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 ٥ املثلث ذو املعىن الواحد

 املقدمة
 :املثلث لغة واصطالحاً

جـاء يف   : كلمة املثلث يف اللغة هلا معىن واحد هو الداللة على ثالثة أشياء           
 وجاء فيـه    )١()املثلث ما كان من األشياء على ثالثة أثناء       : قال الليث : (التهذيب
: وجاء يف أساس البالغـة    ). واملثلوث من احلبال ما فتل على ثالث قوى       : (أيضاً

 وجـاء يف    )٢() وأرض مثلوثة كربت ثالث مـرات      …أخذ ثلثه : ثومال مثلو (
موضوع على ثـالث    :  وشئ مثلث  …هلا ثالثة أطراف  : وأرض مثلثة : (اللسان
 .)٣()طاقات

وللكلمة مدلول اصطالحي عند علماء اللغة ال خيرج عن داللته اللغوية فقد            
 يـرى   اسم( إن املثلث    )٤()هـ٢٠٦ت  (ذكر حممد بن املستنري املعروف بقطرب       

مـا  (وذكر ابن السيد أن املثلث      . )٥()يف الكتابة واحداً ويصرف على ثالثة أوجه      
اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه ومل خيتلف إال حبركة فائه فقط أو حبركة عينه فقط              

 .)٦()أو كانت فيه ضمتان تقابالن فتحتني وكسرتني
ـ     : (ويرى يعقوب الفالحي أن املثلث     ة معـان   أسلوب يتمثل يف إيراد ثالث

خمتلفة أو متفقة لثالث كلمات تتشابه يف األصل والوزن وترتيب احلروف وختتلف            
 .)٧()يف حركة فائها أو عينها ضماً وفتحاً وكسراً

                                     
 .١٥/٦١ذيب اللغة ) ١(
 .٩٧لبالغة أساس ا) ٢(
 .٢/٤٢٨)ثلث(لسان العرب ) ٣(
، ١/٢٤٣، بغية الوعاة ٢٢٠-٣/٢١٩، أنباه الرواة ١٩/٥٢راجع عنه معجم األدباء) ٤(     

 .١٢/١٥، معجم املؤلفني ٧/٣١٥األعالم 
 .١١٣املثلث لقطرب و) ٥(
 . من هذه الطبعة١/٢٩٨املثلث البن السيد ) ٦(
 .٢٢٧لغة ابن السيد البطليوسي وجهوده يف ال) ٧(



                                         املقدمة٦ 

لح املثلث ال خيلو من قصور فإننا    طوهذا التعريف على الرغم من حصره ملص      
احد، كمـا   ال نستطيع أن نتصور ثالثة معاٍن متفقة إمنا هي ثالث كلمات ملعىن و            

مثل السمسم والسمسم واجلَرجار    : أن هذا التعريف ال تدخل فيه الكلمات املثلثة       
أو كانت فيـه ضـمتان      : (واِجلرِجري واجلُرجور واليت أشار إليها ابن السيد بقوله       

 .)١()تقابالن فتحتني وكسرتني
 يتمثل يف إيراد ثالث حركـات لـثالث         بإن املثلث أسلو  : وميكن القول 

ات تتشابه يف األصل والوزن وترتيب احلروف وختتلف يف حركة فائهـا أو             كلم
 .عينها سواء أكانت هذه الكلمات حبركاا الثالث متفقة املعىن أم خمتلفة

 :التأليف يف املثلث
مل يقتصر التأليف يف املثلث على هذا الفن من التأليف املعجمي إمنا تعـداه              

 .إىل فنون أخرى
ـ ٣٩٥ت  (أمحد بن فارس    فقد ألف أبو احلسني       كتابـاً بعنـوان     )٢()هـ

 .م بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب١٩٧٠وقد طبع سنة ) الثالثة(
احلليم : يعاجل ثالثة تقاليب من مادة واحدة على وزن واحد، مثل         (والكتاب  

 .)٣()واحلميل واللحيم والضرام والضمار واملراض
و الغنائم احلصاين اهلـييت     وألف حممد بن علي حممد بن أمحد بن احلسني أب         

 .)٥()املثلث احلمداين( كتاباً بعنوان )٤()هـ٥٧٠ت(
كـان حيـاً سـنة     (وألف إمساعيل بن احلسني بن حممد املرزوي العـوي          

 .)٧()املثلث يف النسب( كتاباً بعنوان )٦()هـ٥٩٢
                                     

 .١/٢٩٨املثلث البن السيد ) ١(
 .١/٩٤، أنباه الرواة ٤/٨٠راجع عنه معجم األدباء ) ٢(

 . ٢٧الثالثة ) ٣(
 .١١/٤٢راجع عنه معجم املؤلفني ) ٤(
 .٢٤١البلغة للفريوز أبادي ) ٥(
 .٢/٢٦٦راجع عنه معجم املؤلفني ) ٦(
 .٦/١٤٥معجم األدباء ) ٧(
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وألف الشيخ أبو عبد اهللا حمي الدين حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي              
 ذكـر   )٢()املثلث الـواردة يف القـرآن     ( كتاباً بعنوان    )١()هـ٦٣٨ت  (األندلس  

مثل قوله تعـاىل ال فـارض وال بكـر          (أا  ) ٢/٤٢٧(صاحب إيضاح املكنون    
 .)٣()عوان

مثلثات ابن حمفـوظ يف     (وذكر طاش كربى زاده كتاباً البن حمفوظ بعنوان         
 . ومل أعثر على هذه املؤلفات)٤()علم الرمل

 املثلث يف اللغة اليت يصدق عليها املصطلح الذي تواضـع       أما بالنسبة لكتب  
عليه علماء اللغة فقد حاولت جهدي صنع ثبت هلا مسـتعيناً بكتـب التـراجم               
وفهارس املخطوطات واملطبوعات ومؤلفات العلماء وخزائن املكتبـات اخلاصـة          

 .ه تارخيياً حبسب تواريخ وفيات املؤلفنيتوالعامة فصح يل هذا الثبت وقد رتب
يعد كتاب املثلث الذي ألفه أبو علي حممد بن املستنري املعروف بقطرب            -١

 وقد وهم حـاجي خليفـة       )٥(أول مصنف منثور ألف يف املثلث     ) هـ٢٠٦ت  (
فنسب منظومة سديد أيب القاسم عبد الوهاب بن احلسـني الـوراق البهنسـي              

 : اليت مطلعها)٦()هـ٦٨٥ت(الشافعي 
 والتجنبيا مولعاً بالغضب       واهلجر 

 ووقع يف مثل هذا الوهم لويس شيخو فنسب املنظومة لقطـرب            )٧(لقطرب
 مث أعاد نشرها يف كتاب البلغة يف شذور اللغة، كما وقـع             ،ونشرها لناظم جمهول  

منظومة : (يف مثل هذا الوهم يوسف اليان سركيس فقال يف وصف مثلث قطرب           
                                     

 .١١/٤٠ معجم املؤلفني ١٤٤-٣/١٤٣راجع عنه الكين واأللقاب ) ١(
 .٢/٤٢٧إيضاح املكنون ) ٢(
 .٢/٦٨اآلية : سورة البقرة) ٣(
 .١/٣٦١مفتاح السعادة ) ٤(
 .٣/٤٣٩وفيات األعيان ) ٥(
 .٢/١٥٨٦كشف الطنون ) ٦(
 .٦/٢٢١، معجم املؤلفني ٢/١٢٣راجع عنه بغية الوعاة ) ٧(



                                         املقدمة٨ 

عناها باختالف حركاـا    يف بضعة وستني بيتاً حتتوي على األلفاظ اليت خيتلف م         
  )١(.)……يا مولعاً بالغضب:  أوهلا

وأول من شك بنسبة هذا النظم أمحد باشا تيمور فقد كتب لألب لـويس              
واملشهور عـن منظومـة   : (شيخو رسالة نشرت يف جملة املشرق نقتطع منها قوله     

 . يا مولعاً بالغضب:املنت اليت أوهلا
ذكر أن لسديد الدين عبـد      إا لقطرب كما يؤخذ من كشف الظنون، و       

الوهاب بن احلسني شرحاً عليها، وهو قول ال خيلو من نظر فقد وقعت يل نسخة               
من شرح عليها منسوٍب إلبراهيم اللخمي يؤخذ من خطبته أن الـنظم لسـديد              
الدين املذكور، فلعل قطرباً وضعها نشراً فنظمها سديد الدين كما نظمها غـريه،             

 .تامهاويؤيد هذا الزعم قوله يف خ
 ملا رأيت دلـــه         وهــجره ومطلـه
 نظمت يف وصفي له        مثـلـــثا لقطرب

  .)٢()وهى داللة صرحية على أن الناظم غري قطرب
كان يظن أن هذا النظم لقطرب والصحيح أنه من نظم سـديد            : (العزاوي

ه نسـخة    هـ من  ٦٨٥الدين أيب القاسم بن احلسني املهليب، البلنسي املتوىف سنة          
) ط–وأما املثلثات   : ( وقد قال الزركلي   )٣()قدمية يف خزانة األوقاف العامة ببغداد     

نظمت مثلث قطرب يف قصيدة قلتها أبياتـاً        : فمن نظم سديد الدين ابتدأه بقوله     
 واحلق أن شك املرحوم أمحد تيمور وجيه ذلك أن مثلث           )٤()على حروف املعجم  

 : قطرب منثور ألسباب عدة
املنظومة السالفة الذكر هي لسـديد الـدين وليسـت          أن  بني لنا   لقد ت ) أ(

