓٙ سٓٓيىيٙ هملٓٓى كٓٓ ٙ فٓٓي السٓٓماء واواح مك وهٓٓة  فقٓٓاٗ: سٓٓيق   ٓٓوالس 

 هملٓٓى ف نٓٓة  ٓٓن،اءس فسٓٓئح: فقٓٓاٗ: أول هٓٓا   ٓٓ  (ٕ)فىجٓٓ  إلٓٓ  الهلٓٓىاس فو ،ٓٓح
ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چ الٓٓواواح ال مًٓٓ فٓٓي  ولٓٓه  ،ٓٓال :  

 ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 .وٛ - ٔ الُوى:  چ﮵  ﮶ ﮷  ﮸     

ٓٓٓىيٙ فقٓٓٓاٗ: إنٓٓٓي ىأيٓٓٓح فٓٓٓي المنٓٓٓا٘ كٓٓٓ ني ه  ٓٓٓح حٓٓٓانوح  سٓٓٓ ٗ ىجٓٓٓح ه،َٓٓٓ الُمَ،بِّ
ٓٓاجيٙ فلٓٓاهفح فيٓٓه أ ٓٓهاًحا كليٓٓىا منقو ٓٓة فٓٓا  ىح منهٓٓا  ٓٓهحا   يٓٓه لٓٓوى  اليَّجَّ
ٓٓٓى: إنٖٓٓٓ    ٓٓٓ ىن جاىيٓٓٓة سٓٓٓ يُةس ال  الٓٓٓواواحس فج، ٓٓٓح ا ٓٓٓىل منٓٓٓه. فقٓٓٓاٗ الُمَ،بِّ
ٓٓٓاً  ألٙ اليَُّجٓٓٓال   وافقٖٓٓٓ فٓٓٓي الم،ا ٓٓٓىاس ف،بٓٓٓى  ٓٓٓٙ حٓٓٓانوح اليَُّجٓٓٓال ببيٓٓٓح النَّ َّ

سٓٓاء.  ٓٓاٗ )  يٓٓه السٓٓبل٘(  و ٙ أ/  (ٗ)«ا هٓٓالقواىيى يٓٓا أنج ٓٓةىفقٓٓ: »(ٖ)جٓٓوهى النِّ
ٓٓٓهَّه  ٓٓٓاٗ. وكٓٓٓولٖ الىَّلٓٓٓاٍ وال َّ سٓٓٓاء  ٓٓٓٙ القٓٓٓواىيىس وأنج ٓٓٓة: اسٓٓٓ٘ َجمَّ ف،بٓٓٓى هالنِّ
والَ َئ ك ها في النو٘: النِّساء. و بَّى  ٙ الَقَهم هاألمة الُمْ َٓ َىااس و ٓٙ الٓواواح 

وو ٙي ٓٓٓهه نهٓٓٓام المٓٓٓبللس  ل/  (٘)المنقو ٓٓٓة   يٓٓٓه هال لٓٓٓومة  ألٙ لثٓٓٓ  الٓٓٓواو

                                 
 «.  في»(  ٖى ه،هها في )ل( بياًضا همقهاى ك مةس ول،ح السيإ يس ه ي إضافة لثِة: ٔ)
 «.  و ه و ،ح»( في )ل(: ٕ)
 «.  النبي  »( في )ل(: ٖ)
َٖ َيٓٓا »(س ب ثٓٓ : ٖٕٖٕ(س ومسٓٓ ٘ )ٜٗٔٙ( أ ىجٓٓه الب ٓٓاىن )ٗ) ٓٓ َٖ َسْٓٓوً ا َوْيَح َأْنَجَ ُٓٓةس ُىَوْيَٓٓه

 «.  ِهالَقَواِىيىِ 
 «.  الواواح»( في )ل(: ٘)
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والمٓٓٓبلل فٓٓٓي النٓٓٓ٘و أ ٓٓٓهاءس وألٓٓٓوا ها  لٓٓٓوماح ومجٓٓٓاهالحس وهٓٓٓو مٓٓٓٙ ألُٓٓٓ  
 .(ٔ)ال ،بيى وأحسنه

 يٓح للٓبي كٓاٙ ي ،ٓل : »(ٕ)«ُهائ  الحيواٙ» اٗ الجاح  في ك اهه الموسو٘ بٓ
ٖٓٓٓٓ؟ فقٓٓٓٓاٗ: )َوَوِي  ٓٓٓٓا  ٓٓٓٓبل٘: مٓٓٓٓا اسٓٓٓٓ٘ أبي ٓٓٓٓه ك ٓٓٓٓلس ي ٓٓٓٓ  هٓٓٓٓال هاىهٓٓٓٓ٘س واسٓٓٓٓ٘ أبي   

ونِٓٓى إلٓٓ  النٓٓاً ي ضٓٓى وٙ  سوُحِكّٓٓي أٙ حائًكٓٓا حٓٓ َّ فو ٓٓ  المو ٓٓ  «.(ٖ)َوُووِي(
س أنٓٓا ك ٓٓل نهٓٓام )وَووَووو((ٗ)ويٓٓه وٙس فقٓٓاٗ: يٓٓا ىل س (٘)س مٓٓٙ أنٓٓا ح ٓٓ  أه ٖٓٓو

 .(ٙ)وما ياٗ ينه  نه  المبللس ح   ُيِجى  نه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( ل٘ أه ه إل   يء مٙ هوا.  ٔ)
.لٕ) . بيٓىوحس هاى الجيٓحس ٕ( الحيواٙس  مىو بٙ هحى الجاح    حقي   به السبل٘ هاىٙو

 (.  ٛٙٔ/ ٕ٘. ) ٜ٘ٙٔ -هٓ  ٖٗٛٔ
 «.  َوو وو ووُ »( في )ل(: ٖ)
 .  ( ليسح في )ل(ٗ)
 «.  ووووو»( في )ل(: ٘)
. بيٓٓىوحس ٔ( ينِٓٓى: الهلٓٓائى والٓٓو ائىس أبٓٓو حيٓٓاٙ ال وحيٓٓهن   حقيٓٓ  وهاه القاضٓٓي. لٙ)

و ٓٓٓٓه  ٓٓٓٓ٘ »(.  وياه ه،ٓٓٓٓه هٓٓٓٓوا فٓٓٓٓي )ل(: ٛٗ/ ٗ٘. ) ٜٛٛٔ -هٓٓٓٓٓ ٛٓٗٔهاى لٓٓٓٓاهىس 
 «.  الثلح األٗو
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 انفصم انصاَي
الواقعاة فاي اآلياة المسائول عيهاا  واخاتالف العممااء فيهاا  وهاي  (ٔ)في الاواو

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ قولهللا تعالى في سورة الزمر عيد صفة أهل الجية:

[ بزيادة الواو  وقال ٖٚ اليمى:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۇ   ۆ  ۆ
بغياار   و ٔٚ اليمٓٓى:  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ فااي يعاات أهاال اليااار:

 الواو.
اييٓٓة كبلًمٓٓا كليًٓٓىا ل ، مٓٓاءس وأنٓٓا وامٓٓىم منٓٓه مقٓٓهاى مٓٓا أهىكُ ٓٓه وا  ٓٓ٘ أٙ فٓٓي هٓٓوي 

:  ه،وٙ   ومنَّهس ف  ٗو
  فقٓاٗ: (ٕ)ما ُىون  ٙ ال  يح بٙ أحمٓه أنٓه سٓئح  ٓٙ هٓوي اييٓة القول األول: 

هٓٓوي واو ال مٓٓىاىس  قٓٓهيى اييٓٓة: ح ٓٓ  إوا جٓٓاءوا وف حٓٓح أبوابهٓٓاس فحٓٓؤ جٓٓاءواس 
س ونِيٓٓىي  ولٓٓه  ،ٓٓال :وأهقيٓح الٓٓواو هالٓٓة   ٓٓ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  المحٓؤو

وس أن: فضٓٓٓٓىل فٓٓٓٓانثجىحس ٓٙ الهقٓٓٓٓىا:  چ ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڍڍ
ٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓال : وس أن: ٖٙ ال ٓٓٓٓٓٓ،ىاء:  چڤ    ٹٿ  ٹ       ٹ  ٹچ  وكٓٓٓٓٓٓولٖ  ول

س كٓٓٓولٖ الٓٓٓواو ههنٓٓٓا  فضٓٓٓىل فٓٓٓانث  س الثٓٓٓاء فيهٓٓٓا  ُٓٓٓ    ٓٓٓ  الث،ٓٓٓح المحٓٓٓؤو
 .(ٖ) ُ      ف،ح محؤو

ٙ كانح  القول الثايي:)  ما حكي  ٙ الَثىَّاء أنه  اٗ: الواو يائها في الم،ن س وا 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          چ  لاب ة في ال ث س كقوله  ،ال :

                                 
 «.  بياٙ الواو»( في )ل(: ٔ)
 «.  الواو»( في )ل(: ٕ)
وجيي فٓٓي  ثسٓٓيى الم ٓٓال ال،ييٓٓيس ابٓٓٙ  ُيٓٓة األنهلسٓٓي   حقيٓٓ   بٓٓه ( ينِٓٓى: المحٓٓىى الٖٓٓ)

/ ٗ٘. ) ٕٔٓٓ -هٓٓٓٓ ٕٕٗٔ. بيٓٓٓىوحس هاى الم ٓٓٓل ال، ميٓٓٓةس ٔالسٓٓٓبل٘  بٓٓٓه ال ٓٓٓافي. ل
 (س هم،ناي.  ٖٗ٘
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 .(ٔ)أن: ييناها حثِاس والواو يائها( سوٚ – ٙ اللافاح:  چڦ  ڦ  
 ٓٓاٗ ه،َٓٓ ال، مٓٓاء: يس حسٓٓٙ ييٓٓاها الٓٓواو ه،ٓٓه )ح ٓٓ ( و)ف مٓٓا(س  القااول الثالااث:

 چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ  فيياه هٓٓٓٓٓٓٓا ه،ٓٓٓٓٓٓٓه )ح ٓٓٓٓٓٓٓ ( كقولٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓال :

  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ وس الواو فيه يائها في الم،ن . و اٗ:ٕٕ يونً:  

 س فٓٓالواو أيضٓٓا  مٓٓوٙ يائٓٓها لو و هٓٓا ه،ٓٓه ح ٓٓ س ومل ٓٓه  ولٓٓه  ،ٓٓال :[ٖٚ اليمٓٓى: 

 ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک چ

 يائها. (ٕ)الواو في  وله: }ا  ىل{ وٜٚ – ٜٙ األنبياء:  چک    
 ووٚأ/  :  (ٖ) اٗ لبيهم  

مااااةُ  َياااِئَس  إذا حت اااى     وأْرَساااُموا الر 
 

 أْعَصاااااُمها َقاااااِفاًل  َدَواِجاااانَ  ُغْهااااًفا  
 

 فيه مقحمة.الم،ن : ح   إوا يئً الىماا أىس واس والواو 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  چ وأمٓٓا يياه هٓٓا ه،ٓٓه: )ف مٓٓا(س فكقولٓٓه  ،ٓٓال : 

 وم،ناي: ناهينايس والواو يائها. سو ٗٓٔ  - ٖٓٔ  اللافاح:  
 

                                 
ْٓٓو النهايٓٓةس مكّٓٓي أبٓٓو ُالٓٓل. ٔ) ( مٓٓا بٓٓيٙ القوسٓٓيٙ لٓٓيً فٓٓي)ل(.  وينِٓٓى: الههايٓٓة الٓٓ  ب 

(س وهٓٓو  يٓٓى منسٓٓول ٔٛٓٙ/ ٜ٘. ) ٕٛٓٓ -هٓٓٓ ٜٕٗٔ. هبٓيس جام،ٓٓة ال ٓٓاى ةس ٔل
 ل ثىاء.  

 «.  وا  ىل»( في )ل(: ٕ)
( البيٓٓٓٓح مٓٓٓٓٙ المامٓٓٓٓحس وهٓٓٓٓو ل بيٓٓٓٓه بٓٓٓٓٙ ىبي،ٓٓٓٓة فٓٓٓٓي هيوانٓٓٓٓه   حقيٓٓٓٓ  إحسٓٓٓٓاٙ  هٓٓٓٓاً. ه ل. ٖ)

(.و ضٓ  الثًٓى  ضٓثا: أ ٓو ٖٔٔ٘. )ٍ:  ٕٜٙٔالمويحس وياىا اإلى اه واألنهاءس 
في الجىن هغيى حسالس و ضٓ  ال،ٓيٌ: ن،ٓ٘ وا سٓ س و ضٓ  ال،ٓوه: كسىيسو ضٓ  

ٙ: الٓٓهاجٙ: كٓٓح مٓٓا ال ٓٓيء  ضٓٓثا: اسٓٓ ى  . ينِٓٓى: لسٓٓاٙ ال،ٓٓىل )  ضٓٓ  ( هواجٓٓ
يٓٓى. يقٓٓاٗ ل ٓٓوكى واألنلٓٓ س والجمٓٓ  ) هواجٓٓٙ (.  ألٓٓ  البيٓٓوحس وأ ٓٓا٘ بهٓٓا مٓٓٙ حيٓٓواٙ ُو
. الٓٓٓون فٓٓٓٓي وىا ٓٓٓٓه  ينِٓٓٓى: لسٓٓٓٓاٙ ال،ٓٓٓىل ) هجٓٓٓٓٙ (س واأل لٓٓٓ٘: مٓٓٓٓٙ الِهٓٓٓاء والو ٓٓٓٓٗو

 بياَ. ينِى: لساٙ ال،ىل )  ل٘ (. 
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 : (ٔ)و اٗ امىؤ القيً
ااااااا َأَجْزَيااااااا َساااااااَحَة الَحاااااايِّ واْيَتَحااااااى     َفَمم 

 

 ِذي ِقَفااااااف  َعَقْيَقااااالِ  (ٕ)ِبَياااااا َبْطاااااُن َخْبااااات  
 

جوال  وله: ف ماس وفي هوا البيح  ي البيح يائها في الم،ن س وان ح ف الواو
 .أيضا  والٙس  يى ما وكىح

     وله: ف ما أجيناس والجوال في  (ٖ) ٗو أبي  بيه: إٙ الواو يسب  أحدهما:
 و واي ى  ٗو ٙىأسها.  ل/  (ٗ)البيح اللانيس في  وله: )هلىح هثؤهن(

س أن: ف ما أجينا وان ح   نيلنا  ه،ضه٘: إٙ الجوال في البيح محؤو
 .(٘)وأمنا

:  ح مح أٙ يكوٙ  ًُثا     القلة األول  فٓي (ٙ)وكى ابٙ جنيالقول الرابع: 
 ؤٚ اليمى:  چ ژ  ژ  ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   وله  ،ال :
أبٓٓٓول النٓٓٓاىس وف حٓٓٓح ل مٓٓٓؤمنيٙ أبٓٓٓوال الجنٓٓٓةس لٓٓٓ٘  ٓٓٓاٗ فٓٓٓي  ولٓٓٓه  (ٚ)ف حٓٓٓح لهٓٓٓ٘
: ال يجٓٓٓٓٓوي أٙ يكٓٓٓٓٓوٙ وٕٕ المهٓٓٓٓٓ :  چ ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ   ،ٓٓٓٓال :

:  ٓبل٘ ضٓاىبه  ىاه،ه٘ ولثا للبللةس     أٙ يكوٙ ك به٘ ىفً،ا بىاه س كمٓا  قٓٗو

                                 
البٓٓٙ جنٓٓي  (. والمنلٓٓ ٘ٔ( البيٓٓح مٓٓٙ الُويٓٓحس وهٓٓو المٓٓىئ القٓٓيً فٓٓي هيوانٓٓه )ٍ: ٔ)

س ٖٔٗ/ٗس و يانٓٓٓة األهل ل هغٓٓٓهاهن ٚ٘ٗ/ٕس واإلنلٓٓٓأ فٓٓٓي مسٓٓٓائح ال ٓٓٓبلٔ ٔٗ/ٖ
س ال ْبٓٓٓح: هُٓٓٓٙ مٓٓٓٙ  ويٓٓٓىو : " حقٓٓٓ  " مكٓٓٓاٙ:  ْبٓٓٓحس أجينٓٓٓا: فق،نٓٓٓاس ان حٓٓٓ : ا  َٓٓٓى

وهو ما اى ثٓ  مٓٙ األَى و  ٓ  ولٓ٘  –هالض٘  –األَى  امَس والقثأ: جم     
: سثىجح:   المن،قه الها ح ه،ضه في ه،َ. يب و أٙ يكٙو جهبلس ال،قنقح بوٙي

