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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

لة للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 والجغرافیا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوريرئیس 

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنیا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخیل يزهراء علسیدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 املساعد خري بن مجال الدين، أندونیزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعیاري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعیاري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: رجاع إلیهاعن املجلة بشرط اإلشارة إلی املصدر واإل  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هیئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،حسن سلیمأحمد محمد ربیع األستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 ة عالمة إقبال المفتوحة، باکستاناألستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامع

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 ، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة

 نیجریاإنغاال، ، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ستاناألستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغان
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 هیئة التحرير العاملیة
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیااألستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم، 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 ینالصاألستاذ الدکتور مصطفی محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، 

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

األدب املختةفف .  اعرةوم ل يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

 ، حةث اعرةمة  لاعبحثةلقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                لةاملراسعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة مسامهته منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن 
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضافیة. أن تكون املقالة خالیة 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220خل كل صفحة، )ابن منظور،  دايف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهما خارج البلد.األحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  فیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل التحريرجنة للسیكون

 بأي تغیري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة 
 الباحث رة على آراء لیس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة مسؤولیة املقاالت ستكون فقط على املؤلفني ولیس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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ق  حمكمة، مفهرسة(دورية، علمیة، (  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21, Vo:1, No:0 (0200/3666): 3020/1366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 ة اعوكتورة مسةوة زهراء نةي دخةلاألمستصذ

 

 أسرار اختیار اجلملة اإلمسیة يف اللغة العربیة
 541-521                                )أفغصنستصن( فضل اعرمح  فصئز، جصمر  مسنجصنألمستصذ املرةو ع

 

 رقانومصطلحاته يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفالنیشابوري وترجیحاته الفقهیة اإلمام 
 571-541قصرن )اعةم (                    ملا، دکتوراه يف فقه اعوصصيب يمهوي نصصر نة اعوکتور

 

 العريب األدبنازك املّلئكة ومسامهتها يف 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 511-577                 نو(هنمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري ) ةبصحث اعوكتوراهع
 

 ي والقانون املديناإلسّلميف الفقه  التعلايحق 
 جصمر  يغالن )أفغصنستصن(، يديرکت هللا لدل  صضرعألمستصذ احمل

 221-512                           مستصذ احملصضر صبغت هللا حیةمي، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(عألل 
 

  عبد السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف
 251-227                                                              نو(هجصمر  عكنصؤ، )عةبصحث اعوكتوراه مظففر أمحو اعشةخ، 

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األفغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمافظة مسنجان

 نبو اعبصري دجلوي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن( عألمستصذ احملصضر
 232-222                                                    ، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(ننصیت هللا ننصیتعألمستصذ احملصضر 

 

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
-رصشرنزّاء اعرود اعااخاّلق " يني یوي قُ رّائهص لُمتصيرةهص األتُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث 

م م  مسففرهص اعففصةّي احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن یكون خري رافٍو 2222الجمّةو اعثّصعث م  اعرصم 
عةمكتب  اعرريّة  لاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّذي ال ینضب، 

اعةُّغویّ   مجةً  م  اعبحوث اّعيت تُرىن يصلجمصالت–مثل األنواد اعّسصيق  عةمجّة  –اعرود لتضّم  هذا 
لاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  األمسصتذة م  خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسالمّي قو 

 صب هللا اعرزیز.غ  كتمجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، ع
 ّن قّوة األُّم  م  قّوة عغتهص كمص أشصر اي  خةولن، لاعةُّغ  هي األمسصس املتني اعَّيت تقوم نةةه 
حةصة األُّم  كمص یقول أنورمسون؛  ذ  ّن اعةُّغ  تُرّو موار اهتمصم األُم  احلّة ، لاعةُّغ  هي اآلصرة 

 عك يف ُمسّةمصت اعبحث االجتمصنّي املرصصر؛األقوى يف شّو نواطف يين اإلنسصن كمص تقّرر ذ
ر  ذ ُُتّثل اعةُّغ  اعرريّة  لآداهبص رافًوا نظةًمص م  رلافو اعتَّوحُّو االجتمصنّي، ليصألخّص يف لقتنص احلصض

 اّعذي یشهو هزّات ننةفف  يف أركصن جمتمرصتنص اعرريّة  لاإلمسالمّة .
رة، فضاًل   ملرصجل  املشكالت اعةُّغویّ  املرصصم  أهواف جمّةتنص اعغرّاء تربئ  اعقورات اعرةمةّ 
 ن  تكثةف اعّتواصل اعرةمّي لاملرريّف يني اعبصحثني.