                                     
 .٢/١٥١٧معجم املطبوعات العربية واملعربة ) ١( 
 . ٩٥٨ ص ١٩٠٨ سنة ١٢املشرق، العدد ) ٢(
 .٩٥تاريخ األدب العريب يف العراق ) ٣( 
 .٧/٣١٥األعالم ) ٤( 
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 .)١(لقطرب كما أين عثرت على نسخ عديدة منها تنسب لسديد الدين
 .إن نظم الكتب اللغوية مل يكن معروفاً يف أوائل القرن الثالث) ب(
إن من ترجم لقطرب وذكره كتابه املثلث مل يشر إىل أنه كان منظوما              ) ج(

فة، ولعل أحد نساخ منظومة سديد الدين أوقعه يف هذا الـوهم           سوى حاجي خلي  
 .بنسبتها لقطرب

لقد عثرت على أكثر من نسخة منثورة ملثلث قطرب ومـن الكتـاب             ) د(
 رقـم   ٨٢٥، باريس أول    ٤٣ – ٤٢، ليدن   ٣٠٧٣-٧٠٧١خمطوطات يف برلني    

، املتحف  ٤ رقم   ٣،١٤٣رقم  ٣٠، أوسكريال   ١ رقم   ٢،٤٢٣٠ رقم   ٤٠٦٧،  ٤
 مكتبة  )٣(م٧٠٩م،٤٨٠، دار الكتب    ٢ رقم )٢( ٩/٨٢٠ بنكيبور   ٩٢٠٧اين  الربيط

 ١٢٦ جمـاميع،    ٤٠٤ تفسري، مكتبة الدراسات العليا،      ٥١اجلامع الكبري بصنعاء    
 ٦٠٢٢ جماميع،   ١٢٢٧٥ جماميع،   ٥٦٤١ جماميع،   ٤٠٨جماميع، مكتبة األوقاف    

ـ   )٥(٢ جماميع خزانة جامعة مدينة العلـم      ٤٤٧ )٤(جماميع ب الظاهريـة   ، دار الكت
،وقد حققه مؤخراً الدكتور رضا السويسي      ٢٠٥٩، مكتبة جامعة طهران     ٣٨٨٥

واعتمد يف حتقيقه على نسخته الشخصية دون الرجوع إىل خمطوطات الكتـاب            
 : وقد حظى هذا الكتاب باهتمام طائفة من املؤلفني فقد نظمه كل من)٦(األخرى

 احلسني الوراق البهنسـي     سديد الدين أيب القاسم عبد الوهاب بن      -   أوالً
 ٣٦، جوتـا    ٧٠٧٤ومن منظومته خمطوطات يف برلني      ) هـ٦٨٥ت  (الشافعي  

، طبعة ثانيـة    ١٢٦، بريل هوتسما طبعة أوىل      ٤٤ ليدن   ٤١٣-٢،٦١،٤١٠رقم  
                                     

 .٥٣-١/٥٢سيأيت ذكر خمطوطات الكتاب ) ١(
 .٢/١٤٠)الترمجة العربية(بروكلمان ) ٢(
 .٦ ملحق ٤دار الكتب ) ٣(
 .٣/٢٥٠األوقاف ) ٤(
 .٢١٣خزانة جامعة مدينة العلم ) ٥(
 .١٩ت قطرب صمثلثا) ٦(
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، مكتبـة األوقـاف     )١()٣( رقم   ٥٨٣، الفاتيكان ثالث    ٢/٦٢، أوبساال   ٢٨٨
، جامعـة   ٥٩٣٥،  ٨٤٤٢،  ٥٨٩٤،  ٦٢٨٦، دار الكتب الظاهريـة      ١٢٢٧٥
 .بنغازي

م وحققـه أيضـاً     ١٨٥٧وطبعه يف ماربورغ    ) vilmer(وقد حققه فلمر    
 ونشره األب لويس شيخو مع شرح       )٢( ١٩٠٧حممد بن شنب وطبعه يف اجلزائر       

ونشـره فتحـي    . نسبه هول وقد وهم يف نسبة هذا النظم لقطرب كما أسلفنا          
الكي يف كتابه قطوف لغوية     اخلويل مع شرح عليه للشيخ حممد علي بن حسني امل         

 وأشار فتحي اخلويل إىل نشرة أخرى للمنظومة والشرح، أنفـق           ،١٦٥-١٥٢ص
 .عليها السيد حسني بالعون اللييب الربقاوي

 : حظي هذا النظم باهتمام طائفة من املؤلفني فقد شرحه كل من
ـ ٧٢١ت  (إبراهيم بن هبة اهللا احمللي اللخمـي        ) أ( ومـن شـرحه    ) هـ

 ٢٤٥،١٦،  ٩٣، دار الكتـب     ٤٥ ليـدن    ٧٠٧٦-٧٠٧٥رلني  خمطوطات يف ب  
 .)٣(جماميع مكتبة أمحد تيمور

 ومن شرحه )٤()هـ٧٧٩ت (حممد بن حممد بن شرف الدين الزرعي        ) ب(
 .٧٠٧٧خمطوط يف برلني 

أمحد بن حسني بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بـن رسـالن               ) ج(
حممد بن أمحد بن زكريا     أو زين الدين أبو حييي زكريا بن        ) هـ٨٤٤ت  (الرملي  

 .)٦(٢ رقم ٧٦ ومن هذا الشرح خمطوط يف فينا )٥()هـ٩٢٦ت (األنصاري 
                                     

 .٢/١٤٠)الترمجة العربية(بروكلمان ) ١( 
 .٢/١٤١) الترمجة العربية(بروكلمان ) ٢( 

 م ١٩٠٨ سنة ١٢شرق العدد رسالة أمحد تيمور لألب شيخو نشرت يف جملة امل) ٣(
 . ٩٥٨ص 

 .١١/٢٢٢، معجم املؤلفني ٧/٢٧٠راجع عنه األعالم ) ٤( 
 .١٨٣-٤/١٨٢ؤلفني ، معجم امل٨١-٣/٨٠راجع عنه األعالم ) ٥(
 .٢/١٤١) الترمجة العربية(بروكلمان ) ٦(
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ـ ٩٠٣ت  (حممد بن أيب بكر بن عمر بن عمران األنصـاري           ) د(   )١()هـ
 .٢٠٦،١٠٨٦،٦٢٢٨ومن شرحه خمطوطات يف دار الكتب الظاهرية 

، ومـن   )هـ٩٧٧ت  (حممد بن علي إبراهيم املعروف بابن زريق        ) هـ(
 وخمطوطات أخرى يف    ١ رقم ٧٦ فينا   ٧٠٨٠-٧٠٧٩شرحه خمطوطات يف برلني     

 .األمربوزيانا ومنه أيضاً خمطوط يف خزانة الشيخ حممد حسن آل ياسني
  ومن شرحه خمطوط يف دار       )٢()هـ١٢٠٦ت  (حممد بن علي الصبان     ) و(

 .١٥٩٨الكتب الظاهرية 
 مكتبـة   ومن شـرحه خمطـوط يف     ) هـ١٢١١ت  (عبد اهللا البيتوش    ) ز(

 . جماميع٦٠٢٣األوقاف 
 .مشس الدين القادري ومن شرحه خمطوط يف مكتبة أمحد تيمور) ح(
 ١٨٣٦عبد الرمحن بن نعم املغريب ومن شرحه خمطوط يف اجلزائر أول            ) ط(
 .٨رقم

 ٤٢٣٠ ومن شرحه خمطوط يف بـاريس أول         )٣(شهاب الدين القليويب  ) ي(
 .٢رقم

 ومكتبة  ٥، رقم ٧٦طوطات يف فينا    سعد الدين البارزي ومن شرحه خم     ) ك(
 ومكتبة كوركيس عواد ومن     ، ومكتبة أمحد تيمور   ، جماميع ١٢٦الدراسات العليا   

يف مكتبـة   ) شرح مثلثات قطرب  (هذا الشرح خمطوطتان نسبيتان، األوىل بعنوان       
األوقاف، جماميع والثانية نشرها األب لويس شيخو يف جملة املشرق العـدد سـنة             

مثلث قطـرب مـع     ( يف كتاب البلغة يف شذور اللغة باسم          وأعاد نشرها  ١٩٠٨
 أن ١/٩٥وذكر عباس العزاوي يف كتابه تاريخ األدب العريب يف العـراق     ) شرحه

لسعد الدين  ) مثلثات قطرب نظماً  (يف مكتبة كوركيس عواد خمطوطاً حيتوي على        
أي (ع  البازري، وأن أبيات املخطوط  هي عني األبيات الواردة يف الكتاب املطبو           

                                     
 .٦/٢٨٥راجع عنه األعالم ) ١(
 .٧/١٨٩راجع عنه األعالم ) ٢(
 .، ومل أعثر على ترمجة لشهاب الدين٢/١٤١) الترمجة العربية(بروكلمان ) ٣(



                                         املقدمة١٢ 

 ).كتاب البلغة يف شذور اللغة
 .)١(٣٠ابن عبد السالم ومن شرحه خمطوط يف كرافت) ل(

ت (كما نظم مثلث قطرب أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان األزهري           : ثانياً
 ٢ رقـم  ٤٣، جوتا   ٧٠٨٧-٧٠٨٦ومن نظمه خمطوطات يف برلني      ) هـ١١٠٠
 جماميع م،   ١١٦  جماميع ٤٨٨ جماميع   ٤٨٠م،١٧م،١٦، دار الكتب    ٥٥٨ميونخ  