 ( ليسح في )ل(.  ٕ)
 «.  نس »( في )ل(: ٖ)
 «.  ل،ىح هقوهن»( في )ل(: ٗ)
 (س هالم،ن .  ٖٖٔس ٕٖٔ/ ٔ( ينِى: اإلهانة في ال غة ال،ىبية )٘)
 (س م  لًىا.  ٗٗٙس ٖٗٙ/ ٕ( سى لنا ة اإل ىال )ٙ)
 ( ليسح في )ل(.  ٚ)
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ييٓه. ألٙ ولٓٓ  الغٓٓبل٘ وىفٓٓ  ييٓه هث، ٓٓه وهٓٓو الضٓٓىلس مٓٙ  بٓٓح أٙ ىاه،هٓٓ٘ فٓٓي 
وا كاٙ اسٓ٘ الثا ٓح هوا المو  ٙ كاٙ اس٘ فا حس فإنه يىاه هه الماضيس وا  ض س وا 

ماضًٓٓٓيا فٓٓٓي الم،نٓٓٓ س لٓٓٓ٘ يجٓٓٓي أٙ ي،مٓٓٓح  مٓٓٓح األف،ٓٓٓاٗس ال ىفً،ٓٓٓا وال نلًٓٓٓهاس أال 
: هٓٓٓوا ىجٓٓٓح  ٓٓٓائ٘  أمًٓٓٓ أ ٓٓٓويس   ٓٓٓ  أٙ يىفٓٓٓ  األن هث، ٓٓٓهس وهٓٓٓو   ٓٓٓى   ال  قٓٓٓٗو

هس و ج،ٓح الغٓبل٘ األن هث، ٓ (ٔ)القيا٘س كما ال يجوي: هوا ىجح  ٓبل٘ أ ٓوي. فىفٓ 
س ومٓا  ف،بًل له  ألٙ اس٘ الثا ح إوا أىيه هٓه الماضٓي  جٓى  مجٓى   ٓبل٘ وفًٓى
لٓٓيً فيٓٓه م،نٓٓ  الث،ٓٓح فقٓٓه هُٓٓحس إوٙ أٙ ىفٓٓ  ك ٓٓبه٘ همٓٓا فٓٓي ىاه،هٓٓ٘ مٓٓٙ م،نٓٓ  

نمٓٓا المٓٓىاه ڄ  چ :(ٕ)الث،ٓٓحس إو كٓٓاٙ أٙ ىاه،هٓٓ٘ يٓٓىاه هٓٓه الماضٓٓي ههنٓٓاس وا 

ڇ  ڇ    ڇڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇ

وس إال أٙ الواو حوفح مٙ الجم  يٙ الم قهم يٙ ٕٕالمه : ] چ ڍ  ڍ
م،قٓٓه الولٓٓ س و ٓٓه ِهٓٓىح الٓٓواو  (ٖ)ألٙ الٓٓون فيٓٓه الضٓٓميى ي،قٓٓههما همٓٓا  ٓٓب ه٘

 في الجم ة اللاللةس فهٗ     أنها مىاها في الجم  يٙ الم قهم يٙ.
وكٓٓى ه،َٓٓ ال، مٓٓاء أٙ هٓٓوي الٓٓواو ههنٓٓا يسٓٓم  واو اللمانيٓٓةس  الخااامس:القااول  

 و ٚوولٖٓٓٓٓ أٙ ال،ٓٓٓٓىل يقٓٓٓٓٗو واحٓٓٓٓه النٓٓٓٓاٙ لبللٓٓٓٓة أىب،ٓٓٓٓة  مسٓٓٓٓة سٓٓٓٓ ة سٓٓٓٓه،ة  أ/ 
 : (ٗ)ولمانيةس فيه  وٙ الواو في اللمانيةس وأن ه

    تجمعاان ماان شااتى ثالثااا وأربعااا
َباب فِتْرُبها  (٘)ُسَمْيَمي فَسْمَمى فالر 

 وواحااااادة حتاااااى كممااااان ثمايياااااا  
ااااا فاااالُمَيى وَقَطاِمَيااااا    فاااَأْرَوى َفَريف

                                 
 «.  فيىف »( في )ل(: ٔ)
 «.  المىاه: و...(: »( في )لٕ)
 «.   ب هما»( في )ل(: ٖ)
(س والبي ٓاٙ فٓي: المحاسٓٙ ٖٕ( البي اٙ مٙ الُويحس وهما لسحي٘س األوٗ في هيوانٓه )ٍ: ٗ)

. القٓٓاهىاس مك هٓٓة ال ٓٓانجيس  ٔالمحاسٓٓٙ واألضٓٓهاهس الجٓٓاح    لٓٓحي  دمحم ال ٓٓانجي. ل
 (.  ٜٔٔهٓ.)ٍ:  ٕٖٗٔ
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 (ٔ)فِتْرُبها
 

 الىواية هالثاء في جمي،ها إال  ُاميا فإنها هالواو. 
 : (ٕ)ومل ه  ٗو اي ى

    جااااااااواد ربااااااااي أريحااااااااي مسااااااااود 
 

 وصاااادق (ٖ)شاااجاع ذكاااي مشاااتمعل  
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  وفٓٓٓٓٓٓٓي القٓٓٓٓٓٓٓىآٙ  ولٓٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓٓال :

  چٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  

 .ؤٕٔ ال وهة: 
 چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸   چ  و وله  ،ال :

ڃ  چ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ  و. و ولٓٓٓٓٓٓه  ،ٓٓٓٓٓٓال :٘ ال حٓٓٓٓٓٓىي٘: 

و أال ٕٕ المه :  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ  چ     چ   ڇ
  ى  أنه أه ح الواو في اللامٙ مٙ هوي األ هاه.
 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چكولٖ الحك٘ في  وله  ،ال  فٓي أهٓح الجنٓة: 

الٓواو ل لمانيٓةس ويٓهٗ  ولٖٓ أٙ أبٓوال الجنٓة لمانيٓة. أال  ٓى  أٙ  سو ٖٚ اليمٓى: 
 هغيى واو. و ٔٚ اليمى:  چڑ  ک   چ أبوال الناى لما كانح سه،ة  اٗ:

وو مسٓٓٓٓٓٓ ُٔى وهٓٓٓٓٓٓل إليٓٓٓٓٓٓه أملٓٓٓٓٓٓى الم ٓٓٓٓٓٓ  ىيٙ مٓٓٓٓٓٓٙ ال، مٓٓٓٓٓٓاء ٚوهٓٓٓٓٓٓوا  ٓٓٓٓٓٓٗو  ل/ 
 والمثسىيٙ. 

نمٓٓا  وأمٓا   ٓٓة إه ٓاٗ الٓٓواو فٓي اللٓٓامٙس فقٓٓاٗ ه،ضٓه٘: إٙ السٓٓه،ة  ٓهه كامٓٓحس وا 
لاى السه،ة  هها كٓامبًل ل الٓية فيٓهس وولٖٓ أنٓه  يٓى م ولٓه وال مولٓهس ي،نٓي: 
س وبيٓاٙ هٓوا المٓبل٘ هٓو:  س وال موله  أيضٓا ل،ٓهه فٓىه   يى م وله  مٙ  هه مل ه فىه 
س ومٓٓا سٓٓواي م مٓٓىىس وال، ٓٓىا أ ٓٓهاه ها أٙ أ ٓٓ٘ األ ٓٓهاه   ٓٓىاس إو هٓٓي الِ،ْقٓٓه األٗو

                                 
 «.  فقىبها»( في )ل(: ٔ)
 يح.  ( ل٘ أه ه إل  البٕ)
 «.  م م،ح»( في )ل(: ٖ)
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س وليسٓٓٓح هٓٓٓي أىب،ٓٓةس  منهٓٓٓا م ولٓٓها  يٓٓٓى مولٓٓٓها كال مسٓٓة الم ولٓٓٓها مٓٓٓٙ ال، ٓٓىا
ومولٓٓه م،ٓٓا كاألىب،ٓٓة المولٓٓها مٓٓٙ  (ٔ)همولٓٓها مٓٓٙ  ٓٓهه مل هٓٓا. ومنهٓٓا  ٓٓهه م ولٓٓه

االلنٓٓيٙ الم ولٓٓها مٓٓٙ اللمانيٓٓة. ومنهٓٓا ال مولٓٓه وال م ولٓٓه كالسٓٓه،ة. ومنهٓٓا م ولٓٓه 
  يى م وله كال س،ة. 
أملى األ ياء سه،ةس وهو: أٙ  السمواح سٓه س واألىضٓيٙ   الوا: ولولٖ      

سه س واأل الي٘ سه،ةس والجهاٗ ال،ِا٘ سٓه،ةس  والهحٓوى ال،ِٓا٘ سٓه،ةس و ٓاٗ   
  چ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئچ  : ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓال 

  :س  لقولٓٓه  ،ٓٓال (ٕ)وس وأبٓٓوال النٓٓاى سٓٓه،ةس وأ ضٓٓاء اإلنسٓٓاٙ سٓٓه،ةٕٚ لقمٓٓاٙ: 

 (ٖ)وس والَحٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواِمي٘ٗٗ الحجٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓى:  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ 
ٴۇ  ۋ  چ  سٓه س كمٓا  ٓاٗ  ،ٓال : (٘)سٓه س والملٓاني (ٗ)سه س والسوى الُواٗ

س ومكه يوس  في السجٙ سه  سنيٙس كما  اٗ وٚٛ الحجى:  چۋ  ۅ  ۅ  
وو ٛي،نٓٓٓٓٓي: سٓٓٓٓٓه   أ/  سوٕٗ يوسٓٓٓٓٓ :  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ   ،ٓٓٓٓٓال :
ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  چ  النٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓو٘. وىأ  فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي (ٙ)سٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓنيٙ

و. واللٓٓٓبلا المثىوضٓٓٓة فٓٓٓي اليٓٓٓ٘و وال ي ٓٓٓة سٓٓٓه  ٖٗ يوسٓٓٓ :  چۇئ  ۆئ  

                                 
 «.  م ولها»( في )ل(: ٔ)
 ( ل، ه يقله: أ ضاء السجوه في اللبلا.  ٕ)
س وهي: سٓوىا  ٓافىس وفلٓ حس وال ٓوى س «ح٘»( هي سوى القىآٙ ال ي  بهأ هقوله  ،ال : ٖ)

س واله اٙس والجاليةس واألحقأ.    والي ٔى
لمائٓهاس واألن،ٓا٘س واأل ٓىأس واألنثٓاٗس وال وهٓة ( هي: سوىا الهقىاس وآٗ  مىاٙس والنساءس واٗ)

 (.ٖٔ٘/ ٘م،ا. ينِى: الم   والبياٙ )
ٓٓٓاٙ )٘) ٓٓٓح: السٓٓٓه  الُٓٓٓواٗ. ينِٓٓٓى: الم ٓٓٓ  والبي ٓٓٓح: سٓٓٓوىا الثا حٓٓٓةس و ي / ٘(س و)ٜٛ/ ٔ(  ي

ٖ٘ٔ .) 
 (.  ٘ٚٔ/ ٖٔ( ينِى: جام  البياٙ )ٙ)
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وس و سٓح اإلنٓاء مٓٙ ٜٙٔ الهقٓىا:  چ جت   حت   ختچ    ىا ىك،ٓةس و ٓاٗ  ،ٓال :
. ولٓولٖ (ٕ)س ونٓٗي القٓىآٙ   ٓ  سٓه،ة أحٓٔى(ٔ)ولْو الم ل سه  إحهاهٙ هٓال ىال

لٓٓٓاىح القٓٓٓىاءاح سٓٓٓه،اس وأيٓٓٓا٘ ال،جٓٓٓوي سٓٓٓه،ة: ِلٓٓٓٙس وِلٓٓٓنبىس ووبٓٓٓىس وآمٓٓٓىس 
ُِ،ٓٓٙ. سٓٓ ة مٓٓٙ  ٓٓهال وواحٓٓه مٓٓٙ واىٙ  . (ٖ)ومٓٓؤ مىس وُمُثٓٓئ الجمٓٓىس وُمكثٓٓئ ال

ٓٓاِىهس  َُ ْٓٓمًس اليُّْهَٓٓىاس الُ، ٓٓيَّاىا سٓٓه،ة: اليَُّحٓٓحس الُمْ َٓٓ ِىنس الَمٓٓىِّْيخس ال َّ والموامٓٓل السَّ
  :(٘)األسبّو سه،ةس وأسماؤها في الجاه يةس كما  اٗ ال ا ىوأيا٘ . (ٗ)الّقَمى

ّن ياااااااااوِمي اااااااااُل أن أعااااااااايَش وا      أؤمِّ
    أو التااااااااااالي ُدبااااااااااار  أو َفيااااااااااومي

 

ل أو أَلْهااااااااااااااااااااَون أو ُجَبااااااااااااااااااااارِ    ألو 
 (ٙ)لُمااااااااؤِيَس أو َعُروَبااااااااة أو ِشاااااااايارِ  

 

هابٓح هسٓه  سميح األسٓابي  هقهائٓح سٓه،ة اى ح ٓوا مٓٙ : (ٚ) اٗ الُمَجمِّ  بٙ ُمَحمَّه

                                 
ُهٓٓوى إنٓٓاء أحٓٓهك٘ إوا َولٓٓو فيٓٓه الم ٓٓلس أٙ يغسٓٓ ه سٓٓه  مٓٓىاحس »( ي ٓٓيى إلٓٓ   ٓٓوٗ النبٓٓي: ٔ)

 (.  ٜٕٚأ ىجه مس ٘ )«. ُأوالهٙ هال ىال
س فٓٓا ىءوا منٓٓه مٓٓا  يسٓٓى»( ي ٓٓيى إلٓٓ   ٓٓوٗ النبٓٓي: ٕ) «. إٙ القٓٓىآٙ أنٓٓٗي   ٓٓ  سٓٓه،ة أحٓٓٔى

 (.  ٛٔٛ(س ومس ٘ )ٜٕٔٗأ ىجه الب اىن )
ٓٓٓاٙ )وينِٓٓٓى«.  آواى»( فٓٓٓي )ل(: ٖ)  (س وك ٓٓٓال األيمنٓٓٓة واألمكنٓٓٓةسٕٚ/ ٓٔ: الم ٓٓٓ  والبي

 . بيٓٓٓىوحس هاى الم ٓٓٓل ال، ميٓٓٓةسٔأبٓٓٓو   ّٓٓٓي األلٓٓٓثهانّي   حقيٓٓٓ    يٓٓٓح المنلٓٓٓوى. ل 
 (.  ٕٕٓ٘. )ٍ:  ٜٜٙٔ -هٓ ٚٔٗٔ 

 (.  ٖٕٛ -ٖٕٙ( ينِى: ك ال األيمنة واألمكنة )ٍ: ٗ)
ى: جمهىا ال غٓةس أبٓو هكٓى بٓٙ ( البي اٙ مٙ الوافىس وهما  يى منسوبيٙ في الملاهى. ينِ٘)

 ٘. ٜٚٛٔ. بيٓٓىوحس هاى ال، ٓٓ٘ ل مبليٓٓيٙس ٔبٓٓٙ هىيٓٓه   حقيٓٓ  ىمٓٓين منيٓٓى ه، هكٓٓي. ل
 (ٖ /ٖٔٔٔ.  (س ومقٓٓٓٓٓاييً ال غٓٓٓٓٓةس أحمٓٓٓٓٓٓه بٓٓٓٓٓٙ فٓٓٓٓٓاًى   حقيٓٓٓٓٓٓ   بٓٓٓٓٓه السٓٓٓٓٓبل٘ هٓٓٓٓٓٓاىٙو
 (.  ٜ٘ٔ/ ٔ٘. ) ٜٜٚٔ -هٓ ٖٖٜٔه ل. بيىوحس هاى الثكىس  

 «.  سياى»( في )ل(: ٙ)
( ل، ه: مجم  بٙ دمحم بٙ أحمه ال،ج ّي أبو الحسٓيٙ القيوينّٓي. ينِٓى: ال ٓهويٙ فٓي أ هٓاى ٚ)

 (.  ٕٙس ٔٙ/ ٗ يويٙ )



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿ٕٕ٘ٙ﴾  
  

وهسٓٓ٘   . (ٔ)لغٓٓاحس فٓٓإٙ ألسٓٓن ه٘ ه،ٓٓه ُوفٓٓاٙ نٓٓوم  ب ب ٓٓح بهابٓٓحس أن: ا   ثٓٓح
ٓٓٓاٗ فٓٓٓي  س وهٓٓٓي: كٓٓٓٙ فيكٓٓٓوٙس ويق س ووجٓٓٓوه األ ٓٓٓياء سٓٓٓه،ة أحٓٓٓٔى سٓٓٓه،ة أحٓٓٓٔى

 ال وىاا: إٙ  مى الهنيا سه،ة أالٔ سنةس فإٙ ل َّ فما هقي منها إال   يح. 
س فٓٓي «هالئٓٓح القب ٓٓة»فٓٓي ك ٓٓال  (ٖ)الُبٓٓوليّ  (ٕ) ٓٓاٗ اإلمٓٓا٘ أبٓٓو ال،هٓٓاً القاضٓٓي

. (ٗ)«ه،لٓٓح أنٓٓا والسٓٓا ة كهٓٓا يٙ وأ ٓٓاى هالسٓٓهاهة والوسُٓٓ » ولٓٓه   يٓٓه السٓٓبل٘: 
ٓٓٓا  سٓٓٓمح الوسُٓٓٓ   ل/  ٓٓٓ  سٓٓٓه،ة أ سٓٓٓا٘  فو ،ٓٓٓح  (٘) و هالِثْىَجٓٓٓاىٚ ٓٓٓاٗ: أن   