اهبص، تُرّو "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق " م  الجماّلت اعرّائوة يف جمصل اعةُّغ  اعرريّة  لآد
عُِةغ   أجل اإلمسهصم يف َمهّم   نصدة املكصن  لهي حتظى يصالهتمصم لاملتصير  م  قُ رّاء عغ  اعّضصد، م 

اعّضصد اّعيت ال تقّل شأنًص ن  يقّة  اعةُّغصت احلةَّ  األخرى، مثل: اإلجنةةزیّ ، لاإلمسبصنّة ، لاعصةنّة ، 
تحّوثني هبص، أل م  نصحة  تطویرهص، لمنصئهص، لثبصهتص يف لجه 

ُ
لاألملصنّة ، لغريهص م  نصحة  نود امل

تغرّيات احل
ُ
 ..ةصتّة  اّعيت ترصف هبص. لمع ذعك، فهي تسري ُقُوًمص يف نشر اعبحوث لاعّورامسصت.امل
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كمص نأمل أن یتحّس  أداؤهص مع مرلر اعوقت نةى املستویني: املرريّف، لاعففيّنّ؛ يففضل مص 
یردهص م  تقومي. منتظری  طةًبص عنوال اعغصی  م  هذا اإلصوار، ل مسهصًمص يف شرف  ثراء مكتبتنص 

   لاإلعكرتلنّة .اعرريةّ 
ى ةِّني لتُراثّةني يف آٍن مًرص، مَسَونً  يف هةكل اعةُّغ  اعرريّة  لحمراهبص، أُمنصء نةحواث العنغول 

ةغٍ  فةنكتب أفكصرًا جویوًة ي: رريبّ قول اعشَّصنر اعقوانوهص لأصل امستخوامهص، لعةك  شرصرنص 
عةُّغ  نريّة  خصعص ، لذعك كّةه م  أجل اقومي ؛ أي كالمسةكّة ، مجةة ، صصرم ، صرحي ، راقة ؛ أي 

 اعرريّة ، لمستقبةهص، ل نسصهنص.
نةتقةك  قرّاءنص األنزّاء، يف جمّةتك  "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق "، لمع درامسصت 

 ُمتنّون ، لأحبصث قّةم ، خطّتهص أنصمل أمسصتذة ُمتخّصصني يف درامسصهت ...
 .اعيت يني أیویی  اعغرّاء  ةّ الجم أحبصث لاملقصالت يف هذهمست  تضّم  هذا اعرود 

نأمل أن جتولا يف هذه اعورامسصت مص یغين تطّةرصتك  املررفّة ، لیُومّسع جمصالت درامسصتك  
 .اءأنواد جویوة م  جمّةتك  اعغرّ  املستقبةّة . آمةني أن نةقصك  دلًمص نةى ااخري لاهلوى، لمع
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 لخصصم املم 
تن    صلل اعبح    ث نةم    ص م      أن    الم اعتحقة    ق يف اع    رتاث اعر    ريب له    و اعر    صمل اجلةة    ل نب    و اعس    الم 

نب      و اعس      الم ه      صرلن يف حتقة      ق اعنح      و  مس      طر درامس     صتلأه     صرلن، امس      تررض م      وجزا م        حةصت      ه، 
األمس     صعةب اإلنش     صئة  يف اعنح     و ، لقوان     و اإلم     الء، ل عةبغ     واديلاعص     رف، لم       ه       خزان       األدب 

. لعرة      ه م        أه        م      ص حق      ق م        كت      ب اع      رتاث اعرةم      ي اعر      ريب  ن مل یك        أ ه      ص نة      ى اعر      ريب
اإلط     الا يف جم     صل اعنح     و لاعةغ       ذعك       ه     و )اعكت     صب( أليب يش     ر نم     رل ي       نثم     صن اي       قن     رب 

لق      صم املةق      ب يس      ةبویه. فق      صم احملق      ق ير      بء حتقة      ق اعكت      صب مرتم      وا منهجة        ُتثة      ت مب      ص ی      أ : 
، لحتقة       ق ش       واهو اعكت       صب لاعترةةق       صت لاعتوض       ةحصت نش       رهيتحقة       ق اعیت       صب لمس       نوه لت       صریخ 

هل       ذا اعكت       صب ه       ي ألث       ق م           ش       ي. لتوص       ل اعبح       ث  ىل أن هن       ص  نس       خلاإلح       صالت لاحلوا
اعنس       خ اع       يت انتم       وهص املرح       وم ه       صرلن، لأن اعنس       خ اع       يت انتم       وهص مرظمه       ص ال تص       ة  عغ       ري 

ي اع      ذي ذك      ر أن يف  االمس      تئنصس ش      واهو اعكت      صب فه      ي كث      رية انتم      و ه      صرلن فةه      ص ق      ول اجلرم      
ع    ف نرف    ت أمس    صء قصئةةه    ص فأثبته    ص، لاق    ص ااخمس    ون فة      ؤ ةبویه أعفف    ص لبس    ني يةت    ص، فأم    ص املكت    صب مس    

مس    ةبویه ح    د زادت ن    ود  صتة    يأأن    رف أمس    صء قصئةةه    ص" فك    صن یكث    ر م      نب    صرة ه    ذا اعش    صهو م      
  ن       ااخمس     ني. لتن     صلل اعبح     ث أیض     ص ير     ن اعتحری     ف لاعتص     حةف اع     ذي لرد يف نس     خ هأيةصت     

 هصرلن.نبو اعسالم 
 .الكتاب ، وقواعد اإلمّلء،للبغداديخزانة األدب األسالیب اإلنشائیة، عبد السّلم هارون،  الكلمات املفتاحیة:
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 نبذة عن عبد السّلم هارون
م   22أحو أشهر حمققي اعرتاث اعرريب يف اعقرن اعرشری . لعو األمستصذ نبو اعسالم هصرلن يف 

،لهو (2)، يف اإلمسكنوری  جبمهوری  مصر اعررية (2)م6121ینصیر61، املوافق (6)ه   6221ذي احلج  نصم
لكصن  نبو اعسالم حممو هصرلن نبو اعرزاا (4)لاألمستصذ ، األدیب اعبصحث، لاعةغوي، لاعنحصة شةخ احملققني