 جمـاميع   ٤٠٨ جمـاميع    ١٢٢٧٥ ومكتبة األوقاف    ٤٦٥٧دار الكتب الظاهرية    
 .وخمطوطات يف مكتبة أمحد تيمور

الشيخ موسى القليين املالكي ومن نظمه خمطوطات يف دار الكتـب           : ثالثاً
 .)٢(م خزانة الدكتور حسني علي حمفوظ٥٢٠،١٨
-٧٠٨٢ؤلفني يف بـرلني     وهناك منظومات ملثلث قطرب جمهولة امل     : رابعاً
، دار الكتـب  )٣(٣ رقـم ٧٦، فينا ٤٠٩، ١، رقم٢،٤٠٨ رقم ٦١ جوتا   ٧٠٨٤
، خزانة الدكتور حسني علي حمفوظ، ومثة حماكاة منظومة ملثلث قطـرب            )٤(م٢٢

ومنها خمطوطـة يف    ) هـ١٠٢٥ت  (مع شرح عليها ألفها عبد الرمحن السخاوي        
 .)٦() ٠٢٠٦(اهرية  وأخرى يف دار الكتب الظ)٥(٤    رقم ٧٦فينا

 :تنسب لكل من: وهناك شروح على مثلث قطرب
ضياء الدين أيب العز عبد املغيث بن زهري بن علوي البغدادي اللغـوي             ) أ(
 . ومل أعثر على هذا الشرح)٧()هـ٥٨٣ت (احلنبلي 
عز الدين أيب حممد عبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد اهللا املعروف              ) ب(

                                     
 . ٢/١٤١) الترمجة العربية(بروكلمان ) ١(
 .طلعين على خمطوطات يف املثلث وهي خبطهتكرم الدكتور حسني علي حمفوظ فأ) ٢( 
 .٢/١٤١)الترمجة العربية(بروكلمان ) ٣( 
 .٢/٤٣دار الكتب ) ٤( 
 .٢/١٤١)الترمجة العربية(بروكلمان ) ٥( 
 .١٧٧،١٧٨،١٩١الظاهرية ) ٦( 
 .٢/٤٢٧إيضاح املكنون ) ٧(



 ١٣ املثلث ذو املعىن الواحد

ومنـه  ) املوروث ملشكل املثلـث لقطـرب     ( بعنوان   )١()هـ٦٩٤ت  (بالدريين  
 درسدن  ٣ رقم ٤٠٨، جوتا   ٧٠٨١، برلني   ٢ رقم ٢/٢٣٧خمطوطات يف البودليانا    

 بـاريس   )٢( ٥١٣، املتحف الربيطـاين     ٧٠٧٨ برلني   ٥٥٨ ميونيخ   ٣ رقم ٢٣٤
هـ ١٣١٧ وقد طبع يف فاس سنة       )٤( جماميع ٥٠٠ دار الكتب    )٣( ٢٨ رقم ١٠٥٧

 .٦٩٤-٦٨٥م ص١٩٠٩نشره يف جملة املشرق سنة وحققه لويس شيخو و
شرح مثلث  ( بعنوان   )٥()هـ٩١١ت  (احلافظ جالل الدين السيوطي     ) ج(
 .)٦(ومنه نسخة يف مكتبة الزاوية اإلسالمية يف غات بليبيا) قطرب

وهناك شروح على مثلث منظومات مثلث قطـرب مل يعـرف مؤلفوهـا       
 ١٩م، ٤٨٣،٤٨٤،٢٢اميع م، جم٨٠٢ جماميع، ٧٠،٢٣٤موجودة يف دار الكتب     

، مكتبة الدراسـات العليـا      ٦٢١٧،  ٣٦٧،٥٧١٠جماميع، دار الكتب الظاهرية     
 . خزانة الدكتور حسني علي حمفوظ٣١١،١٠١٩،١١٢٤

ـ ٣١٥ت  ( وألف أبو زيد األنصاري سعيد بن أوس بن ثابـت            -١ ) هـ
 .ومل أعثر على هذا الكتاب) التثليث(كتاباً بعنوان 

ـ ٣٢٥ت (مد بن إسحاق بن حيىي الوشـاء   وألف أبو الطيب حم   -٢ ) هـ
 .ومل أعثر على هذا الكتاب) املثلث(كتاباً بعنوان 

) هـ٣٧٧كان حياً سنة    ( وألف أبو احلسن علي بن حممد الشمشاطي         -٣
 .ومل أعثر على هذا الكتاب) املثلث الصحيح(كتاباً بعنوان 

وي املعروف   وألف أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن أمحد القريواين النح           -٤
ومنه خمطوط يف مكتبة استان قـدس       ) املثلث(كتاباً  بعنوان    ) هـ٤١٢(بالقزاز  

                                     
 .٥/٢٤١، معجم املؤلفني ٤/١٣٧راجع عنه األعالم ) ١(
 .٢/١٤١) ة العربيةالترمج(بروكلمان ) ٢(
 ١/١٦١) امللحق(بروكلمان ) ٣(
 .٢/٤٢دار الكتب ) ٤(
 .١٣-٣راجع عنه بغية الوعاة ) ٥(
 . خزانة الزاوية اإلسالميةةفهرس) ٦(



                                         املقدمة١٤ 

 . منه نسخة مصورة يف خزانة الدكتور أمحد عبد ايد هريدي٢٧٥٤
 كتاباً بعنوان   )١()هـ٤٣٣ت  ( وألف أبو سهل حممد بن على اهلروي         -٥

 .هذا الكتابعلى املثلث يف أربع جملدات ومل أعثر 
ر األب لويس شيخو وتابعه عباس العـزاوي أن للخطيـب أيب             وذك -٦

كتاباً بعنـوان   ) هـ٥٠٢ت  (زكريا حيىي بن علي بن حممد بن احلسني الشيباين          
ورأيت مثلثاً لشخص تربيـزي ولـيس هـو    :  إالَّ أن ابن خلكان قال   )٢()املثلث(

 ولَم أعثر   )٣(اخلطيب أبا زكريا التربيزي بل غريه وال أستحضر اآلن امسه وهو كبري           
على كتاب التربيزي هذا كما أين لَم أجد أية إشارة إليه فيما رجعت إليـه مـن                 

 . مصادر
) هـ٥٢١ت  ( وألف أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي            -٧

 . وسأذكر خمطوطاته يف مبحث وصفها) املثلث(كتاباً بعنوان 
عروف بابن احلـوراين    البيان بن حممد بن حمفوظ القرشي امل        وألف أبو  -٨

ومنه خمطـوط يف خزانـة      ) األلفاظ املثلثة املعاين  ( كتاباً بعنوان    )٤()هـ٥٥١ت  (
 . عباس العزاوي

 وألف أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن علي بن عديس البلنسـي               -٩
الباهر يف املثلث مضـافاً     (تلميذ ابن السيد كتاباً بعنوان      ) هـ٥٧٠ت  (القضاعي  

وقفت عليه خبطه يف ثالث جملدات متوسطة إىل        : ل فيه املراكشي  قا) إليه املثنيات 
وصنف أبو حفص املثلـث     : (، ونقل السيوطي عن الصفدي قوله     )٥(الكرب أقرب 

  . ولَم أعثر على هذا الكتاب)٦()عشرة أجزاء ضخمة دل على تبحره وسعة اطالعه
                                     

 .١/١٩٥، بغية الوعاة ١٨/٢٦٣راجع عنه معجم األدباء ) ١(
 .١/٩٢، تاريخ األدب العريب يف العراق ١٦٨البلغة يف شذور اللغة ) ٢(
 . ٣/٤٣٩يات األعيان وف) ٣(
 . ٨/٢٢٠راجع عنه األعالم ) ٤(
 . ٤٥٨ -١/٤٥٧الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر اخلامس ) ٥(
 . ٢/٢٢٣بغاية الوعاة ) ٦(
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وي  وألف أبو احلسني زين الدين حيىي بن معط بن عبد النور الـزوا             -١٠
 . ، ومل أعثر عليه)١()املثلث(كتاباً بعنوان ) هـ٦٢٨ت (املغريب احلنفي 
) هـ٦٧٢ت  ( وألف أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي             -١١

، ومنه خمطوطات يف دار الكتـب       )٢()إكمال األعالم مبثلث الكالم   (كتاباً بعنوان   
غات بليبيا، دار الكتب     خزانة الزاوية اإلسالمية يف      ، س ١٩،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣١٠

، وقد طبع بشرح أمحد بن األمني الشـنقيطي         ٨٧٥٦،  ١٥٩٣،  ١٦٠٢الظاهرية  
هـ، وقد استدرك على كتاب ابن مالك الشيخ        ١٣٢٩مبطبعة اجلمالية مبصر سنة     

 . رمضان حالوة وطبع املستدرك ملحقاً بالكتاب املذكور
) يف املثلثات اللغوية  مربع  ( وألف الدريين السابق الذكر كتاباً بعنوان        -١٢

، ٢٠٦ جمـاميع، دار الكتـب الظاهريـة         ٥٠١ومنه خمطوطات يف دار الكتب      
 ٥٤٣٧ جمـاميع    ٨٩٨٥٥ –  ٩٨٥٠ جماميع   ١٣٧١٦، مكتبة األوقاف    ٥٩٣٥