نهاية السٓهاهة   ٓ  سٓ ة أ سٓا٘ و ٓيءس  ف، مٓح أٙ مقٓهاى مٓا مضٓ  مٓٙ الٓهنيا 
وهٓي سٓ ة أالٔ ولٓبله مائٓة ولمٓاٙ و سٓ،يٙ سٓنةس  (ٙ) نه ه،له )  يٓه السٓبل٘(

َّٙ الها ي إل   ما٘ السه،ةس ال ي هي فض ة الوسُ س هو المٓها مٓا بٓيٙ ه،ل ٓه  وأ
 .(ٚ)إل  القيا٘س     ُىي  إ اى ه بها يٙ األله،يٙ

                                 
( ينِى في ا  بلٔ األلسٙ: األ هٓاى الُٓواٗس أبٓو حنيثٓة الٓهينوىن   حقيٓ   ٓامى النجٓاى ٔ)

 (.  ٕ٘. )ٍ:  ٜٓٙٔ. القاهىاس هاى إحياء الم ل ال،ىبيةس ٔل
ٍّ الق»( في )ل(: ٕ)  «.  ا
هٓٓ(س ول،ٓح  ٖٖ٘( أبو ال،هاً أحمه بٙ أبي أحمه الُبىّنس الم،ىٔو هابٙ القاضٓي )ح: ٖ)

هوي  لٓحي .  نِٓى  ىجم ٓه فٓي: وفيٓاح األ يٓاٙس أبٓو ال،هٓاً ابٓٙ « الُبولي»ول،ح 
ٓٓٓٓىوحس هاى لٓٓٓٓاهىس ٔ  مٓٓٓٓاٙ   حقيٓٓٓٓ  إحسٓٓٓٓاٙ  هٓٓٓٓاً. ل س ٛٙٔ/ ٔ٘. ) ٜٜٙٔ. بي

ال،مٓٓٓاه الحنب ّٓٓٓي   حقيٓٓٓ  محمٓٓٓوه  (س و ٓٓٓوىاح الٓٓٓوهل فٓٓٓي أ هٓٓٓاى مٓٓٓٙ وهٓٓٓلس ابٜٓٓٓٙٙٔ
 (.  ٕٜٔس ٜٔٔ/ ٗ٘. ) ٜٜٛٔ -هٓ ٓٔٗٔ. هم  س هاى ابٙ كليىس ٔاألىناؤول. ل

 (.  ٚٙٛ(س ومس ٘ )ٖٜٙٗ( أ ىجه الب اىّن )ٗ)
( ِبْىَجٓٓاى: يجمٓٓٓ    ٓٓٓ  بىجٓٓٓاىاح وبىاجيٓٓٓى   بىكٓٓٓاى وفىجٓٓٓاى: َبْىجٓٓٓح وهٓٓٓي آلٓٓٓة مىكهٓٓٓة مٓٓٓٙ ٘)

ا األ ى س  ىس٘ بها الهوائى واال واً.  مم ٓة سا يٙ م ل  يٙ  لبح احهاها و هوى حوله
. هغٓٓهاهس وياىا اللقافٓٓة ٔالم،ٓٓاج٘ ال،ىبيٓٓةس ىينهٓٓاىح هوين   ىجمٓٓة دمحم سٓٓ ي٘ الن،يمٓٓي. ل

 (.ٕٗٚ/ ٔ٘. ) ٜٓٛٔواإل بل٘س 
 «.  النبي »( في )ل(: ٙ)
 »ملسو هيلع هللا ىلص«.  ل٘ أه ه ل يء مٙ هواس وياه ه،ه هوا في )ل(:  (ٚ)
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: إٙ مٓٓها الٓٓهنيا مىمٓٓويا فٓٓي لثٓٓ  القيامٓٓة  وىأيٓٓح أنٓٓا فٓٓي المنٓٓا٘س كٓٓ ٙ  ٓٓي ا يقٓٓٗو
فان بهح وحاسبح لث  القيامة هحسال الُجمَّح  فب ٓو النٓيٙ ولمٓانيٙ سٓنة و مًٓ 
 مئٓٓٓةس فلٓٓٓاهف ه موافقٓٓٓا لمٓٓٓا ي ٓٓٓ٘ أهٓٓٓح النجٓٓٓو٘س أٙ ال،ٓٓٓال٘ ي ٓٓٓىل فٓٓٓي سٓٓٓنة النٓٓٓيٙ
س  نه اج ماّ الموامل السه،ة والونل في  ولمانيٙ و مً مئةس هالىيام واليالٗي

ِسٓٓٓٓٓىال  »ي ولٖٓٓٓٓٓ فٓٓٓٓٓي ك ٓٓٓٓٓابي المسٓٓٓٓٓم  بٓٓٓٓٓٓأٗو الميٓٓٓٓٓياٙس و ٓٓٓٓٓه هسُٓٓٓٓٓح القٓٓٓٓٓٗو فٓٓٓٓٓ
 .(ٔ)«ال،قٗو

إٙ حٓٓٓىٔو أوائٓٓٓح السٓٓٓوى إوا حوسٓٓٓبح  يٓٓٓى مكٓٓٓىىاح : (ٕ)و ٓٓٓاٗ ابٓٓٓٙ فضٓٓٓالة المغىبٓٓٓيّ  
 و ومٓٓا ال ٓٓهً   ٓٓ  ٛوهٓي أىب،ٓٓة   ٓٓى حىفٓا هّلٓٓح   ٓٓ  انقضٓاء مٓٓها ال،ٓٓال٘س وهٓو  أ/
س حيٙ  الوا ل نبٓي:  َُلس وأ يهس وك،ل بٙ أ ٔى فٓبل نٓهىن لسٓح   ينٓاس )ُحَيّي بٙ َأْ 

وهوا ك ه مٙ ُىي  اإل ٓاىاح إلٓ   ىبهٓا وأمٓا  حقيٓ  و  هٓا و ،يٓيٙ  .(ه ن  وليٖ ن  و
 سا ا هاس فبل يج ِّيها لو  ها إال هوس  ال٘ الغيل وال هاهاس ج َّح  هى ه 

  قٓٓ ٘ مٓٓٙ سٓٓه  وىي ٓٓ ٘ مٓٓٙ »هٓٓواس والُٓٓوأ هالبيٓٓح سٓٓه س و ٓٓه  ٓٓاٗ   يٓٓه السٓٓبل٘:   
س ي،ني: أنه٘   قٓوا مٓٙ ُٓيٙ ونُثٓة و  قٓة ومضٓغة (ٖ)«سه،ة فاسجهوا      السه 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ  ومضٓٓٓغة و ِٓٓٓا٘ ولحٓٓٓ٘ وىومس كمٓٓٓا  ٓٓٓاٗ    ،ٓٓٓال :

:  چڱ   چ  س ي،نٓٓي  ولٓٓه  ،ٓٓال :«وىي ٓٓ ٘ مٓٓٙ سٓٓه،ة»اييٓٓة. و ولٓٓه: و ٕٔ المؤمنٓٓٙو

 – ٕٚ  هً:  چۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
األ ضٓاء السٓه س ال ٓي هٓي: الجبهٓة  س ي،نٓي:«فاسٓجهوا    ٓ  السٓه »و وله: . ؤٖ

هى القهميٙ.  والمثيٙ والىكب يٙ ِو
والحىافٓٓٓٓة وال،ثولٓٓٓٓة والحموضٓٓٓٓة  وهٓٓٓٓي: الحٓٓٓٓبلوا والمٓٓٓٓىاىا والم وحٓٓٓٓة والُ،ٓٓٓٓ٘و سٓٓٓٓه،ةس

 والميايا.

                                 
 «.  سىال ال،قٗو في منهال الولٗو»( في )ل(: ٔ)
 ( ل٘ أه ه إليه.  ٕ)
س أبو ال يٓه السٓمى نهن   حقيٓ  محمٓوه مُىجٓي. ه ل. بيٓىوحس هاى ٖ) ( ينِى: هحى ال، ٘و

 (.  ٕٙ٘/ ٖهاى الثكىس ه ح. )
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َٓٓٓٓٓٓٓىا  َٓٓٓٓٓٓٓىا والُلْٓٓٓٓٓٓٓثَىا والُ ْضَٓٓٓٓٓٓٓىا والُقْم ٓٓٓٓٓٓٓاَ والسٓٓٓٓٓٓٓواه والُحْم ٓٓٓٓٓٓٓواٙ سٓٓٓٓٓٓٓه،ةس وهٓٓٓٓٓٓٓي: البي واألل
 ٙ  (ٔ)واألسمانجو

واألجساه الم،هنية سه،ةس وهي: اأَلْسىل والىلاٍ والحهيه والنحاً والوهل 
س  (ٖ)جوهى م،هني كهث بٌو: (ٕ)والثضة وال اىلينّي. وال اىلينيّ  الم،مٗو

ٙ  وكىها  . (ٗ)وهو اليو٘ م،هو٘س ف  ي٘ مقامه اليئب س لم،ا
والهواء األ ِ٘ سه،ة أ ياءس وهي  ٓوله٘: بي نٓا لٓه سٓه،ة أ مٓهاس أىب،ٓة جٓوانّيس وهٓي: 

ٓٓٓٓ  س (٘)الِمبىيٓٓٓٓح واللٓٓٓٓابٙو والمى  ٓٓٓٓي ا ٓٓٓٓاٙ: َبىَّانٓٓٓٓيس وهٓٓٓٓو اليئب ٓٓٓٓه. وىكن وي ثٓٓٓٓىاٙ الحهي
ل نٓاىس و ّٓىال واّلل  (ٙ)ال ى ّي واليئب  الغىبّيس وىكٙ جوانّي وبىانّي حبّلٗ  ّقٓاه مقا ٓح

ْ ٓٓٓ  اأُلجٓٓٓاجّيس وهٓٓٓوي ىمٓٓٓوي لهٓٓٓ٘ ي،نٓٓٓٙو هالمبىيٓٓٓح: المٓٓٓىاىاس و يٓٓٓح: وو وهٓٓٓو الٛ ل/  َُّ
الٓٓه٘س وهالمى  ٓٓي ا: أ حٓٓأ الِحْمٓٓبلٙس وهاللٓٓابٙو هما هٓٓاس وهٓٓالي ثىاٙ  ٓٓ،ى اإلنسٓٓاٙ 
ٓٓٓ  اأُلَجٓٓٓاِجّي: م ٓٓٓ    ْ َُّ ال ٓٓٓالس ويئبٓٓٓ  ال ٓٓٓى ي: الييبٓٓٓ  الحٓٓٓ س والغىبٓٓٓي: النَُّ ٓٓٓاِهىس وال

 .(ٚ)البٗو
سكوا هملح هوي األ هاه في اه ٓائه٘ األئمٓة السٓه،ة  لٓيهح فٓي  م (ٛ)ولوال أٙ المبلحة 

في البياٙ     أني لو  ئح ألنكىح هوي ال الية في السه،ة   ٓ  حسٓل مٓا يهَّ يٓه 
ْٓٓهِ،يَّة ا   مهٓٓ٘: إٙ ال الٓٓية المام ٓٓة إنمٓٓا هٓٓي فٓٓي اللمانيٓٓةس ألٙ أملٓٓى س (ٜ)السَّ ولق ٓٓح ىاهِّ

                                 
.  مم ٓة الم،ٓاج٘ ال،ىبيٓةس و ٓ لي : ىينهٓاىح هوي س ٔ) ٓمائّي ال ٓٙو : األيٕى السَّ ( األسمانجٙو

 (.ٖٛٔ/ ٔ: دمحم س ي٘ الن،يمي  ) ىجمة
 (.ٜ/ ٗ( الَ اْىليّني: ينٖس  و ياءس و و ياء م،هنية.  مم ة الم،اج٘ ال،ىبية )ٕ)
 س ول٘ أه ه أليهما.  «كاله بٌو»( في )ل(: ٖ)
 (.  ٜٚ٘ٔ/ ٕوينِى: ك أ الُبلحاح الثنٙو وال، ٘و )«. وكىوها»( في )ل(: ٗ)
 (.ٖٚ/ ٕهيه الُبي،ي.  مم ة الم،اج٘ ال،ىبية )( المى  ي اس مىكل مٙ كبىي وي الح٘)
 «.  مقابح»( في )ل(: ٙ)
 ( ل٘ اه ه إليه.  ٚ)
 س وهو اللوال.  «المبلحها»( في )ل(: ٛ)
دمحم بٓٓٓٙ إسٓٓٓما يحس السٓٓٓاه  ال ٓٓٓا٘س »( إحٓٓه  فٕٓٓٓى ال ٓٓٓي،ة اإلسٓٓٓما ي يةس  ٓٓٓالوا:  إٙ اإلمٓٓٓا٘ ٜ)

نما  ٘ هوى السه،ة ههس ل٘ اب هئ منه هاألئمة الم الم ح والنححس دمحم بٙ  به «. س وىيٙوا 
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 األ ياء لمانية.
 أٙ أفبلٖ الموامل م  المحيط بها لمانية.  ميها:
أٙ الموامل السياىا م  ُ ْقَها الوََّنل لمانيةس وال يقاٗ: إنها  يئاٙ ىأً  وميها:

ٙ كانح واح جسهيٙ.ٜأ/  وونلس كما ال يقاٗ:    وو إٙ الجوياء بىجاٙس وا 
 اليمى:  چۋ  ۅ   چ أٙ أبوال الجنة لمانيةس  اٗ    ،ال : وميها:
ٖٚ]. 

 أٙ الىيام لمانية: أىب،ة مس ويةس وأىب،ة نكهة.  وميها:
أٙ أُواى اإلنساٙ مٙ لهٙ كونه نُثة إل  أٙ ي،وه في القيامة حًياس  وميها:

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ لمانية.  اٗ    ،ال :

 وٙٔ -ٕٔ المؤمنوٙ: چۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ إل   وله  چں  
 أٙ الجنيٙ ي مامح   قه في لمانية أ هىس     ما ُوِكى.  وميها:
 أٙ اللبي ي غيى في لماٙ سنيٙ. وميها:
پ  ڀ   ڀ  چ   اٗ    ،ال :س (ٔ)أٙ أجناً األن،ا٘ لمانية أيوال وميها:

ٻ  ٻ  چ . أىب،ة وكوى وأىب،ة إناه سوٙ اليمى:  چ ڀ      ڀ  ٺ

 األن،ا٘:  چ پ  پ  پچ س(ٕ))المهٌ والن،جة(وس ٖٗٔ األن،ا٘:  چ پ
 سالجمح والنا ةوس ٗٗٔ األن،ا٘:  چ ڤ  ڤ  ڦچ  سال يً وال ااوس ٖٗٔ

 اللوى والهقىا.وس ٗٗٔ األن،ا٘:  چ ڦ  ڦ   ڦچ

ٓٓٓة ال،ٌٓٓٓى لمانيٓٓٓةس  ٓٓٓاٗ    ،ٓٓٓال : وميهاااا:  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ  أٙ َحَمَ 

                                                                           
ْهِىْسَ انّيس  حقي   بٓه ال،ييٓي الوكيٓح. ه ل. القٓاهىاس مؤسسٓة الح بٓيس ه ح.  المىي٘ ال َّ

(س فثيٓٓٓٓه ٕٜٛس ٕٜٚ/ ٔ(س وينِٓٓٓٓى: ك ٓٓٓٓأ الُٓٓٓٓبلحاح الثنٓٓٓٓٙو وال، ٓٓٓٓ٘و )ٕٜٔ/ ٔ)
 مييه  ثليح.  

 ( ليسح في )ل(.  ٔ)
 ( ليسح في )ل(.  ٕ)
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 .وٚٔ الحا ة: چک   

ڇ  ڇ  ڍ  چ   ،ال :أٙ ألحال المه  لمانيةس  اٗ    وميها:

 و.ٕٕ المه :  چ ڍ
ڻ  ڻ   ڻ    چ أٙ ألحال الله اح لمانية  اٗ    ،ال : وميها:

 و ايية. ٓٙ ال وهة:  چ ۀ

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ  :أٙ  هوى الِحّح لمانية:  اٗ    ،ال  وميها:

 وس هقي الحح لمانية.ٖٙ ال وهة:  چ ﮳ ﮴  ﮵ چثم ق ل  چھ   ھ  

ۋ  ۋ     چ   ٙ  ،يل: (ٔ)أجىا موس    يه السبل٘ لمانيةس كما ُحِكي مها :وميها

 وٕٚ القلٍ: چ ۅ  ۅ  ۉ
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ  في  لة يوس : وميها:

و. ٜٗ-ٛٗ يوس : چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 فلاىح السه  م  ال،ا٘ األ يى لمانية.