 أب نبو اعسالم یرىن نبو اعرزاا لكةال عةجصمع األمحوي.
رمي يف أيةه اعذي انتين يرتيةته لترةةمه، فحففظ اعقرآن اعكنشأ نبو اعسالم حممو هصرلن يف كنف 

أل يف اعرصشرة م  نمره كمص یذكر  (2)مسنتني لهو يف اعسصير  أل اعثصمن  م  نمره كمص یذكر اعسةو مجةةي
، لأیضص یذكر أ.د. نوا احلسةين نوا يف كتصيه نقال م  كتصب مسرية نبو اعسالم هصرلن (1)أكثر األديصء

م، لكصن لاعوي قو كةف مورمسص خصصص أن یتوىل حتففةظي 6161رآن اعكرمي مسن  "يوأت حففظ اعق
.لترة  مبصدي اعقراءة لاعكتصي ، (1)م"6161اعقرآن. فحففظته نةى موى مسنبني، لأُتمت حففظه مسن  

لحود األمستصذ نبو اعسالم هصرلن أمسصء املوارس اعيت تةقى هبص اعترةة  األلىل يصعقصهرة لهي: مورمس  
. ليرو ذعك (1)م6126م  ىل 6161ورمس  مسرغتمش لمكث فةهص ثالث مسنوات م  نصم اعقزالر لم

، لخترج م  األزهر (62)حةث درس اعرةوم اعوینة  لاعررية  ه    6242املوافق  (1)م6126اعتحق يصألزهر مسن 
املوافق   (62)م6124مث اعتحق يوار اعرةوم يتجهةزی  يف نففس هذه اعسن  یرىن  (66)م6124 مسن 

، لهي مورمس  اعثصنوی  خصص  ترو اعطةب   نوادا خصصص عالعتحصا مبورمس  دار اعرةوم اعرةةص.  (62) ه  6242
م، يرو دخوعه يف مسصيق  كصن 6124اعرةةص. لقو اعتحق هبص األمستصذ نبو اعسالم حممو هصرلن يف نصم 

 متنود املتقومني فةهص أكثر م  أعففي طصعب م  األزهر لمرصهو املرةمني األلعة  قبل مصئتص طصعب. لأ
لحصل منهص نةى شهصدة اعبكصعوریص  (64)األمستصذ نبو اعسالم هصرلن درامس  يتجهةزی  يف موى أريع مسنوات

 (61)ه   6241املوافق (62)م6121مسن  
أمت درامس  يوار مث  (61)م6121اعتحق األمستصذ نبو اعسالم هصرلن مبورمس  دار اعرةوم اعرةةص مسن  

تب حممو ي  نبو هللا املبصركي يف كتصيه: خترج نبو اعسالم ، لك(61) م6122لخترج فةهص مسن   اعرةوم اعرةةص
، لننومص نالحظ كتصيه هنص  ااخطأ يف  (61)ه    6226م املوافق 6142هصرلن م  دار اعرةوم اعرةةص مسن  

 ه    . 6226تصریخ مةالدي يسبب طبصن  هذا اعتصریخ لعك  تصریخ هجري هو صحة  یرىن 
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لاشرت  يف انشصء جصمرتهص كمص أمسس قس  اعةغ  اعررية  لقس  م مسصفر  ىل اعكویت 6111ليف 
م. لأشرف أیضص نةى أكثر م  مصئ  رمسصع  مصجستري 6112اعورامسصت اعرةةص لرأمسهمص حد نصم 

 .(22)لاعوكتوراه
م، لهو یستقبل حةصة لظةففة  متنون  يوأهص مبزالع  6122يرو خترجه م  دار اعرةوم اعرةةص مسن  

م، متنقال يني أحنصء املرمورة يف حمصفظصت اعوقهةة  6146رةة  االيتوائي  ىل نصم مهن  اعتوریس يف اعت
م اختصره طه حسني نضوا يةجن   حةصء اعرتاث أيب 6142. ليف مسن  (26)لدمةصط لاإلمسكنوری  لاعقصهرة

 اعرالء املرري مع األمسصتذة مصطففى اعسقص لنبو اعرمح  حممود ل يراهة  اإليةصري لاعوكتور حصمو نبو
الجمةو، لجو أخرجت هذه اعةجن  يف ألل  نتصجهص جمةوا ضخمص ننوانه "ترریف اعقومصء يأيب اعرالء" 

نني يف مسن   .(22)أنقبته خبمس  جمةوات م  شرلح دیوان "مسقط اعزنو" عةتربیزي لاعبطةةومسي لااخوارزمي
أمستصذ نصم  أمستصذا مسصنوا يف دار اعرةوم متورجص يف منصصب اعرمل اجلصمري م   ىل(22)م 6122
 .ليرو ذعك(  24) م.6121م، مث أمستصذ لرئةس اعقس  اعنحو لاعصرف لاعررلض يف مسن  6121

م إلنشصء جصمر  اعكویت لتوىل تأمسةس قس  6111اختري مع خنب  م  اجلصمرصت املصری  نصم 
أمةنص لقو انتخبه جمةس الجممع  .(22)م6112اعةغ  اعررية  لقس  اعورامسصت اعرةةص حتت رئصمسته حد مسن  

 .  (21)م لظل يف هذا املنصب اعرفةع  ىل أن رحل ننص رمحه هللا ترصىل6112ینصیر مسن   1نصمص يف 
فصضت رلحه ( 21) م6111  يریل61ه     املوافق 6421 شربصن 21تويف نبو اعسالم هصرلن يف

نففو لغذاء ی اعطصهرة عتةحق يرهبص يرو حةصة طویة ، خوم فةهص تراث أمته اإلمسالمة  فرت  لراءه ذخرا ال
ليرو لفصته أصورت  (21) "فكریص ال یففىن. رمحه هللا رمح  لامسر  جزاء مص أنطى لقوم، لجرل اجلن  مثواه.