 جماميع، خزانة كوركيس عواد، األمربوزيانا      ١٢٦جماميع مكتبة الدراسات العليا     
 . ١/٢٣٧، البودليانا ٤٣٦، ١٥٩

 الدين حممد بن أمحد الفتح بن الفضل البغلي النحـوي            وألف مشس  -١٣
، كتاباً بعنوان املثلث مبعىن واحد من األمساء واألفعال،         )٣()هـ٧٠٩ت  (احلنبلي  

 . )٤( ٧٠٨٩ومنه خمطوط يف برلني 
 وألف أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن              -١٤

وقد ) ثة يف الغرر املثلثة   تالدرر املب (وان  كتاباً بعن ) هـ٨١٧ت  (عمر الفريوزأبادي   
مجع فيه ما وجده يف مثلثات قطرب ومثلثات أيب عبد اهللا بن جعفـر القـريواين                
املعروف بالقزاز، ومثلث ابن زهري ومثلثات ابن عديس ومثلثـات أيب عبـد اهللا              

هو كبري يف مخس جملدات وصـغري يف        (قال عنه صاحب كشف الظنون      . احلنبلي
                                     

 . ٢/٣٤٤بغية الوعاة ) ١(
 . ٢/١٥٨٧كشف الظنون ) ٢(
 . ٢٠٧ -١/٢٠٦راجع عنه بغية الوعاة ) ٣(
 . ٢/١٢٤) ةالطبعة األملاني(بروكلمان ) ٤(



                                         املقدمة١٦ 

 جماميع  ١١٦ جماميع،   ٤٨٠ش،  ٦ومنه خمطوطات يف دار الكتب      . )١()مخسة أجزاء 
 . ق٦٢٣، اخلزانة العامة بالرباط ١٢٦١ سليم أغا ٩ رقم ٢٤٦م، اجلزائر 
 وألف عز الدين حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز بن حممد بن مجاعة               -١٥

ر على هذا   ، ولَم أعث  )٣()املثلث(، أو   )٢()مثلث اللغة (كتاباً بعنوان   ) هـ٨١٩ت  (
 . الكتاب

منظومـة  ) هـ١٢٠٦ت  ( وألف أبو العرفان حممد بن علي الصبان         -١٦
 . ١٥٩٨ومنه خمطوط يف دار الكتب الظاهرية ) مثلثات الصبان(بعنوان 

 منظومة )٤()هـ١١٤٥ت ( وألف جربيل بن فرحات احلليب الْماروين        -١٧
 وآخر يف بطرسبورغ    ،٦٩٦ومنه خمطوط يف دار الكتب      ) املثلثات الدرية (بعنوان  

 وقد طبعت هذه املثلثات يف كسروان بلبنان        )٥(١/٤٩٠، وخمتصر يف فينا     ٥/١٥٦
 . م١٨٦٧سنة 

منظومة بعنوان  ) هـ١٢٦٢ت  ( وألف حسن بن علي قويدر اخلليلي        -١٨
 . هـ١٣٠٢وقد طبعت ببوالق سنة ) نيل األرب يف نظم مثلثات العرب(

ت (ن حممد جنـا اإلبيـاري        وألف الشيخ عبد اهلادي بن رضوان ب       -١٩
وقد طبعت مبصـر    ) نفحة األكمام يف مثلث الكالم    (منظومة بعنوان   ) هـ١٣٠٥

 . هـ١٢٧٦سنة 
 وذكر عباس العزاوي أن يف مكتبة كوركيس عواد خمطوطاً حيتوي علـى عـدة        -٢٠

 .)٦()الكدي والكدي، والكدي(أوهلا ) مثلثات نثراً(كتب يف املثلث منها 
                                     

 . ٢/١٥٨٧كشف الظنون ) ١(
 . ٦٦ -١/٦٣بغية الوعاة ) ٢(
 . ٢/١٥٨٧كشف الظنون ) ٣(
 . ٣/١٢٨، معجم املؤلفني ٢/٩٩راجع عنه األعالم ) ٤(
 . ٢/١٤٢) الترمجة العربية(بروكلمان ) ٥(
 . ١/٩٥تاريخ األدب العريب يف العراق ) ٦(
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 : ، وبعدىم على عباده الذين اصطفاحلمد هللا وكفى وسال

 به، وال سيما ما يتعلق باللغة العربيـة         ىنكم هائل من تراثنا مل حيقق، أو يعت       
وعلى الرغم من ظهور حتقيقات علمية كثرية منـذ بـدء الطباعـة يف              . وعلومها

الشرق والغرب فإن تلك التحقيقات مل تكن بالصورة الكاملـة مـن حيـث إن             
 أثناء حتقيقهم على نسخ متعددة ليـتم التحقيـق بصـورته            احملققني مل يقعوا يف   

املتكاملة، فاألكثرية كانت تعتمد على نسخة أو نسختني من املخطوطة فقط، وال            
شك يف أن اخللل مل يكن فقط يف اكتمال نسخ املخطوطة وتعددها وإمنا كـذلك               

 تكـون   يف ندرة أو قلة أمهات الكتب املصادر وغريها اليت مل تطبع أو تظهر حىت             
ومع كل تلك اإلخالالت فإننـا      . عامالً مساعداً على عملية التحقيق أو أساساً له       

كخلف لسلف رائع دؤوب على العلم وتقديره حنترم كل تلك اجلهود، فاملكتبـة             
العربية اليوم تزخر بنوادر املطبوعات احملققة وغريها اليت جيد فيها الباحث اجلـاد             

 .بغيته وأمنيته

ـ ٧٠٩(للبعلي احلنبلي   " و املعىن الواحد  املثلث ذ "وكتاب   واحد مـن   )  ه
كتب تراثنا اللغوي الذي يدخل يف جمايل املعجم والداللة، ويعمل على مناء اللغـة              

 . وتطور ألفاظها

 

 

 

 

 

 

 



                                         املقدمة١٨ 

 :ترمجة املؤلف

هو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل بن بركـات،      
 . البعلبكي احلنبلي

يف : الدين سنة مخس وأربعني وستمائة من اهلجرة النبوية، وقيـل         ولد مشس   
أوائل سنة أربع وأربعني وستمائة ببعلبك وقد أمجع معظم املترمجني له على التاريخ             

 .   األول

 : نشأته
سكتت كل املصادر اليت ترمجت للرجل عن طفولته وتربيته ونشـأته، ومل            

ا يف بدء   ولعل الرجل مل يكن معروفً    . تعط أي خرب عن حال األسرة اليت عاش فيها        
 . حياته، ولذلك مل يعن به أصحاب التراجم، وهذا أمر طبيعي

وعلى الرغم من شح املصادر باملعلومات فيما يتعلق بنشأة البعلـي، فـإن             
أخذه العلم عن أقطاب العلم ممن ذاع صيتهم يف اآلفاق، وأثره يف احلركة الفكرية              

اقعية تعطينا صورة حية على أن الرجل نشأ تنشئة         فيما بعد، كل ذلك يعد قرينة و      
صاحلة وسط بيئة حمبة لطلب العلم، فما تنقله بني بعلبـك ودمشـق وطـرابلس               
والقدس والقاهرة إال دليلُ حرصه على االرتواء من منابع العلم الثرة، ليكون مـن              

ه محلة العلم وأحد وجوهه البارزين، وهذا ما سيتضح لنا عندما نتحدث عن ثقافت            
 . وعلمه

 : شيوخه
شيوخ البعلي كثريون؛ ألن الرجل تنقل بني حواضر العلم يف بالد الشـام             

 رحلته العلمية يرتشف العلم من العلماء والفقهاء، وقد منـى           لومصر، وكان خال  
حصيلته املعرفية حىت غدا علما ال يشق له غبار يف علوم العربية وعلوم الشريعةا بارز . 

من الفقيه حممد اليـونيين،     ) يريد بعلبك (مسع ا   "ه  فقد ذكر ابن رجب أن    
، وعمـر   ميوبدمشق من إبراهيم بن خليل، وحممد بن عبد اهلادي، وابن عبد الدا           
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الكرماين، وابن مهرب البغدادي صاحب ابن بوش، ومجاعة من أصحاب اخلشوعي،           
وابن طربزد وطبقته، وتفقه على ابن أيب عمر وغريه، حىت برع وأفـىت، وأقـرأ               

 ". العربية واللغة على ابن مالك والزمه حىت برع يف ذلك

مسع من الفقيه حممد اليونيين وابن عبد الدائم والعـز          : "وقال الصفدي عنه  
حسن بن املهري وابن أيب اليسر، ومن بعدهم، وعين بالرواية وحصـل األصـول              

 ".ومجع وخرج وأتقن الفقه وبرع يف النحو

الكثري وكتب األجزاء، وخرج وأفاد، روي      مسع  : "وقال عنه تلميذه الذهيب   
 ". لنا عن الفقيه اليونيين وابن عبد الدامي وطائفة

قرأ النحو على ابن مالك وبرع فيه والزمـه،          ":أما السيوطي فقد قال عنه    
، وابن اليسـر    ميوخترج به مجاعة، وأتقن العربية ومسع من ابن مالك وابن عبد الدا           

 ". ومجاعة

ها مما تكرر يف كتب التراجم اليت ترمجت للبعلـي          إن هذه النصوص وغري   
تبني أن الرجل مل يأخذ العلم من منبع واحد، وإمنا مصادره كانـت متعـددة يف                
التلقي والسماع والرواية، وقد جتاوزت حدود مسقط رأسه، إذ قصـد دمشـق             

     اً ا فذ ا من املعرفة صقلت مواهبه، وجعلت منه عاملً       ومسع فيها من أقطاب العلم أفنان
 . متميزاً يف عصره

فمن هؤالء العلماء الذين كانوا سدنة العلم يف عصره، وأمـدوه بـالعلم             
 : الغزير

أبو عبد اهللا حممد بن أيب احلسني أمحد بن عيسى اليونيين احلنبلي، فقيه،             -١
ـ ٦٥٨ت  (وحمدث حافظ     ، والصفدي ٢/٣٥٦ )الذيل(ذكره ابن رجب يف    )  ه

، ٦/٢٠ )شذرات الذهب (وابن عماد احلنبلي يف     ،  ٥/٣١٦ )الوايف بالوفيات (يف  
  . ١٥٠١ ، ٤/١٤٤١ )تذكرة احلفاظ(، والذهيب يف ٥/٢٩٤، ٢١

 ٦٥٨(إبراهيم بن خليل بن عبد اهللا جنيب الدين الدمشـقي األدمـي             -٢
، )شذرات الـذهب  ( ، واحلنبلي يف     ٢/٣٥٦ )الذيل(ذكره ابن رجب يف     ). هـ
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٦/٢٠، ٤/٣١٦ . 

 عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة املقدسي          أبو عبد اهللا حممد بن    -٣
ـ ٦٥٨ت(اجلماعيلي احلنبلي     ،  ٢/٣٥٦ )الـذيل (ذكره ابـن رجـب يف       ).  ه

ـ ٦٥٨ت   ()شذرات احلنبلي (واحلنبلي يف     )شذرات الـذهب  (واحلنبلي يف   ).  ه
 . ٥/٤٩ )تذكرة احلفاظ( وله ترمجة يف ٢١، ٦/٢٠، ٥/٢٩٥

 بن نعمة بن أمحد بن حممد بن        ميد الدا زين الدين أبو العباس أمحد بن عب      -٤
ذكره ابـن رجـب يف      ). هـ٦٦٨ت  (إبراهيم، مسند الشام وفقيهها وحمدثها      

الـوايف  ( ، والصـفدي يف      ١/٢٠٧ والسيوطي يف بغية الوعاة      ٢/٣٥٦ )الذيل(
 ولـه ترمجـة يف      ٤/١٥٠١ )تذكرة احلفـاظ  ( ، والذهيب يف     ٤/٣١٦ )بالوفيات

 . ١/٤٥ )األعالم( ، و٤٦ )ت الوفياتفوا( ، و٥/٣٢٥ )شذرات الذهب(

ـ ٦٦٨ت(بدر الدين عمر بن حممد بن أيب سعد التاجر الكرماين           -٥ ).  ه
 . ٥/٣٢٧ )شذرات الذهب( ، وله ترمجة يف ٢/٣٥٦ )الذيل(ذكره ابن رجب يف 

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد املنعم بن عمار بن هامـل بـن                -٦
ـ ٦٧١ت(موهوب احلراين احلنبلي، حمدث      ذكر الـدكتور سـليمان بـن       ).  ه

مسع منـه   " أنه   – ٢٨٦– ٢/٢٨١ عن ذيل طبقات احلنابلة       نقالً –إبراهيم العايد   
 )شذرات الذهب (وله ترمجة يف    " . مجاعة من األكابر، منهم ابن أيب القاسم البعلي       

٥/٣٣٤ . 

 أبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن مالك               -٧
الطائي اجلياين أحد أئمة القراءات، وقطب من أقطاب النحو واللغة، وهو الـذي             
لقن علوم العربية للبعلي، وله تصانيف كثرية نشر منها أزيد من عشرين مؤلفـاً،              

املطلع على أبـواب    (وقد ذكر البعلي تلمذته على ابن مالك يف كتبه، منها كتاب            
 . يخ وشيخنايف مواضع كثرية، وكان ينعته بالش) املقنع

، )إكمال اإلعالم بتثليث الكالم   (والبعلي هو الذي روى كتاب ابن مالك        
كما جاء على غالف الكتاب، بتحقيق سعد بن محدان الغامدي، وقد نبه إىل هذه              
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 . الرواية الدكتور سليمان العايد يف دراسته للبعلي اللغوي

، ٢/٣٥٧لذيل  ابن رجب يف ا   : وممن أشار إىل تلمذة البعلي على ابن مالك       
، ٦/٢١ ، واحلنبلي يف شذرات الذهب       ٤/٣١٦ )الوايف بالوفيات (والصفدي يف   
 . ١/٢٠٧ )بغية الوعاة(والسيوطي يف 

وترمجة ابن مالك ال خيلو منها كتاب يف التراجم، وهو أشهر من أن يعرف              
 . به وبآثاره اللغوية

مد بن عبد اهللا    إمساعيل بن إبراهيم بن أيب اليسر شاكر بن عبد اهللا بن حم           -٨
ـ ٦٧٢ت  (تقي الدين أبو حممد التنوخي املعري        ـات  (ذكره الصفدي يف    ).  ه   )الوايف بالوافي

 )شذرات الـذهب  ( وله ترمجة يف     ١/٢٠٧ ، والسيوطي يف بغية الوعاة       ٥/٣١٦
 . ١/١١٧٠ )فوات الوفيات(، و٥/٣٨٨

ـ ٦٧٢ت  (سيف الدين بن الناصح عبد الرمحن بن النجم احلنبلي          -٩ ).  ه
 أن  -٢/٢٨٥ )ذيل طبقـات احلنابلـة    ( عن   نقالً–ذكر الدكتور سليمان العايد     

 . ٥/٣٤٠ )شذرات الذهب(وله ترمجة يف . البعلي مسع منه

حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن              -١٠
ـ ٦٧٦ت(حزام النووي، فقيه شافعي، وحافظ زاهد        املطلع (ذكر يف كتابه    ).  ه

قال اإلمام أبو زكريـا حيـىي       : "فقال. أنه أجاز له الرواية عنه    )  املقنع على أبواب 
أنواع مـن الـرب     : اهلدية، وصدقة التطوع  : اهلبة: النووي فيما أجاز لنا رواية عنه     

 . ٥/٣٥٤وله ترمجة يف شذرات الذهب ". متقاربة

مجال الدين أبو زكريا حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بـن رافـع               -١١
ـ ٦٧٨ت( املعروف بابن اجليشي ، وبابن الصرييف        احلراين، ذكر الـدكتور   ).  ه

وله . لبعلي مسع منه ا أن-٢/٢٩٥ )ذيل طبقات احلنابلة  ( عن   نقالً–سليمان العايد   
 . ٨/١٧٣، واألعالم ٥/٣٦٣ )شذرات الذهب(ترمجة يف 

مشس الدين أبو الفرج وأبو عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن              -١٢
ـ ٦٨٢ت(قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي، فقيه      حممد بن    ذكره يف كتابـه    ).  ه
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ـ ) املطلع على أبواب املقنع   ( شيخنا اإلمام مشس الدين أبو حممـد عبـد         "ونعته ب
  .٥/٣٧٦ )شذرات الذهب(وله ترمجة يف " . الرمحن بن أيب عمر

ذكـره ابـن    ). ؟( العز حسن بن املهري البغدادي، صاحب ابن بوش          -١٣
وله ترمجـة   . ٤/٣١٦) الوايف بالوفيات (، والصفدي يف    ٢/٣٥٦) الذيل(بوش يف   

 . ٤/٣١٥) شذرات الذهب(يف 

أبو احلسني علي بن أمحد بن عبد الواحد السعدي املقدسي الصاحلي،           -١٤
املطلـع  (ذكره يف كتابه    ) . هـ٦٨٩(املعروف بابن النجاري، عالّمة يف احلديث       

نـوع  : -اللُّت، بضم الالم  " ":فقال) لُّتال(عندما حتدث عن    ) على أبواب املقنع  
.... من آلة السالح معروف يف زماننا، وهو لفظ مولّد ليس من كـالم العـرب              

وأخربين الشيخ أبو احلسني علي بن أمحد بن عبد الواحد أنه قرأ علـى املصـنف                
    شـذرات  (ولـه ترمجـة يف      ". ا كما يقوله الناس   بالضم، فينبغي أن يقرأ مضموم

 . ٤/٢٥٧ )األعالم(، و٥/٤١٤ )الذهب

وقد ذكر املترمجون للبعلي أنه أخذ عن مجاعة من العلمـاء مـن أمثـال               
 . وطبقته)  هـ٦٠٧ت(وابن طربزد )  هـ٥٩٨ت (أصحاب اخلشوعي 

إن اتصال البعلي ؤالء الشيوخ والسماع منهم، وكذا االتصال بآخرين يف           
ا، عمل على صقل مواهبه     املشرق واملغرب عن طريق آثارهم اليت قرأها واستوعبه       

وتكوين شخصيته العلمية، كل ذلك عوامل مسحت له بارتقاء مكانة علمية رفيعة            
أهلته ألن ينهض مبهمة التدريس وتلقني العلم جلمهرة من أبناء زمانه، وقد حظي             
البعلي باالهتمام من لدن اجلميع، وهذه احلقيقة يقف عليها كل قـارئ آلثـاره              

ا، إذ جندها موشاة بأقوال العلماء على اختالف اهتمامـام          العلمية اليت خلفها لن   
العلمية، ألن الرجل ال يعرض قضية إال بعد أن خيضعها للنقد والتحليل يف ضوء ما               