 وٚ الحا ة: چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  في  لة  اه: وميها:
أٙ  و٘ حي يح النبي مٙ بني إسىائيح كانوا لمانية أل  ىجحس وأما ه٘  وميها:

 .(ٕ)  لمانية أيا٘ ل٘ أحياه٘
 و أٙ  ا ٘ س يماٙ   يه السبل٘ كاٙ ملمٙ ال كح وهه ٛما حكي  ل/  وميها:

 م ٖ الجٙ واإلنًس وكاٙ هوا  ك ه.

 

                                 
 «.  حك     ،ال »( في )ل(: ٔ)
 (.  ٕٕٓ/ ٔ( ينِى:  ثسيى مقا ح بٙ س يماٙ  األيه   )ٕ)
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أٙ القىآٙ     لمانية أ سا٘: ناسخ ومنسون ومحك٘ وم  اهه وو ه  وميها:
 وو يه و لٍ وموا  . 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ فٓٓٓي  ولٓٓٓه  ،ٓٓٓال : (ٔ) ٓٓٓٗو ه،َٓٓٓ المثسٓٓٓىيٙ وميهاااا:

إٙ القٓٓٓٓىآٙ   ٓٓٓٓ  لمانيٓٓٓٓة أ سٓٓٓٓا٘: هٓٓٓٓي السٓٓٓٓه   :وٚٛ الحجٓٓٓٓى: چۉ   ۉ
وآٗ  مٓٓٓٓىاٙ والنسٓٓٓٓاء والمائٓٓٓٓها  سالُٓٓٓٓواٗ وهٓٓٓٓا ي القٓٓٓٓىآٙس فالسٓٓٓٓه  الُٓٓٓٓواٗ الهقٓٓٓٓىا

 و واأل ٓٓىأ واألنثٓٓاٗس وهٓٓا ي القٓٓىآٙ مٓٓٙ سٓٓوىا بٓٓىاءا إلٓٓ  آ ٓٓى ٜواألن،ٓٓا٘  أ/ 
 القىآٙ.
أٙ ألٗو اإل ىال والبناء ال واٙ هما مهاى ال،ىبية لمانيةس وهي: الىفٓ   وميها:

 والجى والنلل والج٘ي والض٘ والمسى والث    والو  .
 لمانيٓٓٓٓٓة أجٓٓٓٓٓياء: النٓٓٓٓٓاٙ  ماسّٓٓٓٓٓياٙ وهمٓٓٓٓٓا: أٙ ال،ٓٓٓٓٓىَو  مبنٓٓٓٓٓي   ٓٓٓٓٓ  وميهاااااا:

 مسٓٓ ث، ٙ مثٓٓا   ٙ (ٕ)َفُ،ٓٓولٙ وفٓٓا  ٙس وسٓٓ ة سٓٓها يةس وهٓٓي: َمثٓٓا ي ٙ فٓٓا بلح 
 . (ٗ()ٖ)مث،والح
أٙ األ هاه الهنهية     لمانية هىل وهي: آحاه و  ىاح ومئوٙ وألٔو  وميها:

.  وآحاه ال، ىاح و  ىاح المئيٙ ومئوٙ األلٔو وألٔو األلٔو
ٓٓٓة بٓٓٓٙ هاهٓٓٓى الهنٓٓٓهنس  وميهاااا: أٙ أ ٓٓٓهاه بيٓٓٓوح ال ُٓٓٓىن س الٓٓٓون وضٓٓٓ،ه للَّ

 .(٘)لمانية مضىوهة في لمانية
َواني  مٙ الهىه٘ لماٙ حهاح وميها:  . (ٙ)أٙ الهَّ

                                 
 (س هم،ناي.  ٖٔ٘/ ٘( ينِى: الم   والبياٙ )ٔ)
 «.  فا بل ٙ»( كواس واللوال: ٕ)
 «.  م ثا  ٙ»( ي هق : ٖ)
س جٓٓٓاى   اليم  ٓٓٓىن   حقيٓٓ  ف ٓٓٓى الٓٓٓهيٙ  هٓٓٓاواٗ) . ( ينِٓٓى: القسُٓٓٓاً فٓٓٓي   ٓٓ٘ ال،ٓٓٓىَو

س ٕل  (س بإيجاي  هيه.  ٖٔ -ٕٚ٘. )ٍ:  ٜٜٛٔ -هٓ ٓٔٗٔ. بيىوحس هاى الم،أى
 (.  ٖٚ٘/ ٗ(س ووفياح األ ياٙ )ٕٚٚٙ/ ٙ( ينِى: إى اه األىيل إل  م،ىفة األهيل )٘)
حام  ال ال غة وِلحام ال،ىبيةس إسما يح بٙ حماه الجوهىّن   حقي  أحمٓه ٙ) ( ينِى: اللِّ
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ٙ وجه  يىها مٙ  هه ك ماح  وفي هوي األ هاه كثاية في فضي ة اللمانية. وا 
 المثىها والمىكهةس و يىها. (ٔ)أبجه وأجياء ال،ناية

 عجائب االتفاقات:ومن 
وولٖٓٓ ألٙ أمٓٓوىي وأحوالٓٓه ك هٓٓا   (ٕ)أٙ الُمْ،َ ِلٓٓ٘ كٓٓاٙ يسٓٓم  ُملمًنٓٓا فٓٓي ال  ثٓٓاء 

كانٓٓح   ٓٓ  لمانيٓٓةس كٓٓاٙ اللٓٓامٙ مٓٓٙ ولٓٓه ال،هٓٓاً بٓٓٙ  بٓٓه المُ ٓٓلس وهٓٓو لٓٓامٙ 
ثَّام أوله٘ ل٘ المنلٓوى لٓ٘ المهٓهن لٓ٘ الهٓاهن  ال  ثاء مٙ بني ال،هاً  ألٙ السَّ
ل٘ الى يه ل٘ األميٙ ل٘ الم موٙس ولامنه٘ الُمْ،َ ِل٘س ومولٓهي سٓنة لمٓاٙ وسٓه،يٙ 

لمٓٓاٙ وأىب،ٓٓوٙ سٓٓنةس وكٓٓاٙ لٓٓامٙ أواله الى ٓٓيهس وم ٖٓٓ لمٓٓاٙ سٓٓنيٙ  ومئٓٓةس و مٓٓىي
ولمانية أ هى ولمانية أيا٘س و    لمانية بنيٙ ولماني بناحس و  ٓ  مٓٙ ال،ٓيٙ 
لمٓٓاٙ ألٓٓٓ  ألٓٓ  هينٓٓٓاى ولمانيٓٓة و  ٓٓٓىيٙ ألٓٓٓ  ألٓٓ  هىهٓٓٓ٘س و  ٓٓ  لمانيٓٓٓة ألٓٓٓ  

 . (ٖ) بل٘س ولمانية   ى أل  هاهةس وكانح ف وحه لمانية
 يىهٓٓٓا مٓٓٓٙ األ ٓٓٓهاه  (ٗ)كانٓٓٓح ل لمانيٓٓٓة مييٓٓٓة  الٓٓٓة مييوهٓٓٓا  ٓٓٓٙهٓٓٓوا ف مٓٓٓا 

ٓٓٓٓٓه ٓٓٓٓٓاي فٓٓٓٓٓي  ول ٓٓٓٓٓ  مٓٓٓٓٓا بين ٓٓٓٓٓواو فيهٓٓٓٓٓاس    ٓٓٓٓٓه ٗو ال  چ ٱ  ٻچ  :ب

 وٕٕ المه :  چ ڍ  ڍ چ و.  و وله:ٕٔٔ ال وهة:
ٓٓٓٓٓٓٓٓه ٓٓٓٓٓٓٓٓي  ول ٓٓٓٓٓٓٓٓواو ف ٓٓٓٓٓٓٓٓ  أٙ ه،َٓٓٓٓٓٓٓٓ ال، مٓٓٓٓٓٓٓٓاء وكٓٓٓٓٓٓٓٓى أٙ  ال پ  ڀ  چ  :  

 چ پ  پ چ  ولٓٓه: (٘)واو ال،ُٓٓ  إلٓٓ  ؤٕٔ ال وهٓٓة:  چڀ

                                                                           
ٓٓٓٓٓٓ٘ ل مبليٓٓٓٓٓٓيٙس . بيٕٓٓٓٓٓٓ بٓٓٓٓٓٓه الغثٓٓٓٓٓٓوى  ُٓٓٓٓٓٓاَّى. ل  ٘. ٜٜٚٔ -هٓٓٓٓٓٓٓ ٜٜٖٔىوحس هاى ال، 

 (ٗ /ٜٔٙٓ  .) 
 س وهو اللوال.  «ال،نالى»( في )ل(: ٔ)
 «.  ال بلفة»( في )ل(: ٕ)
.لٖ) . بيٓٓىوحس ٔ( ينِٓٓى:  ٓٓ ىيخ مهينٓٓة السٓٓبل٘س ال ُيٓٓل الهغٓٓهاهن   حقيٓٓ   ه ٓٓاى م،ٓٓىٔو

 (.  ٛٗ٘س ٚٗ٘/ ٗ٘. ) ٕٔٓٓ -هٓ ٕٕٗٔهاى الغىل اإلسبلميس 
 «.  مٙ»ل(: ( في )ٗ)
 «.     »( كوا في النسخس ول،ح اللوال: ٘)
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ٱ  ٻ  چ  و ٓٓٓٓاٗ: فٓٓٓٓي اييٓٓٓٓة نِمٓٓٓٓاٙس أحٓٓٓٓههما: سؤٕٔ ال وهٓٓٓٓة:

ل٘ أ بى  سؤٕٔ ال وهة:  چ ٻ  ٻ   ٻ  پ
 ؤٕٔ ال وهٓة:  چپ  پ     پ  ڀ  ڀ   چ  نه٘ فقٓاٗ:

 ووٜي،نٓٓٓي: هٓٓٓؤالء }ايمٓٓٓىوٙ هٓٓٓالم،ىٔو والنٓٓٓاهوٙ  ٓٓٓٙ المنكٓٓٓى{  فيكٓٓٓوٙ  ل/ 
 ؤٕٔ ال وهٓٓٓة: چ ٱچ   ولٓٓٓه: (ٔ) بٓٓٓىا  ٓٓٓٙو  ٕٔٔ ال وهٓٓٓة: چ پچ
 ول،مىن إٙ هوا   مح لُي .. (ٖ)(ٕ)

 :وٕٕ المه :  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  وأما  وله:
وو     واواح محووفة في مقه٘ ٓٔإٙ هوي الواو م،ُوفة  أ/ : (ٗ)فقاٗ ه،ضه٘

المبل٘س وال قهيى: )سيقولوٙ لبللة وىاه،ه٘ ك به٘ ويقولٙو  مسة وساهسه٘ ك به٘  
ٓٓٓوٙ سٓٓٓه،ة ولٓٓٓامنه٘ نمٓٓٓا حٓٓٓوفح   ٖٓٓٓ الٓٓٓواواح   ثيثٓٓٓا واسٓٓٓ غناء  ويقول ك ٓٓٓبه٘(س وا 

 هالِاهى.
 وٛ الغا ية: چڎ  ڈ  ڈ      چ :(٘)ومٙ هوا القبيح  وله  ،ال 

 چڤ    ڦ چ  ...چ ڎ  ڈچ   األلح )ووجوي( ألنها م،ُوفة إل   وله:

 .(ٙ)فحؤ الواو ا  لاىا وٖ الغا ية: 
ل  حقي س ك نه  حق  ال،هه هه. والٓواو فٓي  چڍ چ و يح: إٙ الواو في  وله:

                                 
 «.  مٙ»( في )ل(: ٔ)
ٙ »( في )ل(: ٕ)  «.  ال ائبٙو ال،ابهو
( ينِٓٓى:  ىائٓٓل ال ثسٓٓٓيى و جائٓٓل ال  ويٓٓٓحس محمٓٓوه بٓٓٓٙ حمٓٓيا المىمٓٓٓاني   حقيٓٓ   ٓٓٓمىاٙ ٖ)

 (.  ٚٙٗ/ ٔال،ج ي. ه ل. جهاس هاى القب ةس ه ح. )
( ينِٓٓى: ال ثسٓٓيى الهسٓٓيطس أبٓٓو الحسٓٓٙ الواحٓٓهن   بٓٓه ال،ييٓٓي اليحيٓٓ . السٓٓ،وهيةس جام،ٓٓة ٗ)

 (.  ٚٚ٘/ ٖٔهٓ.  ) ٖٓٗٔاإلما٘ دمحم بٙ س،وه )س س ة الىسائح الجام،ية(س 
 «.  في سوىا الغا ية»( ياه ه،هها في )ل(: ٘)
 (.  ٖٖٗٔ/ ٕ( ينِى:  ىائل ال ثسيى و جائل ال  ويح )ٙ)
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 ٓٓٓالوا: هٓٓٓو واو الحٓٓٓٓاٗس أن: إوا . (ٔ) و ٖٚ اليمٓٓٓٓى: چ ۋ  ۅ چ   : ولٓٓٓه
 .(ٕ)جاؤوها ف   أبوابها في الحاٗ  كىامة له٘س ألٙ الو ٔو     األبوال وٗ

ٓٓٓٓٓواو وأحكامهٓٓٓٓٓا  هٓٓٓٓٓوا ى هٓٓٓٓٓا مٓٓٓٓٓا حضٓٓٓٓٓىني مٓٓٓٓٓٙ م،ٓٓٓٓٓاني ال وأ سٓٓٓٓٓامها و ٓٓٓٓٓ،بها ُو
 ح هوي أن  كنحو  .وما وكى في ايية المسئٗو  نها مٙ األ اويح . لىفا هامو 

لي ٓٓٓة واحٓٓٓها وكلٓٓٓىح نسٓٓٓ ها فٓٓٓي فٓٓٓي  سلٓٓٓهان فٓٓٓي سالىسٓٓٓالة إلٓٓٓ  ه،َٓٓٓ المبٓٓٓىاء
ثٓٓٓىح ايٙ بٓٓه،َ نسٓٓٓ ها   (ٖ)الٓٓهبلهس لٓٓٓ٘ ضٓٓا ح منٓٓٓي نسٓٓ ة األلٓٓٓح مٓٓها ِو

س  (ٗ)فان سٓٓٓ ح بيٓٓٓهن ويهح منهٓٓٓا أ ٓٓٓياء كليٓٓٓىا م يحٓٓٓة ا  ضٓٓٓ ها م،ا ٓٓٓه األلٓٓٓٗو
س فبٓٓىيح ىاه،ٓٓة الجمٓٓاٗس ىاف ٓٓة األويٓٓاٗس  ثٕٓٓو أ ىانهٓٓاس  وجاوب هٓٓا منٓٓاِ٘ الثلٓٓٗو
و ٓٓىٕو أ ٓٓهانهاس   ٓٓ  أٙ كبلمٓٓي فيهٓٓا م ٓٓ مح   ٓٓ  حٓٓٔى الٓٓواوس وهٓٓي أضٓٓي  
الحىٔو مجاالس وأ  ها  مكنا واس ،ماال. أال  ٓى س أنٖٓ   مٓا  جٓه  لٓيها واويٓةس 

يٓٓٙ ال ٓٓ،ىاءس أو  ُهٓٓة واويٓٓة فٓٓي كٓٓبل٘ الب غٓٓاءس ح ٓٓ  أنهٓٓ٘ يسٓٓ ،ِموٙ فٓٓي هواو 
  ٖ الُىيقةس وي ثا ىوٙ فيهاس ويم حٙ بها ه،ضه٘ ه،ضاس كما ىون  ٙ امىئ 

 :(٘)أميى ال ،ىاء–القيً 
    الحجااااااااا وأهاااااااال الشااااااااعراء ساااااااال
    هاااااااامر عمااااااااى ركااااااااب رب يعاااااااام

    شاااااااااااااواهييهم بصااااااااااااايد ففاااااااااااااذوا

 رووا (ٙ)فماااااااااااااا باااااااااااااواوين أحاااااااااااااطوا  
 طااااااااااووا عميهااااااااااا بيااااااااااد هحاهاااااااااا   
 شاااااااااووا الحباااااااااارى  قايعاااااااااات ومااااااااان  

                                 
. ٔ٘ ال نييٓٓٓحس الحسٓٓٓيٙ بٓٓٓٙ مسٓٓٓ،وه الهغٓٓٓوّن   حقيٓٓٓ  دمحم  بٓٓٓه   النمٓٓٓى. ل( ينِٓٓٓى: م،ٓٓٓالٔ)

 (.  ٔٙٔ/ ٘هٓ. ) ٜٓٗٔالىياَس هاى ُيهةس 
 (.  ٖٓ٘/ ٖ(س والمحىى الوجيي )ٕٚ٘/ ٛ( ينِى: الم   والبياٙ )ٕ)
 «.  فِثىح»( في )ل(: ٖ)
 «.  فيها»( في )ل(: ٗ)
 ( األبياح مٙ ىون م    س ول٘ أه ه إلمها.  ٘)
 «.  فيما»( في )ل(: ٙ)
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    مشااااااااااااهولة شاااااااااااارب وساااااااااااااقهم
    أوطااااااااارهم طيااااااااب قهااااااااوا فممااااااااا
    البااااااروق  كممااااااع صااااااافيات عمااااااى
    بالحجااز أم أبالشاام شعري  ليت فيا
    لفقاااااااادايهم شااااااااوقي طااااااااول فيااااااااا
    دمعهاااااااااا أسااااااااابموا مقماااااااااة فكااااااااام