 .(21)"جصمر  اعكویت كتصيص ننه يرنوان: "األمستصذ نبو اعسالم هصرلن مرةمص لمؤعففص لحمققص
كتبص   لحققمسصه  نبو اعسالم هصرلن مسص   جبصرة يف جمصل اعنحو لاعصرف حد أعف    

أمسصمسة  لقةم  يف هذا املةوان مثل كتصب مسةبوی  لأمسصعةب اإلنشصئة  يف اعنحو اعرريب لقوائو اإلمالء 
 لغريهص.
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 کتاب سیبويه
"اعكتصب" كتصب مسةبویه، یقع هذا اعكتصب يف بس جمةوات مع اعففهصرس لنود صففحصته أعففصن 

م، لهو م  منشورات 6111-6111  نصم لأريرمئ  لمثصن لأريرون صففح  امستمر اعرمل فةه مسنتني م
 م.6111-6114مطبر  دار اعقة  لم  منشورات اهلةئ  املصری  عةكتصب 

يب يشر نمرل ي  نثمصن ي  قنرب، حتقةق لشرح نبو اعسالم حممو هصرلن، لیقع کتصب مسةبویه أل
ةةةة ، حتهذا اعكتصب يف بس جمةوات، أريع جمةوات منهص ُتثل منت اعكتصب لااخصمس فهصرس فنة  

م، مث صورت طبرته اعثصنة  ن  اهلةئ  املصری  6111م، 6111صورت طبرته األلىل ن  دار اعقة  
 م ن  نصمل اعكتب يريلت. ۷۹۹۱م، لصورت طبرته اعثصعث  نصم  ۷۹۱1م، ۷۹۱4اعرصم  عةكتصب نصم 

عذی  عقبوا اقوم احملقق عةكتصب تنصلل يف تقوميه ترمج  عسةبویه، امسه لكنةته لعقبه، لحتوث ن  
يسةبویه لن  نشأته لطةبه عةنحو، لتنصلل شةوخه لأقرانه، لتالمةذه، لحتوث ن  منصظراته، لن  مففصرقته 
يغواد للفصته، لحتوث ن  أقوال اعرةمصء فةه. لقو لصف اعكتصب قصئال : أن ال مقوم  عةكتصب لال 

ر اعرةمصء حرصص تأعةففه، لقو أظهخصُت  لعرل اعسبب أن ، مسةبویه تويف قبل  ُتصم اعكتصب لذكر تصریخ 
تصرخيةص نةى اعكتصب، مث لصف أمسةويه اعكتصب،  ذ نرته يصعغموض لن  شواهو اعكتصب اعيت تصل  ىل 
أعف شصهو، لهي م  نسب  أيب نمر اجلرمي مث ذكر أثر اعكتصب يف حنو اعكوفةني لاألنوعسةني لأثره يف 

لنكته   لنشری  شرحص لكثر شصرحو مشكالته اعتأعةف اعنحوي فكثرت شرلحه، حد لصةت  ىل ثالث 
لأينةته لشرح  أيةصته لشواهوه لكثر م  اختصره شرلحه لاعففت كتب يف االنرتاض نةةه، لتنصلل اعنشرات 

 اعسصيق  عشرته هذه لتصل  ىل بس نشرات.
ورمس  صمليتحقةق املستشرا اعففرنسي هو تویغ دیر نبوغ أمستصذ اعةغ  اعررية  اعففصحى ي الطبعة األوىل:

 ااخصص  عةغصت اعشرقة  يف يصریس، لیقع هذه اعطبةر  يف جمةوی .
 اعطبر  األلىل يستني. لننواهنصم أي قبل ُتصم ظهور  ۷۹۹۱فطبع يصعكة  يصهلنو مسن   الطبعة الثانیة:

 هذا اعكتصب امسه اعكتصب، لهو يف اعنحو مثل أم اعكتصب، تصحة  كبري اعوی  أمحو."
هي اعرتمج  األملصنة  اعكصمة  عنص اعكتصب اعذي حققه دیرنبورغ. لقو قصم هذه  الطبعة الثالثة:

 هو مستشرا أملصين. (D. Gustave Jahn)اعرتمج  اعوكتور ج. یصن 



 

 مظفر أحمد شيخباحث  الدکتوراه    ف                               عبد السّلم هارون وجهده في تحقيق النحو والصر  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         919-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

م( أي يرو طبر  يصریس ينحو  حوى نشرة ۷۹۱۱ -م۷۹۹۹هي طبر  يوالا ) والطبعة الرابعة:
فرج هللا  األمريی  "حممود مصطففي" ينففق  اعسةو " مسن . لقو أشرف نةى طبرهص خصدم اعتصحة  يصملطبر 