 لذلك كانـت لـه      ؛قاله العلماء، وما يصل إليه من استنتاج يؤيده العقل والدليل         
 .اشخصية مسقلة يف الرأي كما سنرى الحقً
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 : تالميذه
كانة العلمية اليت وصل إليها البعلي، وشهرته بني أقرانه، وجلوسـه يف            إن امل 

جمالس علمية كثرية لإلقراء، يف دمشق وطرابلس وبعلبك والقاهرة، كانت مدعاة           
تلمذ عليه خلق كثري لشـهرة  تلتحلق طلبة العلم حوله خالل مسريته العلمية، فقد      
 . فاقعلمه، شأنه يف ذلك شأن أي عامل يذاع صيته يف اآل

فهذا ابن رجب حيدثنا عن تلك االس اليت كان يقرئ فيها الناس من طلبة              
 مبحراب احلنابلة جبامع دمشق مـدة       وأم: "العلم ما متثله من العلوم املختلفة فيقول      

بن صاحب محص، ودرس بالصدرية فأظنه درس       اطويلة، ودرس به حبلقة الصاحل      
ـ       احلديث ا، وأعاد مبدرسة احلنبلية و      س باحلنبليـة وقتا، غريها من املدارس، ودر

 ". ؛ وتصدى لالشتغال، وخترج به مجاعة، وانتفعوا بها طويالً زمنىتوأف

فنص ابن رجب يوضح املكانة الرفيعة اليت ارتقى إليها الرجـل، ودوره يف             
كما يذكر الصفدي أن    . احلركة التعليمية واإلصالحية اليت ض ا يف بالد الشام        

 ". مصر ودمشق وطرابلس وبعلبك، وخترج به مجاعة حدث يف"قد الرجل 

وواضح أن الرقعة اجلغرافية اليت كان يبلّغ فيها علمه كانـت واسـعة، ومل          
تقتصر على الشام فحسب، وعلى هذا فإن عدد التالميذ الذين محلوا العلم عنـه              

نـا إال   ، كما قد يتصور، لكن الكتب اليت ترمجت للرجل مل تـذكر ل            ليس قليالً 
 :القليل ممن مسعوا منه، ورووا عنه، ومنهم

 احلسني بن يوسف بن حممد بن أيب السري الدجيلي البغدادي احلنبلي            -١
ـ ٧٣٢ت(سراج الدين أبو عبد اهللا، فقيه حنبلي          )الذيل(ذكر ابن رجب يف     ).  ه

 .  أنه مسع منه يف دمشق٢/٤١٧

يف الصرصري، أبـو     سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي سعيد الطو         -٢
، أنه قرأ   ٢/٣٦٧ )الذيل(ذكر ابن رجب يف     ) . هـ٧١٦ت(الربيع، فقيه حنبلي    
 . عليه ألفية ابن مالك

ن عبد اهللا    ب  مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز            -٣
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ـ ٧٤٨ت(الذهيب احلافظ، حمدث الشام ومؤرخها       ذكر الذهيب نفسه تلمذته    ).  ه
ومسعت مع الشيخ اإلمام الفقيه احملدث      : "، فقال ٤/١٥٠١يف التذكرة   على البعلي   

النحوي بقية السلف مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب الفتح البعلبكي احلنبلي،              
حدثنا بدمشق  : "وقال أيضا ".  وطائفة ميوروى لنا عن الفقيه اليونيين وابن عبد الدا       

 ". وبعلبك وطرابلس

أخربنا حممد بن أيب الفتح وموسى بن عبد العزيز         : " أيضاً )التذكرة(وقال يف   
 ..". ببعلبك سنة ثالث وتسعني وست مئة

 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزرعي الدمشقي ابـن               -٤
ـ ٧٥١ت(اجلوزية احلنبلي   قيم   ـيوطي يف     ،ذكر تلمذته على البعلي   ).  ه ـاة   ( الس ـة الوع   )بغي
، كما ذكرها ابن    "اد التونسي وأيب الفتح البعلي    قرأ العربية على    : "، وقال ١/٦٢

 . ٣/٤٠١ )الدرر الكامنة(حجر العسقالين يف 

ـاة                -٥ ـة الوع ـيوطي يف بغي ـر الس    ومن تالمذته أيضا تقي الدين السبكي، فقد ذك
ولكين مل أتبني من هو تقي الدين الذي        .  أنه أخذ عن تقي الدين السبكي      ١/٢٠٧

سمية املذكورة، أحدمها   ت علمني بارزين حيمالن ال    أخذ عنه البعلي، ألنين وجدت    
علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن سوار بـن سـليم                  

 ٧٥٥ت(السبكي، أبو احلسن، فقيه شافعي، ومفسر، وحنوي، له تصانيف كثرية           
 ). هـ

 فهو اإلمام احلافظ الفقيه تقي الدين حممد بن عبد اللطيف بـن             :أما اآلخر 
 ).  هـ٧٤٤ت ( بن علي بن متام السبكي، أبو الفتح حيىي

 .  فإن األعالم الذين حيملون نسبة السبكي كثريونريوللتذك

 : ثقافته ومكانته العلمية
مل يكن البعلي مبنأى عن احلركة الفكرية اليت شـهدها عصـره وعرفتـها              

لفة، وهي  حواضر العلم يف املشرق واملغرب، إذ عاش احلياة الثقافية بأوجهها املخت          
ثقافة اتسمت بالتنوع وازدهار الفنون املعرفية وال سيما علوم العربية؛ من حنـو،             
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صرف، ولغة وبالغة، وأدب، ونقد، وعلوم الشريعة؛ من فقه، وحديث، وتفسري،           
وقد ظهـرت يف هـذه الفتـرة        . ورواية، وغري ذلك مما تفرع عن هذه األصول       

 . املوسوعات العلمية والشروح
ع ذاوخ الذين أخذ عنهم البعلي ومسع منهم، وتالمذته الذين إن شهرة الشي

صيتهم، كالذهيب، وابن القيم، ومتيز مصنفاته العلمية اليت خلفها لنا بالدقة، وتعدد 
 . مصادرها، كل ذلك يعطي لنا صورة حية عن الثقافة اليت محلها واستوعبها

 هي نتاج هذه إن شخصية البعلي العلمية: ولذلك ميكننا القول دون مغاالة
العوامل، يضاف إليها حرصه الشديد على التتبع والتحقيق والرواية والتمحيص والنقد؛ 

ا، ا وحنويا، ولغويا وحمدثًكان فقيه: وال جيانب أحد الصواب عندما يقول عن البعلي
وراوية عايل السند، ومصنفًا ومفتيا بارعا، وثقة ا، ومدرسا متواضعا حاذقًا، ومتعبد

 . ريض األخالق، كثري احملاسن. حلًا، جيد اخلربة، حسن الشمائلصا

 : أقوال العلماء فيه
إن الرجل الذي جتتمع فيه هذه الصفات قمني بأن يغدو قطبا من أقطـاب              

ولعل خري ما يسند قولنا يف نبوغ الرجل وحذقه         . العلم، ويوصف جببل علم ميشي    
ت لبعض املترمجني له، وما ذكروه يف       ا له نذكر فيما يلي شهادا     يف العلم، وإنصافً  

 . لقية والعلميةصفاته اخل

حصل األصـول   ...العالّمة املفيت احملدث النحوي، البارع    : "قال الصفدي 
وكان جيـد   ..وخترج به مجاعة  .....ومجع وخرج، وأتقن الفقه، وبرع يف النحو      

 ". ا يف رجالهاخلربة بألفاظ احلديث مشاركً

عين باحلـديث،   .....فقيه احملدث النحوي اللغوي،   ال: "وقال فيه ابن رجب   
وطلب وقرأ بنفسه، وكتب خبطه، وتفقه على ابن أيب عمر وغريه حىت برع وأفىت،              
وأقرأ العربية واللغة على ابن مالك، والزمه حـىت بـرع يف ذلـك، وصـنف                

وله تعاليق كثرية يف الفقه والنحو، وختاريج كثرية يف احلديث، يروي           ....تصانيف
ها احلديث بأسانيده، وتكلم عن املتون من جهة اإلعراب والفقه، وغري ذلـك،             في
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ج لغريه أيضاوخر ." 

هو : كان أبو احلسن محوه يقول    : ")الدرر(وروى ابن حجر العسقالين يف      
 ". جبل علم ميشي

كان عاملًا بالفقه والنحو،    ..الشيخ الفقيه احملدث النحوي   : "وقال عنه الذهيب  
ملعاين وبالرجال، مسع الكثري وكتب األجزاء، وخـرج وأفـاد روى           وله اعتناء با  

 ....". لنا

ا يف املذهب والعربيـة     كان إمام : قال الذهيب : "وقال عنه ابن عماد احلنبلي    
ا، ثقة صاحلًواحلديث، غزير الفوائد متقنا، على طريقة السلفا متواضع ." 

رفة تامة بالنحو، متعبـداً     ، له مع  ا فاضالً ا عاملً وكان إمام : "وقال السيوطي 
ـ           متواضع ا ا، حسن الشمائل، جيد اخلربة بألفاظ احلديث، ريض اخلـالق، تاركً

ا لالشتغال، كثري احملاسنللتكلف، مدمن ." 