 

 وارتاااااووا (ٔ) (حافاااااة أطفئاااااة فمااااااجوا)  
 واسااااااااااااااااتووا مطيااااااااااااااااتهم وزمااااااااااااااااوا  
 لاااااااااااووا إن وماااااااااااا عّرجوهاااااااااااا فمااااااااااا  
 ثااااااااااااااااااووا فيهااااااااااااااااااا بُتهامااااااااااااااااااة أم  
 هااااااااااااااووا بئاااااااااااااار قعاااااااااااااار كااااااااااااااأيهم  
 كاااااااااووا وكباااااااااد فاااااااااؤاد مااااااااان وكااااااااام  

 

: ىأيٓٓٓح أ ىابيٓٓٓا فٓٓٓي ه،َٓٓٓ البٓٓٓواهن (ٕ)ومل هٓٓٓا مٓٓٓا ىون  ٓٓٓٙ األلٓٓٓم،ي أنٓٓٓه  ٓٓٓاٗ
 فق ح له:  سو  يه فىوا مق وهة مٙ ب ح ألابها

    ُحااااّش   ِظاااال فااااي َصااااْعَوة كأي ااااك
 

 َطاااااش   بعاااااد َرش   الُحاااااش   أصاااااابَ   
 

  وٓٔفقاٗ     البهيهة مٙ  يى ىوية:  أ/ 
اااااااكَ      َكاااااااْبش   ُدُبااااااارِ  فاااااااي إلياااااااة كأي 

 

 يمشااااااااي والَكااااااااْبش هكااااااااذا ُتَدْلاااااااَدل  
 

 ه بيٓٓٓٓٓٓاح   ٓٓٓٓٓٓٓ  ىون   وٜ ل/  لٓٓٓٓٓٓه:  إٙ كنٓٓٓٓٓٓٓح  جيينٓٓٓٓٓٓي فٓٓٓٓٓٓٓ جيني فق ٓٓٓٓٓٓح( ٖ)) 
 الواو ح   أ ىبٖ
  فقاٗ األ ىابي:

                                 
 «.  ف،اجوا أُنة حانة»( في )ل(: ٔ)
(س ٕٛٔ/ ٗٔ( البي ٓٓٓاٙ مٓٓٓٙ الٓٓٓوافىس والقلٓٓٓة منسٓٓٓوهة ل جٓٓٓاح  فٓٓٓي  ٓٓٓ ىيخ مهينٓٓٓة السٓٓٓبل٘ )ٕ)

و ٓٓاىيخ مهينٓٓة هم ٓٓ س الحٓٓاف  ابٓٓٙ  سٓٓامى   حقيٓٓ   مٓٓى  ىامٓٓة. بيٓٓىوحس هاى الثكٓٓىس 
 (س وفيهما:ٖٙٗ/ ٘ٗ٘. ) ٜٜٙٔ -هٓ ٚٔٗٔ
 أصاب الحش طش بعد رش  كأيك صعوة في أصل حش           

 تدلدل هكذا والكبش يمشاااي  كأيك كيدب فاااي ذيب كبش 
( األبياح مٙ الهسيطس وهقيٓة القلٓة  ٓٙ األلٓم،يس مٓ  ا ٓ بلٔ فٓي األلثٓا  فٓي: نهايٓة ٖ)

. القاهىاس هاى الم ل والولٓائ  ٔنهاية األىل في فنٙو األهلس  هال الهيٙ النويىّن. ل
 (.  ٕٕٙ -ٕٕٗ/ ٓٔهٓ. ) ٖٕٗٔالقوميةس 
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    َعِهاااااااااااااااااْدَياُهمُ  بَخَفاااااااااااااااااان قاااااااااااااااااوم
 

 (ٔ)َياااااااااااوا عماااااااااااى  ُ  َساااااااااااَقاُهم  
 

 ؟وّ ما النَّ فق ح: 
 : فقاٗ
ااااااااااااااماكين يااااااااااااااوّ      فاااااااااااااارو اهم الس 

 

 َهاااااااااااوا أغماهاااااااااااهللا تااااااااااارى   ياااااااااااوءٌ 
 

 ؟وّ ما الضَّ  :ق حف
 :فقاٗ

    ُدَجاااااااااااى فاااااااااااي برياااااااااااق هاااااااااااوءٌ 
 

 لااااااااااااااو ُمْبِرَقااااااااااااااة ُمَغيَِّمااااااااااااااة  ليمااااااااااااااة
 

 ؟ما لو :ق حف
 :فقاٗ 
    َراِكًباااااااا ُماااااااْدِل ٌ  فيهاااااااا ساااااااار لاااااااو

 

 ُمْيَطااااااااااااو الااااااااااااري  حفيااااااااااااف عمااااااااااااى
 

 .(: يا أ ي لقه   ح  وال ب يغا فليحاق حف) 
 (ٕ)(م ،ٖ   في الهاىيٙ ول         دمحم وآله أجم،يٙ  

 
 
    
  
 
 
 
 
 

                                 
 «.  نو»( في )ل(: ٔ)
س لٓٓ٘ و ثٓٓة   ٓٓ٘ )و ثٓٓة الق ٓٓ٘: أٙ ي و ٓٓ  «فق ٓٓح: مٓٓا منُٓٓو؟»( مٓٓا بٓٓيٙ القوسٓٓيٙ فٓٓي )ل(: ٕ)

 الناسخ  ٙ الم اهةس هٙو إمماٗ النٍ(.  
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  ﴿ٕٖ٘ٚ﴾  
  

واللٓٓبلا والسٓٓبل٘   ٓٓ  سٓٓيهنا دمحم  ٓٓا ٘  ساللٓٓالحاح بن،م ٓٓهالحمٓٓه  الٓٓون  ٓٓ ٘ 
 ه٘ولٓٓٓٓحهه ومٓٓٓٓٙ  ٓٓٓٓه، وسٓٓٓٓيه الغٓٓٓٓى المحج ٓٓٓٓيٙ و  ٓٓٓٓ  آلٓٓٓٓه ساألنبيٓٓٓٓاء والمىسٓٓٓٓ يٙ

  .إلي ي٘و الهيٙ بإحساٙ 
 وبعد

فقه ان هيح هحمه   و وفيقه مٙ  حقي  ) الىسالة الواوية ( ألبي دمحم ُاهى بٙ 
  .هٓ٘ٚ٘أحمه بٙ دمحم القيويني الم،ىٔو هالنجاى الم وفي سنة 

و ٓٓه ا  ضٓٓح ُبي،ٓٓة الهحٓٓوه ال، ميٓٓة أٙ  لٓٓح مٓٓٙ المقٓٓهماح إلٓٓ  ن ٓٓائ  وهٓٓاٖ 
  :ال ي  ول ح إليها ه،َ الن ائ 
 ُٓاهى ل  ٓيخهٓي ألبح الهحه أٙ الىسالة الواوية ها  ىأ ال، ماء  -ٔ

 .-ىحمه    – القيويني
 ٓٓٓٓال٘  –ىحمٓٓٓٓه    –وضٓٓٓٓ  الهحٓٓٓٓه أٙ ال ٓٓٓٓيخ ُٓٓٓٓاهى القيوينٓٓٓٓي  -ٕ

 سوالثقه سموسو ي له  ه٘ ىاس ة في كليى مٙ ال، ٘و ك، ٘و ال،ىبية
  .و يىها .والقىاءاح سوالهنهسة سلٔو وال سوالثىائَ

ٓٓٓٓواو مٓٓٓٓٙ حيٓٓٓٓه م ىجهٓٓٓٓا وأنوا هٓٓٓٓا -ٖ  س حٓٓٓٓهه الهحٓٓٓٓه  ٓٓٓٓٙ حٓٓٓٓٔى ال
يثية لهاحوالنا سوأ سامها سوهالل ها   .ية الِو

ألبح الهحه  ىجمة وافية ل  يخ أبٓو دمحم ُٓاهى بٓٙ أحمٓه القيوينٓي  -ٗ
 سومكان ٓٓٓه سو ن ٓٓٓ  ه سالم،ٓٓٓىٔو هالنجٓٓٓاى مٓٓٓٙ حيٓٓٓه نسٓٓٓهه ومولٓٓٓهي

 وم،ىف ٓه هٓال، ٘و  سو بلميوي سو يو ه سوىحبل ه سولناء ال، ماء   يه
  .ووفا ه سومؤلثا ه .الم   ثة

ومكٓٓٓٓاٙ وجوههٓٓٓٓا  س حٓٓٓٓهه الهحٓٓٓٓه  ٓٓٓٓٙ  ولٓٓٓٓي  النسٓٓٓٓخ ومقاب  هٓٓٓٓا -٘
 وأى امها 

  . ىل الهحه النلٍو القىآنية في الم ُول ونسبها إل  سوىها -ٙ
  . ىج٘ الهحه لمح األ بل٘ المغموىا في الم ُول -ٚ
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  ﴿ٕٖ٘ٛ﴾  
  

نسٓٓٓٓٓبها إلٓٓٓٓٓ  ولٓٓٓٓٓ  الهحٓٓٓٓٓه النلٍٓٓٓٓٓو الموجٓٓٓٓٓوها فٓٓٓٓٓي الم ُٓٓٓٓٓول و  -ٛ
  .وكولٖ األبياح ال ،ىية سألحابها

 سألبٓٓح الهحٓٓٓه كلٓٓٓىا اس  ٓٓٓهاه ال ٓٓيخ القيوينٓٓٓي هالنلٍٓٓٓو القىآنيٓٓٓة -ٜ
 . و  ة اس  هاهي هاألحاهيه النبوية ال ىيثةواألبياح ال ،ىية 
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  ﴿ٕٖٜ٘﴾  
  

 انفهاسط انفُيح
  -:وتشمل

  .فهًى ايياح القىآنية ال ىيثة -ٔ
  .النبوية ال ىيثةفهًى األحاهيه  -ٕ
  .فهًى األبياح ال ،ىية -ٖ
  .فهًى أنلأ األبياح -ٗ
  .فهًى األ بل٘ الواىها في الم ُول -٘
 .فهًى الم ل الواىها في الم ُول -ٙ
  .فهًى أه٘ المىاج  والملاهى -ٚ
  .فهًى الموضو اح -ٛ
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 .فهشط اآلياخ انقشآَيح انششيفح -1
 سورة البقرة

 رقم الصفحة  رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٓٓ٘ ٛ٘  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

 چ  ڈ

ٙٓ ٕٜ٘ٔ 

 ٕٕٔ٘ ٙٔٔ چ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 ٕٓٓ٘ ٛ٘ٔ چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

 ٕٕٔ٘ ٜٕٗ  چڄ  ڄ  ڄ  چ 

 سورة آل عمران
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٓ٘ ٚ  چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 
 ٜٙٔ٘ ٕٗٔ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 ٜٛٔ٘ ٗ٘ٔ  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 سورة اليساء
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٔٔ٘ ٜٚ  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  چ 
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 سورة المائدة
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 چ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ٙ ٕ٘ٓٓ 

 ٕٗٓ٘ ٔٔٔ  چہ  ھ  ھ      ھ  چ 

 سورة األيعام
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٓ٘ ٔٗٔ چ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷ ے  ۓ  چ 
 ٜٕٕ٘ ٖٗٔ چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

 ٜٕٕ٘ ٗٗٔ چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ 

 سورة األعراف
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٗٓ٘ ٖ٘  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ 
 ٕٕٓ٘ ٗ٘  چک  ک  ک  گ  چ 

 ٜٛٔ٘ ٖٙ  چڱ  چ 

 ٜٕٓ٘ ٔٗٔ  چڈ    ژ    ڈڌ  ڎ  ڎچ 

 ٕٓٓ٘ ٔٙٔ  چڑ  ک  ک  ک  ک  چ 

 ٜٛٔ٘ ٘ٛٔ  چھ  ھ  چ 

 ٕٕٔ٘ ٜٜٔ  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ 
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 سورة األيفال
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٔ٘ ٗٚ  چۉ  ې  چ 

 سورة التوبة
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜ٘ٔ٘ ٖ چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ 

﮴ ﮵   چ ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   

ٖٙ ٕٖ٘ٓ 

 ٖٕٓ٘ ٓٙ  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ 

 ٜٚٔ٘ ٕٜ  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ 

 ٕٔٔ٘ ٕٓٔ  چڎ  ڈ  ڈ   چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 

ٻ  پ  پ  پ     

  چپ  ڀ  ڀ  

ٕٔٔ ٕٕٖ٘ 

 سورة يويس
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٓ٘ ٕٕ چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  چ 

 ٜ٘ٔ٘ ٕ٘  چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    چ 

 ٜٛٔ٘ ٔٚ  چٿ   ٹ  ٹ  چ 
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  ﴿ٕٖ٘ٗ﴾  
  

 سورة يوسف 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٗ٘ ٕٗ چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ 

ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ائ  چ 

  چ   ....ۇئ  ۆئ

ٖٗ ٕٕ٘ٗ 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ 

 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    *ڱ   ڱ  

ٗٛ–ٜٗ  ٕٖ٘ٓ 

 سورة إبراهيم 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜٕٓ٘ ٙ  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ 

 سورة الحجر
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜٛٔ٘ ٗٗ  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ 

 ٕٕٗ٘ ٚٛ  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ 
 ٕٔٔ٘ ٜٔ-ٜٓ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     *ىئ  ی  ی  ی  چ 

 سورة الكهف 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ 

 چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ     چ   ڇ

ٕٕ ٜ٘ٔٛ 
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 سورة مريم 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٔٔ٘ ٓٙ  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ 

 سورة األيبياء
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ 

  چک  ک   ک  *   ڑ  

ٜٙ-ٜٚ ٕٕ٘ٓ 

 سورة المؤميون 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ڱ  ں  ں   *گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ............

ٕٔ-ٔٙ ٕٕٜ٘ 

 سورة الفرقان 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٓٔ٘ ٛٙ  چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  چ 

 ٕٓٔ٘ ٜٙ  چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 سورة الشعراء 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜٕٔ٘ ٖٙ  چڤ    ٹٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 
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  ﴿ٕ٘ٗ٘﴾  
  

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٖٕٓ٘ ٕٚ چ  ۅ  ۅ  ۉ     ۋ  ۋچ 

 سورة لقمان 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٗ٘ ٕٚ چ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئچ 
 ٕٔٔ٘ ٖٗ چ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ 

 سورة الصافات
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٓ٘ ٚ-ٙ  چڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ       *ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 
 سورة ص

 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٔ٘ ٕٛ  چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 ٕٕٓ٘ ٘ٚ چ ۉ  ۉ  ېچ 

 سورة الزمر 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜٕٕ٘ ٙ چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ 

 ٜٕٔ٘ ٔٚ  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ 

 ٖٜٔ٘ ٖٚ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 
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  ﴿ٕ٘ٗٙ﴾  
  

 سورة الحجرات 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٔٔ٘ ٙ  چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 سورة الطور 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ہ    * ڻ  ۀ  ۀ       *ڻ  ڻ        *ں  چ 

 چ﮵  ﮶  ﮷ ﮸     ..........

ٔ-ٛ ٕ٘ٔٚ 

 سورة اليجم
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜ٘ٔ٘ ٔ  چٱ  ٻ      ٻ  چ 

 سورة الجمعة 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٔ٘ ٔٔ چ  ڎ    ڈ      ڈ  ژچ 

 سورة التحريم 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    چ 

  چ﮷ ﮸   

٘ ٕٕٖ٘ 
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  ﴿ٕ٘ٗٚ﴾  
  

 سورة الحاقة
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٖٕٓ٘ ٚ  چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

 ٜٕٕ٘ ٚٔ  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

 سورة المدثر 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٔٔ٘ ٕٙ چڃ  ڃ      چ 

 سورة عبس 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

ى  ائ    * ې  ې  *     ۉ  ۉ    ې چ 

 چ.........