 كبشصين اإلیراين"
لقو نة  أن نسخ  يوالا هذه نشر ننهص نسخ  مطصيق  هلص يصعطبصن  اعتصویری   والطبعة اخلامسة: 

يصعرراا يف أثنصء طبع اجلزء األلل م  نسخ  هذه يرنصی  األمستصذ قصمس  اعرجب صصحب مكتب  املثين 
 ك  قو نة  يف اعبوء يأ  يف  صواره هذه اعطبر  اعسصدمس .يبغواد اعذي مل ی

 لحتوث ن  نشرته هذه لن  اعنسخ اعيت انتمو نةةهص يف نشرته لحتقةقهص. 
حنو م( لهي م  رلای  ن  أيب اعقصمس  ي  لالد ن   22: خمطوط  دار اعكتب املصری  يرق  )األول

 أيةه ن  املربد، لم  رلایته ن  اي  اعنحصس ن  املربد. 
 حنو( لهي أیضص م  رلای  اعريصحي. 646خمطوط  دار اعكتب يرق  ) والثاين:

(، لهذه Fرنبورغ لأشصر يصعرمز )حنو( يوار اعكتب، لقو لصففهص دی 642اعنسخ  رق  ) والثالث:
 اعنسخ  كسصيقتهص م  رلای  اعريصحي.

 م حتو( لهي يف جزأی . ۷۱۹اعنسخ  رق  ) والرابع:
حنو ش( لهي خبط حویث م  ألاخر اعكتصب  ىل  ۷۱قطر  م  اعكتصب حتمل رق  ) واخلامس:

 هنصی  كتصب مسةبوی .
 صب، لقو لصففهص دیرنبورع.حنو( م  شرح اعسريايف عةكت ۷۱1اعنسخ  رق  ) والسادس:

حتو( م  شرح اعسريايف عةكتصب، ذكر يف صورهص أهنص خبط موفق  ۷۱۱اعنسخ  رق  ) والسابع:
 اعوی  نبو اعطةف عبغوادي، كصن جویص عغویص متكةمص طبةبص خبريا يصعففةسفف .

 حنو تةمور. 2211اعنسخ  رق   والثامن:
 شرح اعكتصب أليب احلس  ي  نةسى اعرمصين، لهي نسخ  يف بس جمةوات. والتاسع:
 قطر  م  شرح اعصففصر، لهو اعقصمس  ي  نةي ي  حممو اعبطةةومسي والعاشر:

أمص نسخ  )ط( فهي طبر  دیرنةورغ، اعيت حظةت يأص  نسخ  م  كتصب  واحلادي عشر: 
 مسةبویه. 
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 (22) املمةزات: م  ممةزاته طبرته لنشرته لهذه لقو لض  أمسةويه يف حتقةق اعكتصب لذعك مبص نرضه
 االنتففصع يصملخطوطصت لاعشرلح اعيت مل یت  عةنصشر األلل أن یففةو منهص.-6
اعرنصی  يضبط اعنسخ  لتةخةصهص م  أخطصء اعضبط اعطبصني اعقومي مع مرانصة نالمصت  -2

 ين أل ترةةنه.ى توضة  املرلاعرتقة  اعيت خةت منهص مجةع اعطبرصت اعسصعفف  لاعيت ترني اعوارس نة
 ختریج اعشواهو م  اعقرآن اعكرمي لاألحصدیث لاألرجصز لاألمثصل لحنوهص. -2
شرح غوامن اعكتصب لتبةصن أمسصعةبه اعيت مل یأعففهص اعوارمسون املرصصرلن مع تسجةل يرن  -4

 االنرتاضصت اعقومي  لاحلویث .
  ثبصت صففحصت طبر  يوالا نةى جوانب اعنسخ . -2
 یةل اعكتصب يصعففهصرس اعففنة  احلویث ، لقو أفرد اجلزء ااخصمس عةففهصرس لتتمثل فةمص یةي:تذ -1
فهرس شواهو اعقرآن اعكرمي، فهرس احلویث، فهرس األمثصل، فهرس األمسصعةب لاعنمصذج اعنحوی ،  

 فهرس األشرصر، فهرس األرجصز، فهرس اعةغ ، فهرس األعففصظ املففسرة يف احلواشي، فهرس األنالم،
فهرس اعقبصئل لاعطوائف لحنوهص، فهرس اعبةوان لاملواضع لحنوهص، فهرس املقوم  لأيواب اعكتصب لحسب 
لرلدهص، فهرس مسصئل اعنحو لاعصرف، فهرس املقصية  يني صففحصت نسخ  يوالا لنسختنص هذه فهرس 

 (26) تصحةحصت لامستورا ، فهرس مراجع اعشرح لاعتحقةق.
 للبغداديخزانة األدب  

دب، لعب عبصب عسصن اعررب يف شواهو شرح اعكصفة  عةراضي، حتقةق لشرح نبو اعسالم خزان  األ
 حممو هصرلن لیقع يف ثالث  نشر جمةوا عةمجةو اعثصين نشر لاعثصعث نشر حيویصن اعففهصرس اعففنة  عةكتصب.