كان له  : "ومن أقوال املعاصرين فيه قول الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد         
ه مشاركات يف اللغة    وكان ل ...جهد بارز، ونفس طويل، وتقدم يف علوم العربية       

وعلومها؛ من حنو وصرف ومعجم، وكان له مشاركات يف علوم الشريعة؛ مـن             
 ". فقه وأصول وحديث وتراجم

 : وفاته
بعد أربع وستني سنة من العمر قضاها البعلي يف التحصيل العلمي والتتبـع             

ل والتحقيق، واإلقراء يف حلقات شهدها مجهرة من طلبة العلم يف احلواضر اليت رح           
إليها، مث تصنيف مجلة من الكتب، بقيت آثاراً مادية شاهدة على عظمة الرجـل              
وعلو سنده، ينتفع ا أبناء األمة اإلسالمية، بعد هذه احلياة املفعمة بالعلم والصدق           
واألخالق الفاضلة لىب الرجل نداء خالقه يف الثامن عشر من شهر اهللا احلرام ليلـة               

ملنصورية مبارستاا سنة تسع وسبعمائة للـهجرة       السبت وقت العشاء باملدرسة ا    
 . النبوية
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       ر ليسـمع   صا أنه قصد م   وهذا التاريخ أمجع عليه املترمجون له، وأكدوا أيض
   به أزره يف التحصيل العلمي      ابنه ويطلب له عون ا يشد .  ا وبقـي   وقد دخلها مريض

 ا أيام       ا غريب احلافظ عبد الغـين    ا، ودفن مبقربة    ا يسرية تقل عن الشهر، فمات
 . بالقرافة

 : وفيما يلي أقوال بعض املترمجني له بشأن وفاته

 ". ا رمحه اهللاتويف سنة تسع وسبعمائة بالقاهرة غريب: "قال تلميذه الذهيب

تويف بالقاهرة يف ثامن عشر احملرم، وذلك بعـد         : "وقال ابن عماد احلنبلي   
 مصر ليسمع ابنـه، ودفـن       دخوله إياها بدون شهر، وكان زار القدس وسار إىل        

 ". بالقرافة عند احلافظ عبد الغين

وتوجه من دمشق على القدس فدخل الـديار        : "وقال ابن حجر العسقالين   
        ا أيام ا يسرية، مات باملارستان    املصرية بسبب معلوم له، فدخلها مريضا فمرض

 . " هـ٧٠٩يف احملرم سنة 

احملرم سنة تسع وسـبعمائة،     تويف بالقاهرة يف ثامن عشر      : "وقال ابن رجب  
وذلك بعد دخوله إياها بدون شهر، وكان زار القدس، وسار إىل مصر ليسـمع              

 ". ابنه، ويطلب له مدرسة، أو زيادة رزق

هذه بعض أقوال العلماء سقناها للقارئ الكرمي ليقف على تـاريخ وفـاة             
حواضـر   بني    والظروف اليت كانت حتيط حبياته، فقد عاش الرجل مرحتالً         ،الرجل

ا، وكما تبني النصوص السالفة فإن صاحبنا قد دخـل مصـر            ا ومتعلم العلم عاملً 
 فمات  ،ليسمع ابنه ويطلب له العلم والعون املادي الذي يكفل له التحصيل اجليد           

 . ا وهو مريض

وبعد هذه احلياة احلافلة بالنشاطات العلمية اليت عرفناها من خالل سرية الرجل، ليس لنا ما               
رحم اهللا أبا عبد اهللا، ونور له قربه،       "إال ترديد مقولة األستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد          نقوله  

وأفسح له فيه، وأمطر عليه شآبيب رمحته، رمحه اهللا، وجعل اجلنة مثواه، وأحلقه بالصاحلني من أمة                
 .حممد صلى اهللا عليه وسلم
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 :آثاره العلمية
 اليت ارتشف منها البعلي، واملكانة الرفيعـة        إن تعدد منابع العلم، واملصادر    

ـ               ا اليت حظي ا، وتنوع العلوم اليت نبغ فيها؛ من علوم شرعية ولغوية، جعلته عاملً
فقـد  . واسع الدراية بأمور الفقه واحلديث واللغة، وكل ما له عالقة ذه األصول           

بـك  ذكرنا أنه انربى للتعليم يف جمالس ومدارس عدة، يف كل من دمشـق وبعل             
وطرابلس والقاهرة وغريها من األماكن، ومل يكتف البعلي بالتعليم فحسب، بـل            

ا يف املسائل اليت يدرسها     ا دقيقً كان مصنفاً للتآليف يف العلوم املختلفة، وكان حمققً       
 . يف كتبه

لـه  : "وقد أكد هذه امليزة العلمية جل من ترجم له، فهذا ابن رجب يقول            
و، وختاريج كثرية يف احلديث، يروي فيها احلـديث         تعاليق كثرية يف الفقه والنح    

وخرج لغريه  . بأسانيده، وتكلم على املتون من جهة اإلعراب والفقه، وغري ذلك         
 ". أيضاً

وقد تقدمت نصوص كثرية ملترمجيه تربز هذه الصفات، ال نرى ضـرورة            
 لتكرارها، أكتفي بذكر أهم اآلثار اليت خلفها؛ مطبوعها وخمطوطها ومفقودهـا،          
حسب ما تناهى إيلّ من أخبار عنها يف كتب التراجم القدمية؛ وبعض الدراسـات     

 :  وفيما يلي مجلة اآلثار اليت خلفها. ساحلديثة اليت تناولت الرجل بالبحث والدر

وهو خمتصر يتناول شرح ألفـاظ كتـاب        : )املطلع على أبواب املقنع   ( -١
 ٦٢٠ت(ن أمحد بن حممد املقدسي      أليب حممد عبد اهللا ب    ) املقنع يف الفقه احلنبلي   (

صفحة، طبعة املكتب اإلسالمي يف بريوت، وللمطلع       ) ٤٦٠(، وهو يقع يف     )هـ
 ).  هـ٧٤١ت(خمتصر من وضع عبد الرحيم بن عبد اهللا الزيرايت 

لعبـد  ) اجلمل(وهو شرح لكتاب    : )الفاخر يف شرح مجل عبد القاهر     ( -٢
وللكتاب نسخ خطية كـثرية يف  ، )هـ٤٧١ت (القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين      

 . املكتبات واملراكز العلمية اليت حتتفظ بالتراث العريب املخطوط

واجلزء األول من الكتاب حققه الدكتور عبد احلليم عبد الباسط حممـد،            
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ـ  ١٤٠٥ونال به درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم يف القاهرة، سـنة               - هـ
ا ممدوح حممد خساره يف جامعـة       ضوعلمت أخرياً أن الكتاب حققه أي     . م١٩٨٥

وهذا الكتاب ذكر يف الكتب الـيت ترمجـت         . دمشق ونال به درجة املاجستري      
 ). شرح اجلرجانية(للبعلي باسم 

رضـي اهللا   –وهو حديث السيدة عائشـة      : )شرح حديث أم زرع   ( -٣
جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من          : أا قالت  "-اعنه

 ". زواجهن شيئاًأخبار أ

وهو هذا الكتاب الذي أقـدم لـه ـذه          : )املثلث ذو املعىن الواحد   ( -٤
 . الدراسة

والكتابان األخريان حققهما ونشرمها الدكتور سليمان بن إبراهيم العايـد          
شرح حديث أم زرع واملثلث ذو املعـىن        : البعلي اللغوي وكتاباه  (ضمن كتاب   

 .  هـ١٤٠٨جلامعي مبكة املكرمة، سنة وقد طبع يف مكتبة الطالب ا) الواحد

: ) أفعل وأُفعل مبعىن واحـد وزوائـده       :ثالثيات األفعال املقول فيها   ( -٥
ثالثيات (والكتاب حققه الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد مع كتاب ابن مالك            

 وقـد   ١٩٩٠ونشره يف دار الطباعة والنشر اإلسالمية يف القاهرة، سنة          ) األفعال
 .ة منه، فجزاه اهللا عين وعن العلم خرياًأمدين بنسخ

وقد ذكره كل من ابن رجب، والسـيوطي،        : )شرح ألفية ابن مالك   ( -٦
 .وابن عماد احلنبلي، وهو مفقود

 . اوقد ذكره ابن رجب، وهو مفقود أيض: )شرح الرعاية البن محدان( -٧

ـ       )خمتصر أمساء الضعفاء والواضعني   ( -٨ ي ، أليب الفرج عبد الرمحن بن عل
والكتاب خمطوط، ومنه نسخة مصورة مبعهد      ) : هـ٥٩٧ت(ابن حممد اجلوزي    

 .  عن نسخة مبكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة٧٨٥: املخطوطات العربية برقم

أليب حامت  ) اروحني(وهو اختصار لكتاب    : )خمتصر أمساء اروحني  ( -٩
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ـ ٣٥٤ت٠بن حبان البسيت     خطوطات العربية  ، منه نسخة مصورة يف معهد امل      ) ه
 . ، عن نسخة مكتبة حكمت عارف باملدينة املنورة٧٨٤:يف القاهرة برقم

تلخيص روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه علـى مـذهب            ( -١٠
والكتاب األصلي ملوفق الدين أيب حممد بن عبد اهللا بـن           : )اإلمام أمحد ابن حنبل   

ـ ٦٢٠ت  (نبلي  أمحد بن أمحد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي احل        ومنه نسخة  )  ه
 . مصورة يف مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى

 ٦٢٠ت(ختريج مشيخة علي بن حممد بن أمحد اليـونيين البعلـي            ( -١١
 .  وهي يف ثالثة عشر جزءاً): هـ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :       مقدمة الكتاب