ٕٚ-ٖٔ ٜ٘ٔ٘ 

 سورة المطففين 
 الصفحةرقم  رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٕٕٔ٘ ٖ چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  چ 

 سورة الغاشية 
 رقم الصفحة رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٓٛٔ٘ ٖ-ٕ  چڤ    ڦ       *ٹ  ڤ  ڤ  چ 

 ٖٖٕ٘ ٛ  چڎ  ڈ  ڈ        چ 
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  ﴿ٕ٘ٗٛ﴾  
  

 سورة الفجر 

رقم  رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة
 الصفحة 

 ٕٕٓ٘ ٕٕ  چى  ائ  ائ  چ 

 سورة الشمس 
 رقم الصفحة  رقمها اآلياااااااااااااااااااااااااااااة

 ٜ٘ٔ٘ ٔ  چٱ  ٻ  چ 
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 .فهشط األحاديس انُثىيح انششيف -2
 رقم الصفحة الحديث م
 ٕٓٓ٘ ) ابهأوا هما بهأ هه   ( ٔ

 ٕٔٓ٘ )أال ال يق ح مؤمٙ هكافى...( ٕ

 ٕٕٙ٘ .... (.) ه،لح أنا والسا ة كها يٙ ٖ

 )   قٓٓٓٓٓ ٘ مٓٓٓٓٓٓٙ سٓٓٓٓٓٓه  وىي ٓٓٓٓٓ ٘ مٓٓٓٓٓٓٙ سٓٓٓٓٓٓه،ة فاسٓٓٓٓٓٓجهوا   ٗ
     السه  (

ٕٕ٘ٚ 

 ٕٚٔ٘ ) ىفقا هالقواىيى يا أنج ة ( ٘
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  ﴿ٕ٘٘ٓ﴾  
  

 فهشسد األشعاس -3
 رقم الصفحة البيت م
ٓٓٓٓٓٓي     يُ ُٓٓٓٓٓٓو مٓٓٓٓٙ َحبلِ ِٓٓٓٓه  ٔ  ٜٕٓ٘ ِبَنِلٓٓٓٓٓٓٓٓٓيلِ ال ُيْحِٓٓٓٓٓٓٓٓيِٙ   األمٓٓٓٓيَى فإنِّ

  ْنُيو إوا مَسها  ىُّ الِمياِل كما     يَّْنُيوا الَجَناِهُل أو اح الِِهيىاحِ  ٕ
هٓٓٓٓٓا     مٙ الِمٓٓٓٓٓياِل  ِٓٓٓٓٓٓبيَهاح  ِبَٓٓٓٓٓواَواحِ  ِِ  و م ِسي ُلْؤُلؤاح  فٓٓٓٓي َ َغيُّ

ٕ٘ٔٗ 

ُُّ ٓٓٓٓٓٓٓ  َوَوْىِه الُ ُٓٓٓٓٓٓٓٓٓهوهِ كٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ َ ِ يح  َكمٓا ُ ِ ْ ُح  ٖ َِ ال  ٜٜٔ٘ َ هيِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه     ِلَبَيا
َٙ َجِميً،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓا فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي َسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓقَ  ٗ ْٙ َ اَهَ،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه     والنَِّبيِّي َٙ َومٓٓٓٓٓ َّٙ ِفْىَ ْٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓو  ٜ٘ٔ٘ ْى ِإ
ُٓٓٓٓى  ٘ ُِ َٓٓي َيْ  َُّ ِٖ والَ  ْٓٓٓٓٓٓٓٓٓمىُ َٓٓبْيَننَ وكى  َثُة السُّ  ٜٚٔ٘ ا      و ٓٓٓه َنِهَ ْح ِمنَّا الُمَلقَّ
َ٘ وِحْمَٓٓٓٓٓيىا ٙ  ٕٛٓ٘ ُكنَّا َحِسْبنا ُكحَّ َبْيضٓاَء َ حَْٓمًٓٓة      َلياِلَٓٓٓٓٓي اَلَ ْيَنٓٓٓٓٓٓٓا ُجَٓٓٓٓٓٓٓٓوا
ُِْ ًما ِهَ،ْمِىو    ِإنََّمٓٓٓٓٓٓا َأْنَٓٓٓٓٓح  ُمْ َحٓٓٓ  ِمْلُٓٓٓح َواو   ٚ  ٖٕٔ٘ ُأْلِحْقَح فٓٓٓٓي الِهَجاِء 

ُٙ مٓٓٓٓٓٓٙ َحْٓٓٓٓٓٓٓيُه اْسَ َٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهاَىا ٛ  فٓٓٓٓٓٓٓٓٓإوا مٓٓٓٓٓٓٓٓٓا اْ َ َىَضْ ٓٓٓه الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ      ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ،ي
ًِ واواح  ِلَغٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاَىاِ ْ َ ُٓٓٓٓٓٓٓه فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي َجَنَبٓٓٓٓٓٓاِح الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ        ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓك 

ٕ٘ٔٗ 

ٗ أو أَلْهَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوٙ أو ُجَبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاىِ  ٜ َٙ يوِمٓٓٓي      ألوَّ ٌَ وا  ُٓٓٓٓٓٓح أٙ أ ي  أؤمِّ
ًَ أو َ ُىوَبٓٓٓٓٓة أو   ِ يٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاىِ أو ال الٓٓي ُهبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاى أو َفيومٓٓٓي      لُمؤِن

ٕٕ٘٘ 

ٔٓ  ٌّّ ٓٓٓٓٓٓٓ َُ ٌّّ ه،ٓٓٓٓٓه  ٌَّ َى ٌّ      ألٓٓٓٓاَل الُح ٓٓٓٓح ُحٓٓٓٓٓ ِِ  ك نَّٖ َلْ،َوا فٓٓٓٓي 
ٌ       ُ َهْلَهٗ هكٓٓٓٓٓٓوا والَمْبٌٓٓٓٓٓٓٓٓ يم ٓٓٓٓٓٓي َٖ إليٓٓٓه فٓٓٓٓٓي ُهُبِٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓى َكبْٓٓٓٓ  ك نَّ

ٕٖ٘٘ 

 ٖٕٕ٘ جٓٓٓٓٓواه ىبٓٓٓٓٓي أىيحٓٓٓٓي مسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوه       جاّ وكي م  م،ح ولٓٓٓٓٓٓٓاهٕ ٔٔ
ٕٔ  ِٖ ِٙ َماِل ًِ ْب ِٕ ُ ْم ْه ِّ٘ اللِّ  َ ِٙ ْٙ َلَناِئٓٓٓي َفَقاِلهم    ِهِه الْب ٓٓٓٓي لُمْهٓه  ِم  ٕٛٓ٘ إنِّ
ُٗ إَوا اْجَ َمُ،ٓٓٓٓوا َ َ ٓٓٓ  َأِلٓ   َوَواو        ٖٔ ُ٘ الِجَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓها  ٜٗٔ٘ َوَيٓٓٓٓٓٓٓٓٓاء  َهٓٓٓٓٓٓاَل َبَيَنُٓٓٓٓٓٓٓه
ً  فٓٓٓٓي ِبَجٓٓٓٓاِه ُمَيمَّحِ  ٗٔ َٙ َوْبِ ِه      َكِبْيُٓٓٓٓٓى ُأَنٓٓٓٓٓٓٓٓا َّٙ َلِبْيًىا ِفٓٓٓي َ َٓٓىاِنْي  ٜٕٓ٘ وكٓٓٓٓٓ 

َُ  َلبلُلوَٙ َ اِ ًىا    وُهْحَى٘  ٘ٔ  ما ُهوَٙ الىضا  اِ ىم مل يأِفي الح َّ أٙ ُيْ،
ِ٘ ِ  فٓٓٓي َأِلِ  الَوْلحِ  و ِيَيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاَهًا    وُضوِيَ  ِهس  َكَمٓٓٓٓٓٓٓٓا ُأْلِحَقْٓٓٓٓٓٓٓح َواوم ِهَ،ْمٓٓٓٓى 

ٕٖ٘ٔ 

ٔ  َ َقْنَقحِ  ٙٔ ُٙ  ْبح  ِون ِ َثا ُْ  ٕٕٔ٘ َفَ مَّا أَجْيَنا َساَحَة الَحيِّ واْنَ َح      ِبَنا َه
ْٙ َ َماِمٓٓٓٓ ٚٔ ُٕ َيْ َمُٓٓٓ  ِمٓٓٓٓٓ يُٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  َ ْهكٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي َ ْجَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوُي     والَبْٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓى  ٖٕٓ٘ ٓٓٓٓهْ الىِّ
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  ﴿ٕ٘٘ٔ﴾  
  

 رقم الصفحة البيت م
ُبِ ي  ِ  ٛٔ ُْ َٙ حَ ٓٓٓا     َ َ يَّ ِإًوا مْٓٓٓٓٓٓٓهِىن وِسْ ُىِٖ ُهوَنهٓٓٓٓال َ  ُبِ ْي ُْ ُ٘    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓا َ   ٕٛٓ٘ َىا
ماُا و أْىَس ُ ٓٓٓح َّ  ٜٔ ًَ الىُّ َٙ َ اِفبًل ٓٓٓٓٓٓٓٓ  إوا َيِئ ا َهَوِج  ٕٕٓ٘ آٓٓ أْ َلاُمهوا     ُ ْضثَّ

ٕٓ 

 ا ىووا ٓٓٓٓٓواويٙ فمٓٓٓٓٓٓوا بٓٓٓٓٓٓٓا      أحآُٓٓٓٓح الحجٓٓٓٓٓٓٓىاء وأهٓٓٓٓٓٓٓح ال ،ٓٓٓٓٓٓٓس
 ووا ٓٓٓٓٓٓٓا ُٓٓٓٓٓن،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ ىل ىكٓٓٓٓل   ٓٓٓٓٓٓ  ضمٓٓٓٓى     ضحاض  بيه   يه
 ووا ٓٓٓٓاىن  ٓٓٓفثٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓووا هليٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه  واهينهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘      ومٙ  ان،اح الحب

 م هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓولة      ) فماجوا أُثئة حافة ( واى ووا وسا هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىل 
اىهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘      ويم  ووا ٓٓٓٓٓٓٓ٘ واس ٓٓٓٓٓٓٓوا مُي هٓٓٓٓٓٓٓف مٓٓٓٓٓا  ضٓٓٓٓٓوا ُيٓٓٓٓٓل أُو
 ا إٙ لووا ٓٓٓٓا  َىجوها ومٓٓٓٓٓٓ  ٓٓٓٓٓٓٓ  لافنٓٓٓٓٓاح ك مٓٓٓ  البٓٓٓٓٓٓىٕو      فم

 ووا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓا لٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة فيهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ،ىن أهال ا٘ أ٘ هالحجاي     أ٘ بُ هامفيا ليح 
 ووا ٓٓٓٓى هٓٓٓٓٓٓٓٓى بئٓٓٓٓٓٓٓٓ٘  ،ٓٓٓٓٓٓٓٓفيٓٓٓٓٓٓٓا ُٓٓٓٓٓٓٓٓٓٗو  و ٓٓٓٓٓٓٓي لثقهانهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘     ك نه

 ؤاه وكبه كووا ٓٓٓٓٙ فٓٓٓٓٓٓ٘ مٓٓٓٓٓٓوك  فكٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ مق ٓٓٓٓٓة أسب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوا هم،هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓا   

ٕٖ٘ٗ- 
ٕٖ٘٘ 

ُ٘      َسَقاُهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘ ُ    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  َنٓٓٓٓٓ ٕٔ  ٖٕٙ٘ ٓٓٓٓوا  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ٘و بَ َثٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٙ َ ِهْهَناُهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ٕٕ 
 آٓٓٓٓها ح   كم ٙ لمانيٓٓٓٓٓوواح  ا    ٓٓٓٓٓا وأىب،ٓٓٓٓٓ  لبللٓٓٓٓٙ مٙ   ٓٓٓٓ جم،

اِميَ  َُ َبال فِ ْىُبهٓٓٓٓٓٓٓٓا      فَ ْىَو  فَىيِّا فالُمَن  وَ   ا ُٓٓسَ ْيَمٓٓٓٓي فَسْ َمٓٓٓٓٓي فالىَّ
ٕٕٕ٘ 
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 فهشط أَصاف األتياخ -4
 رقم الصفحة البيت م
 ٜٛٔ٘  آون نا ببينها أسماء ٔ
 ٜٙٔ٘ فإني و ياىا بها لغىيل  ٕ
 ٕٔٓ٘ كث  ال يل واإلسبل٘ ل مىء ناهيا  ٖ
 ٜٚٔ٘ و ا ٘ األ مإ  اون الم  ىٕ  ٗ
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 فهشط األعالو انىاسدج يف املخطىط  -5
 رقم الصفحة العمم 

 )أ(  
 ٕٔٓ٘ أحمه بٙ حنبح  

 ٜٙٔ٘ األلم،ي 
 ٕٔٓ٘ األويا ي 

 ٜٕٓ٘ امىؤ القيً 
 )ب(

 ٜٙٔ٘ أبو هكى اللهي  
 )ج( 

 ٕٛٔ٘ الجاح  
 ٕٗٔ٘ ابٙ جني 

 )ح( 
 ٕٛٓ٘ حا ٘ الُائي 

 ٜٛٔ٘ الحاىه بٙ ح يا 
 ٕٗٓ٘ الحسيٙ 
 ٕٔٓ٘ أبو حنيثة

 ٕٕٚ٘ حيي بٙ أ ُل
 )خ( 

 ٚٚٔ٘ ال  يح بٙ أحمه 
 )ر( 

 ٕٚٓ٘ الىيا ي 
 )س( 
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 ٕٕٓ٘ سثياٙ اللوى  
 ٕٗٓ٘ سهح بٙ  به   

 ٖٗٔ٘ سيبويه
 )ش( 

 ٕٓٓ٘ ال اف،ي 
 )ط( 

 ٜٜٔ٘ أبو الُيل ال غون 
 )ع(  

 ٕٕٙ٘ أبو ال،هاً القاضي الُبولي   
 ٕٓٓ٘  به بن  الحسحاً 

 ٕٔٓ٘  به   بٙ  هاً ) ىضي    نه(
 ٕٔٓ٘ أبو  بيه 
 ٜٚٔ٘ ابٙ ال،جال

 ٕٙٔ٘  -ىض     نه  –    بٙ أبي ُالل 
 ٕٓٓ٘ -ىضي    نه– مى بٙ ال ُال 

 ٕٕٔ٘ بٙ ال،بلء  وأبو  مى 
 )ف(

 ٚٚٔ٘ الثىاء
 ٕٕٚ٘ ابٙ فضالة المغىبي 

 )ق(
 ٕٔٓ٘   اها 

 )م( 
 ٕٔٓ٘ مالٖ 
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 ٕ٘ٓ٘ المبىه 
 ٜٕٓ٘ الم نبي 

 ٕٔٓ٘ ابٙ مس،وه
 ٕٙٓ٘ ابٙ مقس٘

 ٕٔٔ٘ مسي مة الموال
 )ن( 

 ٕٗٔ٘ أبو نواً 
 )و(

 ٕٔٔ٘ وهي،ة بٙ حيا٘
 ٕٔٔ٘ وليه بٙ  قهة
 ٕٔٔ٘ وليه بٙ  يً

 ٕٔٔ٘ وليه بٙ المغيىا
 ٕٔٔ٘ وهل بٙ يهووا

  )ي(                                  
 ٕٕٗ٘ يوس    يه السبل٘ 
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 فهشط أمساء انكرة انىاسدج يف املخطىط  -6
 رقم الصفحة الكتاب 

 )د(  
 ٕٕٙ٘ هالئح القب ة   

 )س( 
 ٕٕٚ٘ سىال ال،قٗو  
 ٕٚٓ٘ سى اللنا ة 

 )ط( 
 ٕٛٔ٘ ُهائ  الحيواٙ  

 )م( 
 ٕٓٔ٘ م،اني القىآٙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   
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 املصادس واملشاظعفهشط  -7
لبلم جىاى  :اإلهانة في ال غة ال،ىبيةس َسَ َمة بٙ سال٘ الَ،ْوَ ِبّي   حقي  -

 -هٓٓٓٓٓٓٓ ٕٓٗٔ وياىا ال ٓٓٓٓٓٓىاه القٓٓٓٓٓٓومّي واللقافٓٓٓٓٓٓةس. ُ َمٓٓٓٓٓٓاٙس ٔوأ ٓٓٓٓٓٓىيٙ. ل
ٜٜٜٔ .٘ 

 إهُٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٗ ال ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ويبلح أل هٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاى اللٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓثاحس أبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓو ي، ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  الَثٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىَّاء   -
 ٘. ٖٕٔٓ -هٓ ٖٗٗٔ. المويحس ِ ىاًس ٔدمحم النجهّن. ل : حقي 

. ٔ ٓٓٓٓامى النجٓٓٓٓاى ل :أل هٓٓٓٓاى الُٓٓٓٓواٗس أبٓٓٓٓو حنيثٓٓٓٓة الٓٓٓٓهينوىن   حقيٓٓٓٓ ا -
 ٘. ٜٓٙٔالقاهىاس هاى إحياء الم ل ال،ىبيةس 

إحسٓٓٓاٙ  : حقيٓٓٓ إى ٓٓٓاه األىيٓٓٓل إلٓٓٓ  م،ىفٓٓٓة األهيٓٓٓلس يٓٓٓا وح الحمٓٓٓوّن   -
 ٘. ٖٜٜٔ. بيىوحس هاى الغىل اإلسبلميس ٔ هاً. ل

لبلم بٓٙ  بٓه المحسٓٙ  :أبو الحسٙ الواحهّن   حقي  سأسهال النيٗو -
 ٘.ٕٜٜٔ -هٓ ٕٔٗٔ سهاى اإللبلم س. الس،وهيةٕالُحَمْيَهاٙ. ل