م، يف مثصنة  أجزاء، مث ن  اهلةئ  املصری   ۷۹11م،  ۷۹11صورت طبرته األلىل ن  دار اعقة  
م، لاكتمل يففهصرمسه يف طبرته اعثصعث  ن  مكتب  ااخصجني يصعقصهرة ۷۹۱۱ -۷۹۱۱اعرصم  عةكتصب نصم 

 م.۷۹۹۹مسن  
 يوأ حملقق حتقةقه مبقوم  تنصلل فةهص مص یةي: 
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ص لحتوث ن  فةه . موعو اعبغوادي لنشأته لرحةته األلىل  ىل دمشق لرحةته  ىل مصر لشةوخه6
مكتب  اعشهصب ااخففصجي لأثرهص يف كتب اعبغوادي مث ذكر رحةته األلىل  ىل يالد اعرلم لنودته  ىل مصر 

 لحتوث ن  رحةته اعثصنة   ىل يالد اعرلم.
 تنصلل شرر اعبغوادي لخطه لخصُت  حةصته.  ۱
 –.  حتوث ن  مكتب  اعبغوادي لاعيت يةغت اعرشرة كتب 2
ألدب لحتوث ن  منزعتهص يني املؤعففصت، فروهص أنةى مومسون  يف نةوم اعررية  . تنصلل خزان  ا4

 لآداهبص لحتوث ن  مضصمني ااخزان  لأمسةوب اعكصتب يف تأعةففهص لمراجر  اعيت انتمو نةةهص.
. تنصلل تصریخ تأعةف ااخزان ،  ذ ذكر املؤعف )اعبغوادي( تصریخ اعبوء يتأعةففهص كمص یقول 2 

 ۷۱۱۱تواء اعتأعةف مبصر احملرلمس  يف غرة شربصن م  مسن  ثالث لمسبرني لأعف )اعبغوادي: لكصن اي
( فتكون موة ۱۹ه( لانتهصؤه يف عةة  اعثالثصء اعثصين لاعرشری  م  مجصدى اآلخرة م  مسن  تس لمسبرني )

 (22) اعتأعةف مست مسنني.
 . تنصلل اعطبرصت اعسصيق  عةكتصب، عغري نبو اعسالم هصرلن. 1
اعطبر  لاعسبب اعذي حوا يصحملقق  ىل حتقةق اعكتصب لقو لصف احملقق حتوث ن  هذه . ۱

 املخطوطصت لذكر املخطوط  اعيت انتمو نةةهص لقو قصيل يني اعنسخ املختةفف .
م يف اجلویوة لقو أرفق احملقق اعكتصب يففهصرس  ۷۹۹۱یونة   62لقو انتهى احملقق م  حتقةقهص يف 
 .(22)ألين مل أنثر نةى اجلزء اعثصين لاعثصعث نشر م  اعكتصبفنة  لحتةةةة ، لمل أصف تةك اعففهصرس 

 :قواعد اإلمّلء 
صور هذا اعكتصب غري مرة، لأخرجته غري دار عةطبصن ، لقو صورت طبرته األلىل ن  دار 

م لتوعت مطبر  ااخ صجني  6111م، لصورت طبرته ااخصمس  مسن   6112مسرو يصعقصهرة مسن  
  صوارهص.
لیرو هذا اعكتصب اعتأعةف يف اعفف  اإلمالئي يرو طریففصً، لیول هذا اعصنةع نةى  ملصم هصرلن  

ي أصول اعكتصي  اعررية ، لقوانوهص، لاعذي حوا يصألمستصذ هصرلن  ىل كتصيته، هو: "مص لجوه م  
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، جحصج  اعكتصب لاألمسصتذة  ىل مرجع جيمع  ىل االمستةرصب لاإلجي صز ق رب املأخذ للضوح املنه
 (24)ل ىل توضة  اعقصنوة ليةصن املزاعق لاعشبهصت عةتوقصهص اعكصتب لتسة  ع ه كتصيته".

لاعكتصب یررف اعكصتب مبص یةزمه م  قوانو اعرمس  اإلمالئ ي امل خ ت صرة اعت ي مجر هص لامستخةصهص 
 هصرلن م  مصصدر اعررية  خصص  اعيت تبحث يف اعرمس  اإلمالئي، لجصء اعكت صب يف مسبرني صففح 

 م  اعقطع اعصغرية
 لقو یشتمل هذا اعكتصب نةى اعففهرس كمص یةي: 

 اعبصب األلل: اهلمزة ألل اعكةم ، اهلمزة آخر اعكةم ، اهلمزة لمسط اعكةم . 
اعبصب اعثصين: األعف اعةةن  لمسطص، األعف اعةةن  طرفص، مررف  اعوال لاعةصئي، األعف املبوع  م  

 عتوكةو ااخففةفف ، األعف املبوع  م  نون  ذن. یصء املتكة ، األعف املبوع  م  نون ا
 اعبصب اعثصعث: احلرلف اعيت تزاد، زیصدة األعف، زیصدة اعوال. 

اعبصب اعرايع: احلرلف اعيت تنقص نقص األعف ألال، نقص األعف لمسطص، نقص األعف آخرا، 
 نقص أل، نقص اعوال، نقص اعةصء، نقص اعنون، اعنقص عةرمز. 

لاعوصل، لصل م  مبص قبةهص، لصل مص مبص قبةهص، لصل ال مبص قبةهص، اعبصب ااخصمس: اعففصل 
فصل: يف هصء اعتأعةف لتصئه. لمنصذج لترةةالت عرمس  اهلمزة لاالعف: الال: اهلمزة ألل اعكةم  حقةق  
أل مكمأ، اهلمزة لمسط اعكةم ، اهلمزة آخر اعكةم . ثصنةصً: األعف اعةةن ، األعف املتومسط ، األعف 

 .(22)املتطرف 
 األسالیب اإلنشائیة يف النحو العريب 

لأمص األمسصعةب اإلنشصئة  يف اعنحو اعرريب، ظهر هذا نبو اعسالم هصرلن يف طبرته األلىل 
ه م، لطبرته مكتب  دار اعسن  احملموی  يصعقصهرة، مث نشرته مكتب  ااخصجني يصعقصهرة يف طبرت6121مسن 

عتوضةحصت ام، لقو أرفق نبو اعسالم هصرلن يف طبرته اعثصنة  كثريا م  اإلضصفصت ل 6111اعثصنة  نصم 
لاعتصحةحصت اعطبصنة  لاعففنة ، لقو قس  املؤعف اعوافع عه يف تأعةف هذا اعكتصب، لهو مص ال 
حظه م  تسرب كثري م  اصطالحصت اعبالغة  يف مسصئل اعنحو، فحصلل أن ینففذ  عةهص ، ليوأ 
 مبرصجل  األمسصعةب اإلنشصئة  يف مرظ  أيواب اعنحو، لقو نص نةى منهجه يف ذعك لهو تتبع
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األمسصعةب اإلنشصئة  يف املراجع اعكربى قوميهص لحویثهص، متقصةص اعنصو  اعنحوی  يف ذلایص تةك 
املراجع لتضصنةففهص، مبةنص خالف اعنحصة لنةةه  عذعك ااخالف، مرقبص نةى ذعك يرأیه يف تةك 

لهصم أ املواضةع لحصلل اعففصل يف اعنزانصت يني اعنحصت لاملففسری  يف اعقضصیص ااخالفة ، فبوت هل 
مردهص  ىل حتمةل اعنحو مص ال یطةقه م  تزمت هؤالء املففسری  املتوزنني، أل اعترصب عبرن مص 

 (21) لضع اعنحصة م  قوانو لأصول منطقة  أيوا  ال أن تنسصا يف اعطریق اعيت رمسوا.

اعذي مسةكه األمستصذ نبو اعسالم هصرلن يف مرصجل  األمسصعةب اإلنشصئة  يف  لاحلق أن املنهج
اب اعنحو نةى اعراجع هو املنهج اعذي نطصعره ننو اعرةمصء اعبالغ  اعررية  يف تنصلهل  أيواب أيو 

اإلنشصء لااخرب لاحلذف لاعقصر لاعففصل مع مرانصهت  أل جههص اعبالغة  أل مص یررف مبطصيق  اعكالم 
 ممقتضى احلصل مففرتضني أن مص یورمسونه م  اعكالم قو امستوىف ألجه اعصح  مبقتضى األحكص

 اعنحوی .
لم  مث قو أمستصذ نبو اعسالم هصرلن يف كتصيه  ىل أحكصم اجلمل لصح  اعربصرة، لفق مص 
 یففهمه نةمصء اعبالغ  ملرىن األمسةوب اإلنشصئي لمرصمةته يف عغتنص اعكرمي  خمصعففص هبذا اعتنصلل اعرتتةب

ول ألاخر اعكة   ىل أصاعقومي اعذي درج نةةه نةمصؤنص يف اعتأعةف اعنحوي، لتوجةه أكرب ننصیته  
 لأحكصمهص اإلنراية  م  رفع لنصب لجزم لجر.

 (21) لم  هنص رجحت يف صور حویثي، طراف  املوضوع لاعتجویو يف تنصلعه.
 اهلوامش:

جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار  ،22مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن   (6)
 م 2264اعثمصنون 

حتقةق اعرتاث اعرريب ننو نبو اعسالم حممو هصرلن ، 212تتم  األنالم عةزركةي    ،422قصموس األدب اعرريب احلویث   (2)
، جمة  كةة  األدب اعرود 22مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن   ،622 
 6نبو اعسالم هصرلن: نظرات يف حةصته لأنمصعه  م، 2221یونةو  26

 م 2264جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار اعثمصنون  (2)
 م2264  اعوني اإلمسالمي اإلصوار اعثمصنون م، جمة2221یونةو  26جمة  كةة  األدب اعرود  (4)
 2مقصالت نبو اعسالم هصرلن   (2)
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 م2221یونةو  26، جمة  كةة  األدب اعرود 212/  6، تتم  األنالم عةزركةي ج 422قصموس األدب اعرريب احلویث   (1)
 624حتقةق اعرتاث اعرريب ننو نبو اعسالم حممو هصرلن   (1)
 624املرجع نففسه   (1)
، جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار اعثمصنون 422، قصموس األدب اعرريب احلویث  212/  6تتم  األنالم عةزركةي ج  (1)

 م2221یونةو  26م، جمة  كةة  األدب اعرود 2264
 21مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن   (62)
 621نبو اعسالم حممو هصرلن   حتقةق اعرتاث اعرريب ننو (66)
 م2221یونةو  26، جمة  كةة  األدب اعرود 2، مقصالت نبو اعسالم هصرلن  212/ 6تتم  األنالم عةزركةي ج  (62)
 21مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن  ( 62)
 621صرلن  حتقةق اعرتاث اعرريب ننو نبو اعسالم حممو ه (64)
م، جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار اعثمصنون 2221یونةو  26، جمة  كةة  األدب اعرود 212/ 6تتم  األنالم عةزركةي ج  (62)