. ملٓىس هاى الوفٓاءس ٔىف،ٓح فٓوين. ل :األ٘س اإلما٘ ال ٓاف،ّي   حقيٓ  -
 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٕٗٔ

 إنهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاي الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىواا   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  أنهٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاي النحٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓااس جمٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٗ الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهيٙ القثُّٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  -
. القٓٓٓٓاهىاس هاى الثكٓٓٓٓى ال،ىبٓٓٓٓيس ٔدمحم أبٓٓٓٓو الثضٓٓٓٓح إبٓٓٓٓىاهي٘. ل : حقيٓٓٓٓ  

 ٘. ٜٙٛٔ -هٓ ٙٓٗٔ
محمٓٓٓوه مُىجٓٓٓي. ه ل.  :هحٓٓٓى ال، ٓٓٓو٘س أبٓٓٓو ال يٓٓٓه السٓٓٓمى نهن   حقيٓٓٓ  -

 بيىوحس هاى الثكىس ه ح.
وَيٓٓٓاِنّي   حقيٓٓٓ  - . ُٔٓٓٓإى ف حٓٓٓي. ل :هحٓٓٓى المٓٓٓوهلس أبٓٓٓو المحاسٓٓٓٙ الىُّ

 ٘. ٜٕٓٓبيىوحس هاى الم ل ال، ميةس 
ف حٓٓي أحمٓٓه  :البٓٓهي  فٓٓي   ٓٓ٘ ال،ىبيٓٓةس مجٓٓه الٓٓهيٙ ابٓٓٙ األليٓٓى   حقيٓٓ  -

 هٓ. ٕٓٗٔ. مكة المكىمةس جام،ة أ٘ القى س ٔ. ل  ّي الهيٙ
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ي  -  هغيٓٓٓٓة الو ٓٓٓٓاا فٓٓٓٓي ُهقٓٓٓٓاح ال غٓٓٓٓوييٙ والنحٓٓٓٓااس جٓٓٓٓبلٗ الٓٓٓٓهيٙ السٓٓٓٓيُو
 . القٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاهىاس مُه،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة ٔ. لدمحم أبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓو الثضٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓح إبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىاهي٘ : حقيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  

 ٘. ٜ٘ٙٔ -هٓ ٖٗٛٔ يس  الهابي الح بيس 
. ٔأيمٓٓٙ لٓٓٓال . ل :البنايٓٓة  ٓٓىم الههايٓٓة  بٓٓهى الٓٓهيٙ ال،ينّٓٓي   حقيٓٓ  -

 ٘. ٕٓٓٓ -هٓ ٕٓٗٔبيىوحس هاى الم ل ال، ميةس 
 بٓه السٓبل٘ هٓٓاىوٙ.  :البيٓاٙ وال بٓيٙس  مٓىو بٓٙ هحٓٓى الجٓاح    حقيٓ  -

 ٘. ٜٜٛٔ -هٓ ٛٔٗٔ. القاهىاس مك هة ال انجيس ٚل
-  ٓٓٓٓ ٓٓٓٓة هم ٓٓٓٓ س الحٓٓٓٓاف  ابٓٓٓٓٙ  سٓٓٓٓامى   حقي  مٓٓٓٓى  ىامٓٓٓٓة.  : ٓٓٓٓاىيخ مهين

 ٘. ٜٜٙٔ -هٓ ٚٔٗٔبيىوحس هاى الثكىس 
.ل : ٓٓ ىيخ مهينٓٓة السٓٓبل٘س ال ُيٓٓل الهغٓٓهاهن   حقيٓٓ  - . ٔه ٓٓاى م،ٓٓىٔو

 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٕٗٔبيىوحس هاى الغىل اإلسبلميس 
 القيوينٓٓٓٓٓٓٓٓٓي ال ٓٓٓٓٓٓٓٓٓهويٙ فٓٓٓٓٓٓٓٓٓي أ هٓٓٓٓٓٓٓٓٓاى  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓيويٙس  بٓٓٓٓٓٓٓٓٓه المٓٓٓٓٓٓٓٓٓىي٘ الىاف،ٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  -

  ييٓٓٓٓٓي   ال،ُٓٓٓٓٓاىهن. ه ل. بيٓٓٓٓٓىوحس هاى الم ٓٓٓٓٓل ال، ميٓٓٓٓٓةس : حقيٓٓٓٓٓ  
 ٘. ٜٚٛٔ -هٓ ٛٓٗٔ 

ال ثسيى الهسيطس أبو الحسٓٙ الواحٓهن   بٓه ال،ييٓي اليحيٓ . السٓ،وهيةس  -
 هٓ.   ٖٓٗٔجام،ة اإلما٘ دمحم بٙ س،وه )س س ة الىسائح الجام،ية(س 

. ٕسٓٓٓٓٓٓبلمة. ل سٓٓٓٓٓٓامي : ثسٓٓٓٓٓٓيى القٓٓٓٓٓٓىآٙ ال،ِٓٓٓٓٓٓي٘س ابٓٓٓٓٓٓٙ كليٓٓٓٓٓٓى   حقيٓٓٓٓٓٓ  -
 .٘ ٜٜٜٔ -هٓ ٕٓٗٔالىياَس هاى ُيهةس 

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ سٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ يماٙ - ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓح بٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ سٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ يماٙ األيهن  س ثسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓيى مقا ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓح ب  مقا 
  ٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓه   محمٓٓٓٓٓوه  ٓٓٓٓٓحا ه. ل : حقي ٓٓٓٓٓىوحٕ ب ٓٓٓٓٓاىيخ  س. بي مؤسسٓٓٓٓٓة ال 

 ٘. ٕٕٓٓ -هٖٕٓٗٔ سال،ىبيّ 
دمحم سٓٓٓ ي٘ الن،يمٓٓٓي.  : مم ٓٓٓة الم،ٓٓٓاج٘ ال،ىبيٓٓٓةس ىينهٓٓٓاىح هوين   ىجمٓٓٓة -

 ٘. ٜٓٛٔاللقافة واإل بل٘س . هغهاهس وياىا ٔل
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 بٓه الث ٓام الح ٓو.  :ال مليح والمحاضىاس أبٓو منلٓوى الل،ٓالبّي   حقيٓ  -
 ٘. ٖٜٛٔ. القاهىاس الهاى ال،ىبية ل م الس ٕل

 بٓٓٓٓه السٓٓٓٓبل٘ هٓٓٓٓاىوٙ  : هٓٓٓٓويل ال غٓٓٓٓةس أبٓٓٓٓو منلٓٓٓٓوى األيهٓٓٓٓىّنس  حقيٓٓٓٓ  -
هٓٓٓ  ٖٗٛٔ. القٓٓاهىاس الٓٓهاى الملٓٓىية ل  ٓٓ لي  وال ىجمٓٓةس ٔوآ ٓٓىيٙ. ل 

- ٜٔٙٗ .٘ 
ٓٓٓٓٓٓٓىّن    -  جٓٓٓٓٓٓٓام  البيٓٓٓٓٓٓٓاٙ  ٓٓٓٓٓٓٓٙ   ويٓٓٓٓٓٓٓح آن القٓٓٓٓٓٓٓىآٙس دمحم بٓٓٓٓٓٓٓٙ جىيٓٓٓٓٓٓٓى الُب

 . القٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاهىاس هاى هجٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىس ٔ بٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه   ال ىكٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي. ل : حقيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 
 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٕٗٔ

. بيٓىوحس هاى ُٕٓو ٔالجام  اللحي س دمحم بٓٙ إسٓما يح الب ٓاىن. ل -
 هٓ. ٕٕٗٔالنجااس 

بيٓٓٓىوحس هاى . ٔالجٓٓٓام  لمثٓٓٓىهاح األهويٓٓٓة واأل ويٓٓٓةس ابٓٓٓٙ البيُٓٓٓاىس ل -
 .٘ ٕٜٜٔ -هٓ ٕٔٗٔ سالم ل ال، مية

ف ٓٓٓى الٓٓٓهيٙ  :الجمٓٓٓح فٓٓٓي النحٓٓٓوس ال  يٓٓٓح بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه الثىاهيٓٓٓهن   حقيٓٓٓ  -
 ٘. ٜ٘ٛٔ -هٓ ٘ٓٗٔ. بيىوحس مؤسسة الىسالةس  ٔ هاوا. ل

. ٔىمٓٓين منيٓٓى ه، هكٓٓي. ل :جمهٓٓىا ال غٓٓةس أبٓٓو هكٓٓى بٓٓٙ هىيٓٓه   حقيٓٓ  -
 ٘. ٜٚٛٔبيىوحس هاى ال، ٘ ل مبلييٙس 

.  :القٓٓٓىاءاح السٓٓٓه س ابٓٓٓٙ  الويٓٓٓه   حقيٓٓٓ الحجٓٓٓة فٓٓٓي  -  بٓٓٓه ال،ٓٓٓاٗ مكٓٓٓ٘ى
س ٔل  ٘. ٜٜٚٔ -هٓ ٜٜٖٔ. بيىوحس هاى ال ىٕو

َٓٓ ِمّي   حقيٓٓ  - . ل :حقٓٓائ  ال ثسٓٓيىس أبٓٓو  بٓٓه الٓٓىحمٙ السُّ . ٔسٓٓيه  مٓٓٙى
 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٔٗٔبيىوحس هاى الم ل ال، ميةس 

هقاح األلثياءس أبٓو ن،ٓي٘ األلٓثهانّي. ل - ىوحس . بيٓٔح ية األولياء ُو
 ٘. ٜٛٛٔ -هٓ ٜٓٗٔهاى الم ل ال، ميةس 

. ٕ بٓٓه السٓٓبل٘ هٓٓاىوٙ.ل :الحيٓٓواٙس  مٓٓىو بٓٓٙ هحٓٓى الجٓٓاح    حقيٓٓ  -
 ٘. ٜ٘ٙٔ -هٓ ٖٗٛٔبيىوحس هاى الجيحس 
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ٓٓٓٓٓٓل ُلهٓٓٓٓٓٓال لسٓٓٓٓٓٓاٙ ال،ٓٓٓٓٓٓىلس   بٓٓٓٓٓٓه القٓٓٓٓٓٓاهى الهغٓٓٓٓٓٓهاهّن  -  ِ يانٓٓٓٓٓٓة األهل وُل
  ٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓٓٓه السٓٓٓٓٓٓٓبل٘ هٓٓٓٓٓٓٓاىوٙ. ل : حقي ٓٓٓٓٓٓٓة ال ٓٓٓٓٓٓٓانجّيسٗ ب ٓٓٓٓٓٓٓاهىاس مك ه  . الق
 ٘. ٜٜٚٔ -هٓ  ٛٔٗٔ 

 الٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓهى اللمٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓيٙ فٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي أسٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓماء الملٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓنثيٙس ابٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ السٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓا ي   -
 .  ٓٓٓٓٓونًس هاى الغٓٓٓٓٓىل اإلسٓٓٓٓٓٓبلميس ٔأحمٓٓٓٓٓه  ٕٓٓٓٓٓو بنبٓٓٓٓٓٓيٙ. ل : حقيٓٓٓٓٓ 
 ٘. ٜٕٓٓ -هٓ ٖٓٗٔ

ٓٓٓٓٓٓٓىّن  - ٓٓٓٓٓٓٓي الحىي    ٙٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓٓٓي أوهٓٓٓٓٓٓٓا٘ ال ٓٓٓٓٓٓٓواٍس القاسٓٓٓٓٓٓٓ٘ ب  هىا الغٓٓٓٓٓٓٓواٍ ف
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي. ل : حقيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  فى   ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه الحث ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىوحٔ ب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓحس -. بي  هاى الجي
 ٘. ٜٜٙٔ -هٓ ٚٔٗٔ 

ٓٓٓاهىاس٘دمحم أبٓٓٓو الثضٓٓٓح إبٓٓٓىاهي٘. ل :هيٓٓٓواٙ امٓٓٓىئ القٓٓٓيً   حقيٓٓٓ  -  . الق
س ه ح.   هاى الم،أى

 . بيٓٓٓٓىوحسٔ بٓٓٓٓه الٓٓٓٓىحمٙ الملُٓٓٓٓاون. ل :هيٓٓٓٓواٙ  ٓٓٓٓ هط  ٓٓٓٓىا   حقيٓٓٓٓ  -
 ٘. ٖٕٓٓ -هٓ ٕٗٗٔهاى الم،ىفةس  

 . القٓٓٓٓاهىاسٕ ٓٓٓاهٗ سٓٓٓٓ يماٙ جمٓٓٓاٗ. ل :هيٓٓٓواٙ حٓٓٓا ٘ الُٓٓٓٓائي   حقيٓٓٓ   -
 .٘ ٜٜٓٔ -هٓ ٔٔٗٔمك هة ال انجيس  

ال - )مجمّو أ ،اى ال،ىل(  ُ ِنَي ب لحيحه ولي٘  سهيواٙ ُىؤَهة بٙ الَ،جَّ
 بٙ الوىه. ه ل. المويحس هاى ابٙ   يهةس ه ح.

ٓٓاى. مج ٓٓة مجمٓٓ   :هيٓٓواٙ يفٓٓى بٓٓٙ الحٓٓاىه  جمٓٓ  و حقيٓٓ  - ىضٓٓواٙ النَّجَّ
 ٘. ٜٚٛٔ -هٓ ٛٓٗٔس ٖٖال غة ال،ىبية األىهنّيس  هه 

 . القٓٓاهىاسٔالَمْيَمِنّٓٓي الىَّاَجُكٓٓوِ ّي. ل بٓٓه ال،ييٓٓي  :ُسَٓٓحْي٘   حقيٓٓ هيٓٓواٙ  -
 ٘. ٜٓ٘ٔ -هٓ ٜٖٙٔهاى الم ل الملىيةس  

 إحسٓٓٓٓٓاٙ  هٓٓٓٓٓاً. ل. المويٓٓٓٓٓحس :فٓٓٓٓٓي هيٓٓٓٓٓواٙ لبيٓٓٓٓٓه بٓٓٓٓٓٙ ىبي،ٓٓٓٓٓة   حقيٓٓٓٓٓ  -
 ٘. ٕٜٙٔوياىا اإلى اه واألنهاءس  

 ٘. ٖٜٛٔ -هٓ  ٖٓٗٔل. بيىوحس هاى لاهىس  .هيواٙ الم نبي -
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ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواً   حقيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  - ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓي. :هيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓواٙ أبٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓو ن ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىوحس أحمٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓه الغيال  ل. بي
 هاى الم ال ال،ىبيس ه ح.

 به القهًو أبٓو لٓال .  :هيواٙ يييه بٙ ُمَثىِّْ الِحْمَيِىّن  جم  و حقي  -
 ٘. ٕٜٛٔ -هٓ ٕٓٗٔ. بيىوحس مؤسسة الىسالةس ٕل

 :يهٓٓى ايهال ولمٓٓى األلهٓٓالس أبٓٓو إسٓٓحإ الُحَلِٓٓىّن القيىوانّٓٓي   حقيٓٓ  -
بيٓىوحس هاى الجيٓحس . ٘يكي مهاٖى ودمحم محيي الٓهيٙ  بٓه الحميٓه. ل

 ٘. ٜٜٜٔ -هٓ ٜٔٗٔ
حسٓٓٓٙ هنٓٓٓهاون.  :سٓٓٓى لٓٓٓنا ة اإل ٓٓٓىالس أبٓٓٓو الثٓٓٓ   بٓٓٓٙ جنٓٓٓي   حقيٓٓٓ  -

 ٘. ٖٜٜٔ -هٓ ٖٔٗٔ. هم  س هاى الق ٘س ٕل
ٓٓهيٙ  بٓٓه  :السجسٓٓ اني   حقيٓٓ  سٓٓنٙ أبٓٓي هاوهس أبٓٓو هاوه - دمحم محيٓٓي ال

 الحميه. ل. بيىوحس المك هة ال،لىيةس ه ح.
 وهٓٓٓٓٓٓٓٓلس ابٓٓٓٓٓٓٓٙ ال،مٓٓٓٓٓٓٓاه الحنب ّٓٓٓٓٓٓٓٓي  ٓٓٓٓٓٓٓوىاح الٓٓٓٓٓٓٓوهل فٓٓٓٓٓٓٓٓي أ هٓٓٓٓٓٓٓاى مٓٓٓٓٓٓٓٙ  -

 . هم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ س هاى ابٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ كليٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓىسٔمحمٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓوه األىنٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاؤول. ل : حقيٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  
 ٘. ٜٜٛٔ -هٓ ٓٔٗٔ 

. ٔدمحم  لمٓاٙ. ل : ىم حماسٓة أبٓي  مٓا٘س أبٓو   ٓي الثاىسٓي   حقيٓ  -
 بيىوحس هاى األويا يس ه ح.