 2م، مقصالت نبو اعسالم هصرلن  2264
 21مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن   (61)
 621املرجع نففسه  ( 61)
م، 2221یونةو  26، جمة  كةة  األدب اعرود 216/ 6تتم  األنالم عةزركةي ج ، 422قصموس األدب اعرريب احلویث   (61)

 2مقصالت نبو اعسالم هصرلن  
 21مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن  ( 61)
جمة  كةة  األدب اعرود ، 2، مقصالت نبو اعسالم هصرلن  216/ 6ج تتم  األنالم عةزركةي ، 21املرجع اعسصيق   (22)

 م2221یونةو  26
 212، نبو اعسالم هصرلن مرةمص لمؤعففص لحمققص  612 انظر الجممرةون يف بسني نصمص   (26)
 612ن يف بسني نصمص  ، الجممرةو 1، مقصالت نبو اعسالم هصرلن  424انظر قصموس األدب اعرريب احلویث    (22)
م، مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني 2264، جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار اعثمصنون 424قصموس األدب اعرريب احلویث   (22)

 26، جمة  كةة  األدب اعرود 2مقصالت نبو اعسالم هصرلن  ، 21األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن  
 م، 2221یونةو 

 216/ 6انظر املصور اعسصيق، تتم  األنالم عةزركةي ج  (24)
 انظر املرجع اعسصيق  (22)
 644املرجع اعسصيق    (21)
  22، األمستصذ نبو اعسالم هصرلن نظرات يف حةصته لأنمصل  646نبو اعسالم حممو هصرلن حمققص لدارمسص حنویص    (21)
 م 2224دیسمرب  22ه   املوافق 6424م  ذي اعقروة  66جریوة "اعةواء اإلمسالمي" صورت   (21)
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 22مسصجة  اعرةمة  يني اعرالمتني األب أنستصس اعكرمةي لاألمستصذ نبو اعسالم هصرلن     (21)
 21كتصب مسةبویه، حتقةق لشرح نبو اعسالم هصرلن،    (22)
 .12-6املصور اعسصيق،   )26)
 24-6األدب، حتقةق لشرح نبو اعسالم هصرلن،  انظر خزان   )22)
 22-2املصور اعسصيق،  )22)
 2قوانو اإلمالء،   )24)
 1-2املصور نففسه،   )22)
 1انظر مقوم  اعطبر  األلىل م  كتصب األمسصعةب اإلنشصئة  يف اعنحو اعرريب   (21)
 621-621نبو اعسالم هصرلن حمققص لدارمسص حنویص    (21)
 

 

 املصادر واملراجع
.األمستصذ نب و اعس الم ه صرلن نظ رات ف ي حةصت ه لأنمصعه، األمستصذ اعوكتور نةى أيو املكصرم، جصمر  6

 م2222اعقصهرة، 
 م.2226.األمسصعةب اإلنشصئة  يف اعنحو اعرريب عربو اعسالم هصرلن مكتب  ااخصجني مسن  اعنشر2
 2221اعنشر، .الجممرةون يف بسني نصمص، جممع اعةغ  اعررية  يصعقصهرة، مسن  2
.حتقةق اعرتاث اعرري ي نن و نب و اعسالم حمم و ه صرلن، ن وا احلسةين ن واء دار اعرصمل اعرريب اعقصهرة، 4

 م.2262
.تتم   األن الم عةزركة ي املستور  األلل لاعث صن ي حمم و خة ر رمض صن یومسف، دار اي  حزم عةطبصن  2

 م. 6112لاعنشر لاعتوزیع يريلت، 
 م2224دیسمرب  22ه   املوافق 6424م  ذي اعقروة  66ةواء اإلمسالمي" صورت .جریوة "اع1
 م.6111 – 6461مسن  اعنشر:  -. خزان  األدب، حتقةق لشرح نبو اعسالم هصرلن، مكتب  ااخصجني1
. مسصجة  اعرةمة   ي ني اعرالمتني "األب" أنس تصس اعكرمة ي لاألمستصذ نب و اعس الم ه صرلن، أنس تصس 1

 .2262 6نب و اعس الم ه صرلن، نمصن األردن، ط -ي اعكرمة 
.نب و اعس الم ه صرلن مرةمص لمؤعففص لحمققص، لدیر   ط ه اع نج  لنب وه ي ولي، جصمر  اعكویت، كةة  1

 م.6112اآلداب، قس  اعةغ  اعررية ، 
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 م.6112.قوانو اإلمالء عربو اعسالم هصرلن مكتب  األجنةو املصری  مسن  اعنشر62
 .2221، 2األدب اعرري ي احل ویث، مح  وي اعس كوت، دار اعش رلا، ط .قصموس66
 م.6111 -ه 6421، 2اعقصهرة ط-مكتب  ااخصجني.كتصب مسةبویه، احملقق نبو اعسالم حممو هصرلن 62
 2261، 6.مقصالت نب و اعس الم ه صرلن، حمم و ح صم و، دار احملرر األدي ي، ط62
 م2264عثمصنون جمة  اعوني اإلمسالمي اإلصوار ا .64
 37م،2221یونةو  26. جمة  كةة  األدب اعرود 62

 