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓي المىيو ٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  - ٓٓٓٓٓٓٓٓٓو    ٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  مٓٓٓٓٓٓٓٓٓا٘س أب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓواٙ الحماسٓٓٓٓٓٓٓٓٓة ألب  :  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓىم هي
 ٕٗٗٔحس هاى الم ٓٓٓٓٓٓل ال، ميٓٓٓٓٓٓةس. بيٓٓٓٓٓٓىو ٔ ىيٓٓٓٓٓٓه ال ٓٓٓٓٓٓيخ. ل : حقيٓٓٓٓٓٓ  
 ٘. ٖٕٓٓ  -هٓ 

  ٓٓٓٓىم القلٓٓٓٓٓائه السٓٓٓٓٓه  الُٓٓٓٓواٗ الجاه يٓٓٓٓٓاحس أبٓٓٓٓٓو هكٓٓٓٓى ابٓٓٓٓٓٙ األنهٓٓٓٓٓاىّن   -
س ه ح.٘ به السبل٘ هاىوٙ. ل : حقي   . القاهىاس هاى الم،أى

احبيس أحمه بٙ فٓاًى   حقيٓ  - . القٓاهىاس ٔالسٓيه أحمٓه لٓقى. ل :اللَّ
 ٘. ٖٕٓٓالهيئة ال،امة لقلوى اللقافةس 
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  ﴿ٕٕ٘ٙ﴾  
  

ٓٓحام  ٓٓال ال غٓٓة وِلٓٓحام ال،ىبيٓٓةس إسٓٓما يح بٓٓٙ حمٓٓاه الجٓٓوهىّن  -  اللِّ
. بيٓٓىوحس هاى ال، ٓ٘ ل مبليٓٓيٙس ٕأحمٓه  بٓٓه الغثٓوى  ُٓاَّى. ل : حقيٓ  

 ٘. ٜٜٚٔ -هٓ ٜٜٖٔ
. ٔدمحم فٓؤاه  بٓه الهٓٓا ي. ل :لٓحي  مسٓ ٘س مسٓ ٘ بٓٙ الحجٓٓال   حقيٓ  -

 ٘. ٜٜٔٔ -هٓ ٕٔٗٔالقاهىاس هاى الحهيهس 
َ ِمّي   حقي ُهقاح اللوفيةس  - نٓوى الٓهيٙ ِ ٓىيَهة.  :أبو  به الىحمٙ السُّ

 ٘. ٜٙٛٔ -هٓ ٙٓٗٔ. القاهىاس مك هة ال انجيس ٖل
. القٓاهىاس ٔأحمٓه أمٓيٙ وآ ٓىيٙ. ل :ال،قه الثىيهس ابٙ  به ىبٓه   حقيٓ  -

 ٘. ٕٗٓٓالهيئة ال،امة لقلوى اللقافةس 
لقلٓوى اللقافٓةس . القاهىاس الهيئة ال،امٓة ٔ يوٙ األ هاىس ابٙ   يهة. ل -

ٕٖٓٓ .٘ 
  ايٓٓٓٓٓٓٓة النهايٓٓٓٓٓٓٓة فٓٓٓٓٓٓٓي ُهقٓٓٓٓٓٓٓاح القٓٓٓٓٓٓٓىاءس  ٓٓٓٓٓٓٓمً الٓٓٓٓٓٓٓهيٙ ابٓٓٓٓٓٓٓٙ الجٓٓٓٓٓٓٓيىن  -

 ٘. ٕٙٓٓ -هٓ ٕٚٗٔ. ٔبىج  ىاسى. ل : حقي  
  ىائٓٓٓٓٓٓل ال ثسٓٓٓٓٓٓيى و جائٓٓٓٓٓٓل ال  ويٓٓٓٓٓٓحس محمٓٓٓٓٓٓوه بٓٓٓٓٓٓٙ حمٓٓٓٓٓٓيا المىمٓٓٓٓٓٓاني   -

  مىاٙ ال،ج ي. ه ل. جهاس هاى القب ةس ه ح. : حقي 
. مكٓٓةس ٔسٓٓ يماٙ ال،ايٓٓه. ل : ىيٓٓل الحٓٓهيهس إبٓٓىاهي٘ الحىبّٓٓي   حقيٓٓ  -

 هٓ.  ٘ٓٗٔجام،ة أ٘ القى س 
ٓٓه فهمٓٓي.  :فقٓٓه ال غٓٓة وسٓٓى ال،ىبيٓٓةس أبٓٓو منلٓٓوى الل،ٓٓالبّي   حقيٓٓ  -  ال

 ٘. ٜٜٛٔ -هٓ ٛٔٗٔ. القاهىا/ مك هة ال انجيس  ٔل
س جاى   اليم  ىن   حقي   - ف ى الهيٙ  :القسُاً في   ٘ ال،ىَو

س ٕ هاوا. ل  ٘. ٜٜٛٔ -هٓ ٓٔٗٔ. بيىوحس هاى الم،أى
دمحم أبٓو الثضٓح  :المامح في ال غة واألهلس دمحم بٓٙ يييٓه الُمَبٓىِّه   حقيٓ  -

 ٘. ٜٜٚٔ -هٓ ٚٔٗٔ. القاهىاس هاى الثكى ال،ىبيس ٖإبىاهي٘. ل



لبفاء الدين أيب حمؿد طاهر بن أمحد بن حمؿد الؼزويـي املؼرئ األديب الـحوي الرسالة الواوية 

دراسة وحتؼقؼاً  هـ585وققل سـة  -هـ  575املعروف بالـجار املتويف سـة   

املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿ٕٖ٘ٙ﴾  
  

ك هٓٓٓة م. القٓٓٓاهىاس ٖ بٓٓٓه السٓٓٓبل٘ هٓٓٓاىوٙ. ل :الم ٓٓٓالس سٓٓٓيبويه   حقيٓٓٓ  -
 ٘. ٜٛٛٔ -هٓ ٛٓٗٔال انجيس 

ّٓٓٓٓٓٓي  - ٓٓٓٓٓٓو    ٓٓٓٓٓٓةس أب ٓٓٓٓٓٓة واألمكن ٓٓٓٓٓٓال األيمن ٓٓٓٓٓٓ ك  ٓٓٓٓٓٓح  :األلٓٓٓٓٓٓثهانّي   حقي   ي
 ٘. ٜٜٙٔ -هٓ ٚٔٗٔ. بيىوحس هاى الم ل ال، ميةس ٔالمنلوى. ل

  ٓي دمحم  مٓٓى.  :ك ٓال الُهقٓاح المبيٓىس دمحم بٓٙ سٓٓ،ه اليهٓىن   حقيٓ  -
 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٔٗٔ. القاهىاس مك هة ال انجيس ٔل

ِجْسَٓٓ اِنّي   حقيٓٓ  - آىلٓٓى  :ك ٓٓال الملٓٓاح س أبٓٓو هكٓٓى بٓٓٙ أبٓٓي هاوه السِّ
 ٘. ٖٜٙٔ -هٓ ٖ٘٘ٔ. القاهىاس المك هة الىحمانيةس ٔل جثىن.

ك أ الُبلحاح الثنوٙ وال، و٘س دمحم بٙ   ي ال هانوّن   ىجمة  به  -
 ٘. ٜٜٙٔ. بيىوحس مك هة لبناٙ نا ىوٙس ٔ  ال الهّن. ل

الم ٓٓأ  ٓٓٙ حقٓٓائ   ٓٓوامَ ال نييٓٓحس جٓٓاى   اليم  ٓٓىن  ملُٓٓث   -
 ٘. ٜٚٛٔ -هٓ ٚٓٗٔيس . بيىوحس هاى الم ال ال،ىبٖحسيٙ. ل

ّٓٓٓٓٓٓٓٓٓي  - ٓٓٓٓٓٓٓٓٓو إسٓٓٓٓٓٓٓٓٓحإ الل، ب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓىآٙس أب ٓٓٓٓٓٓٓٓٓاٙ  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٙ  ثسٓٓٓٓٓٓٓٓٓيى الق  الم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ  والبي
. بيىوحس هاى إحياء ال ىاه ال،ىبٓيس ٔأبي دمحم بٙ  ا وى. ل : حقي  

 ٘. ٕٕٓٓ -س هٓ ٕٕٗٔ
يّ  سلهال النقٓٗو فٓي أسٓهال النٓيٗو -    بٓه الٓىحمٙ بٓٙ أبٓي هكٓى السٓيُو

 ٕٙٗٔل. بيٓىوحس هاى الم ٓال ال،ىبٓيس   به الىيإ المهٓهن. : حقي 
 ٘. ٕٙٓٓ  -هٓ

 ه ح. سهاى الم،أى سابٙ منِوى. ه ل. القاهىا سلساٙ ال،ىل -
  المج بٓٓٓ  مٓٓٓٙ السٓٓٓنٙ )السٓٓٓنٙ اللٓٓٓٓغى (س أحمٓٓٓه بٓٓٓٙ  ٓٓٓ،يل النََّسٓٓٓٓائيّ  -

. ح ٓٓٓٓٓٓلس مك ٓٓٓٓٓٓل المُبو ٓٓٓٓٓٓاح ٕ بٓٓٓٓٓٓه الث ٓٓٓٓٓٓام أبٓٓٓٓٓٓو  ٓٓٓٓٓٓها. ل : حقيٓٓٓٓٓٓ  
 ٘. ٜٙٛٔ  -هٓ ٙٓٗٔاإلسبلميةس 

. القٓٓاهىاس ٔدمحم ال ٓٓانجي. ل :واألضٓٓهاهس الجٓٓاح    لٓٓحي المحاسٓٓٙ  -
 هٓ. ٕٖٗٔمك هة ال انجيس  
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 المحٓٓٓٓىى الٓٓٓٓوجيي فٓٓٓٓي  ثسٓٓٓٓيى الم ٓٓٓٓال ال،ييٓٓٓٓيس ابٓٓٓٓٙ  ُيٓٓٓٓة األنهلسٓٓٓٓي   -
. بيٓٓىوحس هاى الم ٓٓل ال، ميٓٓةس ٔ بٓٓه السٓٓبل٘  بٓٓه ال ٓٓافي. ل : حقيٓٓ 
 ٘. ٕٔٓٓ -هٓ ٕٕٗٔ

الس اى فىل وأ ٓىيٙ.  به  :المحك٘ والمحيط األ ِ٘س ابٙ سيهيس  حقي  -
اح ال،ىبيةس ٕل  ٘. ٖٕٓٓ -هٓ ٕٗٗٔ. القاهىاس م،هه الم ُُو

ٓٓٓٓه    : حقيٓٓٓٓ   م،ٓٓٓٓال٘ ال نييٓٓٓٓحس الحسٓٓٓٓيٙ بٓٓٓٓٙ مسٓٓٓٓ،وه  الهغٓٓٓٓونّ  - دمحم  ب
 هٓ. ٜٓٗٔ. الىياَس هاى ُيهةس ٔالنمى. ل

دمحم   ٓٓٓي النجٓٓٓاى وآ ٓٓٓىيٙ.  :م،ٓٓٓاني القٓٓٓىآٙس أبٓٓٓو يكىيٓٓٓا الثٓٓٓىاء   حقيٓٓٓ  -
 ٘.  ٖٜٛٔ -هٓ ٖٓٗٔم لس . القاهىاس  ال٘ الٖل

. بيٓٓٓىوحس مؤسسٓٓٓة الىسٓٓٓالةس ٔم،جٓٓٓ٘ المٓٓٓؤلثيٙس  مٓٓٓى ىضٓٓٓا َكّحالٓٓٓة. ل -
 ٘. ٖٜٜٔ -هٓ  ٗٔٗٔ

 م،ىفٓٓة القٓٓىاء المهٓٓاى   ٓٓ  الُهقٓٓاح واأل لٓٓاىس أبٓٓو  بٓٓه   الٓٓوهبي  -
. ل : حقي    هٓ. ٗٓٗٔ. بيىحس مؤسسة الىسالةس ٔه اى م،ىٔو

ٓٓٓ مثٓٓٓا ي  ال، ٓٓٓو٘س دمحم بٓٓٓٙ أحمٓٓٓه ال ٓٓٓواىيمّي   - ٓٓٓاىّن.  : حقي إبٓٓٓىاهي٘ اإلبي
 ٘. ٜٜٛٔ -هٓ ٜٓٗٔ. بيىوحس هاى الم ال ال،ىبّيس ٕل

 بٓٓٓٓه السٓٓٓٓبل٘ هٓٓٓٓاىوٙ. ل.  :مقٓٓٓٓاييً ال غٓٓٓٓةس أحمٓٓٓٓه بٓٓٓٓٙ فٓٓٓٓاًى   حقيٓٓٓٓ  -
 ٘. ٜٜٚٔ -هٓ ٖٖٜٔبيىوحس هاى الثكىس 

ْهِىْسَٓٓ انّيس  حقيٓٓ   -  بٓٓه ال،ييٓٓي  :الم ٓٓح والنحٓٓحس دمحم بٓٓٙ  بٓٓه المٓٓىي٘ ال َّ
 مؤسسة الح بيس ه ح.الوكيح. ل. القاهىاس 

. القاهىاس هاى ٔنهاية األىل في فنوٙ األهلس  هال الهيٙ النويىّن. ل -
 هٓ. ٖٕٗٔالم ل والولائ  القوميةس 

. هبٓيس جام،ٓة ال ٓاى ةس ٔالههاية ال  ب ْو النهايةس مكّي أبو ُالل. ل -
 ٘. ٕٛٓٓ -هٓ ٜٕٗٔ
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 اللمانيٓٓٓٓٓة أئمٓٓٓٓٓة األملٓٓٓٓٓاى ال مسٓٓٓٓٓةس الٓٓٓٓٓوجيي فٓٓٓٓٓي  ٓٓٓٓٓىم  ٓٓٓٓٓىاءاح الَقَٓٓٓٓٓىأَاِ  -
 . بيٓٓٓٓٓىوحسٔهىيٓٓٓٓٓه حسٓٓٓٓٓٙ. ل :الحسٓٓٓٓٓٙ بٓٓٓٓٓٙ   ٓٓٓٓٓي األهٓٓٓٓٓوايّن   حقيٓٓٓٓٓ  
 ٘. ٕٕٓٓهاى الغىل اإلسبلميس  

أحمٓٓٓه األىنٓٓٓاؤول.  :الٓٓٓوافي هالوفيٓٓٓاحس لٓٓٓبلم الٓٓٓهيٙ اللٓٓٓثهن   حقيٓٓٓ  -
 ٘. ٕٓٓٓ -هٓ ٕٓٗٔ. بيىوحس هاى إحياء ال ىاه ال،ىبيس ٔل

. ٔإحساٙ  هٓاً. ل :  ماٙ   حقي وفياح األ ياٙس أبو ال،هاً ابٙ  -
 ٘. ٜٜٙٔبيىوحس هاى لاهىس 
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 فهشط املىضىعاخ -8
 الصفحة الموهاااااااااااااااااااااااااااوع

 ٖٚٔ٘ المقهمة 
 ٕٗٔ٘ ال مهيه 

 ٕٗٔ٘ م ىل الواو 
يثية ل واو   ٙٗٔ٘ الناحية الِو

 ٔ٘ٔ٘ أنوّا الواو وهالل ها في ال غة 
 ٗ٘ٔ٘  :األٗوالمهحه 

 ٘٘ٔ٘  ىجمة المؤل  
 ٚ٘ٔ٘ مكان ه ون   ه 

 ٜ٘ٔ٘ اء   يه لناء ال، م
 ٓٙٔ٘ ىحبل ه 
 ٔٙٔ٘  ه يو 

 ٔٙٔ٘  بلميوي 
 ٗٙٔ٘ مؤلثا ه 
 ٚٙٔ٘ وفا ه 

 ٛٙٔ٘ المهحه اللاني 
 ٜٙٔ٘   مؤلثه نواٙ الم ال ونسب ه إل

 ٓٚٔ٘  ولي  اس٘ الم ال
 ٖٚٔ٘  ولي  نسهة الم ال

 ٘ٚٔ٘ منه  المؤل  في الم ال
 ٜٚٔ٘ مميياح الم ال

 ٓٛٔ٘ الما و     الم ال
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املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿ٕ٘ٙٚ﴾  
  

 ٔٛٔ٘ منهجي في ال حقي 
 ٖٛٔ٘ المهحه اللاله
 ٗٛٔ٘  ولي  النسخ

 ٙٛٔ٘ إجىاءاح ومنه  ال حقي 
 ٛٛٔ٘ نماول ملوىا مٙ النسخ

 ٖٜٔ٘ القس٘ اللاني ال حقي 
 ٜٗٔ٘ .النٍ محققا وم، قا   يه

 ٖٕٚ٘ ال ا مة 
 ٜٖٕ٘ الثهاًى الثنية 

 ٕٓٗ٘ القىآنية  ايياحفهًى 
 ٜٕٗ٘ فهًى األحاهيه النبوية 
 ٕٓ٘٘ فهًى األبياح ال ،ىية 
 ٕٕ٘٘ فهًى أنلأ األبياح 

 ٖٕ٘٘ فهًى األ بل٘ 
 ٕٙ٘٘ فهًى الم ل الواىها في الم ُول 

 ٕٚ٘٘ فهًى المىاج  
 ٕٙٙ٘ فهًى الموضو اح 
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