درة والكمال، واملنة واألفضال، املتعايل عن الشبه واملثال،        احلمد هللا ذي الق   
الذي أوجد عباده مبشيئته، وهدى من شاء منهم إىل وحدانيته، وجعل اخـتالف             

ل شرفه،  م على قدرته، وخص اللسان العريب بالفصاحة والبيان، وك        ألسنتهم دليالً 
أن يقرؤوه علـى    وأعلى مناره بالقرآن، ووسع لغته على عباده لطفا م، وأمرهم           

 . سبعة أحرف رمحة هلم، وذلك التساع هذه اللغة الشريفة، وكثرة وجوهها العلية املنيفة
أمحده على عموم نعمه وخصوصها، وقدمي منته وحديثها، وأشهد أن ال إله            
إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة موقن بلقائه، مؤمن بقدره وقضائه، وأشهد أن              

ى من خليفته، صلى اهللا عليه وعل      ىختار من بريته، املصطف   ا عبده ورسوله، امل   حممد 
 . آله وعترته

وبعد، فإن الشيخ اإلمام العامل مشس الدين أبا عبد اهللا حممد ابـن الشـيخ               
الصاحل أيب الفتح بن أيب الفضل احلنبلي تتبع كتاب شيخنا اإلمام العالمـة مجـال        

 املوسـوم   -رمحه اهللا تعاىل  –ئي  الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك الطا          
فجمع منه مجيع ما ثلث ومعناه واحد، وجعله يف         ) اإلعالم بتثليث الكالم  (بكتاب  

فأحببت أن أمجع بينهما    . جزء، مث استدرك أشياء أُخر من كتب غريه يف جزء آخر          
لتحصل الفائدة حلافظيه والناظر فيه، وقد مجعتها حبمد اهللا تعاىل علـى الترتيـب              

ه على حروف املعجم، فما كان من كتاب شيخنا فهو غري معزو ومـا              الذي رتب 
 . كان من كتب غريه فهو معزو إىل قائله

 : وهو منقسم أربعة فصول
 . فيما ثلث أوله: األول
 .فيما ثلث عينه من األمساء: الثاين
 . فيما ثلث عينه من األفعال: الثالث
 . فيما ثلث أوله وثالثه: الرابع

 .  وهو حسيب ونعم الوكيلوعلى اهللا أعتمد
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 الفصل األول
لُهِفيماً ثُلِّثَ أَو 
 باب اهلمزة

 .  الغريب:اَأليت واَألتاوي
 .  فرند السيف، وهو جوهره، عن ابن سيده:اَألثر
 . االستئثار بالشيء: اَألثرة
 .  الستر:اَألجاج
 .  ما أعطيت من أجر، ذكر ابن سيده الكسر والضم:اَألجارة
حكى فيه الفتحا وأرى ثعلب . 
 . لغة يف الوجنة، عن ابن سيده:اَألجنة

: أس الدهر . ، أي قصده  أخذهأخذت  ): املشارق(حكى القاضي عياض يف     
 . قدمه

 بفـتح   :األِقط، ثالث لغات يف     - مثلث اهلمزة مع سكون القاف     -اَألقٌط
 . اهلمزة وكسر القاف وهو شيء يعمل من اللنب املخيض

 . ل من ألبان اإلبل خاصة، كله عن ابن سيدهيعم: وقال ابن األعرايب
 . غيبة هلم، عن ابن سيده) ذو: ( للناس، أيأكلةوإنه لذو 
 .  اليمني:اَأللوة
 .  ريح الشمال، وتلى الضمة واو بدل الياء، وكذا ما أشبهه:اَألير

 باب الباء
 .  مبعىن برَءاء: براءمقو

 .  الرجل الدليل- مثلث الباء:البرت
 . واهي، وهو يف اجلر والنصب بالياءد ال:البرحون
احلجر الشديد الغليظ، عن ابـن      : مثلث الباء ساكن الصاد املهملة    : البصر

 . سيده
 . احلجارة الرخوة، ومدينة بالعراق: البصرة
 . ال تزال مهومه تؤرقه وتبعثه من نومه، عن ابن سيده: بعثورجل 
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 .  مندفع املاء، عن ابن سيده:بعاقمطر 
ما يصاد وال يصيد:  الطريغاثب . 

 باب التاء
 .  علم السنة الشديدة:تحيط
 . إذا كان صنعته وصنعة آبائه الرعاية، عن ابن سيده:ترعيةرجل 

 . إال تما: وأىب قائلها، يعين الكلمة
            باب اجليم

ذكره املصنف يف كتـاب     . خلية النحل :  بتثليث اجليم وآخره حاء    :اجلَبح
 ). اد يف الظاء والضاداالعتض(

 . طبيعته وأصله وما بين عليه، عن ابن سيده:  الشيءجبلة
 ). األفعال(مصدر جىب، عن ابن القطاع يف : املاء يف احلوضجيب 
 . احلجارة اموعة، عن اجلوهري: اجلَثوة
 . ، عن ابن سيدهاجلذوةلغة يف :  مثلثة أيضاواجلَثوة
 .  قطعة من حطب موقد:اجلَذوة
 .  ولد الكلب والسبع:رواجلَ

 .  القليل من املاء يف حوض أو إناء:اجلَرعة
 .  ما جيعل للعامل على عمله:اجلَعالة
 . مصدر جلوت، عن ابن سيده وغريه:  العروسجلوة

 .  عن القاضي عياضجبمع،واملرأة تنوت 
 .  اجلمال:واجلَمالة
 .  ما على رأس اإلناء املمتلئ:واجلَمام

 . وجانبها، عن ابن سيده ناحية البئر والقرب والبحر :ال واِجليلواجلُول واجلَ
 باب احلاء

 ).  حيث تغسل النحل، مثلث، احلاء، عن ابن سيده:احلَبج
 .  االشتمال بالثوب، عن ابن سيده، والكسر بالياء:احلَبوة
 وكذلك مصدر      حضنه، عن ابن سيده:  احلرام، وحجر اإلنسان:احلَجر
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ن سيده، والكسـر عـن      بساكن الراء، الفتح والضم عن ا      حٌرما،   :حجره
 . امل يعط شيئً: القزاز

 .  البستان، عن القاضي عياض:احلَشٌّ
 .  فالن، مثلث احلاء، عن ابن قتيبة وعياضحبضرةكلمته 
 .  ما دون ملء القدح من الشراب:احلَقلة
 . وسطه، عن أيب السعادات بن األثري:  القفاحالوة
 . ، الواحدة حنية القسي:احلَين
أمه أو أخته أو بنته، ويلي الكسر ياء بدل الواو، وكذلك ما            :  الرجل حوبة

 . أشبهه
 باب اخلاء

 .خرقة كالعصابة، وطريقة من رمل أو سحاب: اخلَبة
) املطـالع (ا، عن صـاحب      مبعىن املخابرة أيض   واخلَرب.  مبعىن العلم  :اخلَرب

 . وغريه
 . ض بقية املاء يف احلو:اخلَبطة
شفرة الرمح أو احللقة املطيفة بأسفلها أو الرمح القصري، وزاد ابن           : اخلَرص

 . وكل قضيب رطب أو يابس: سيده
طيـف  لال: اخلفيف الروح الذكي، وقيل   :  الرجل الشجاع، وقيل   :اخلَشاش

 . الرأس النحيف اجلسم
 ). املطالع(هوامها، عن صاحب :  األرضوخشاش
 .  اإلجارة:اخلَفارة
 . جعل اخلفري، عن ابن سيده: ا أيضرةواخلَفا
 .  الصداقة:اخلَاللة
 .  الفائقة يف اخلري:اخلَريى

 باب الدال
 ). شرحه للفصيح( ذكره أبو حممد احلسن بن بندار التفليسي يف :دجاجة
 .  اللوبياء:الدجر
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باطنتـه  : ، أي دخلته وِدخلته ودخلته وداخلتـه    عرفت  : قال اللحياين 
 . ن سيدهالداخلة، عن اب
ريواحد الدراري:الد  . 
 الطعام املدعو إليه، بالضم عن قطرب، وبالفتح عن غريه، وقـد            :الدعوة
 . يقال بالكسر
  .دولاأليام 
 . ما يتداوى به، عن ابن سيده-مثلث الدال ممدود - الَّدواء

 باب الذال
 . السم، عن ابن سيده: الذَّيفان

 باب الراء
 .  املكان املرتفع:الرباوة والربوة

، وعن ابن سيده    )شرحه للفصيح ( عن ابن طلحة اإلشبيلي يف       :رخوالشيء  
 . ما يأخذه املرشو:الرشوة). احملكم(يف 

 .  مصدر رغم أنف فالن، مبعىن رغم:الرغم
 .روفةع م:رغوة اللنب

 . قربه منه، عن ابن سيده:  ساكن الفاء، مصدر رفعه إىل احلاكم:رفعان
 . أقل ما تكون ثالثة: قال الفراء) شرحه للفصيح( عن أيب طلحة يف :ةالرفق
 .  مثلث الراء، عن عياض:ركوة
 .  موضع:رمع

 باب الزاي
فعال"يف باب   ) أدب الكاتب ( الذي يف الطعام، ذكره ابن قتيبة يف         :انوز "

 . 
 . معلومان:الزجاج والزجاجة

 ).النهاية(، ابن األثري يف البساط، ذو اخلمل:  الطنفسة وقيل:الزريبة
 .  املوضع الذي يزرع فيه، عن ابن سيده- مع سكون الراء:الزرعة
مصدر زعم؛ هو أن يفوق أحد املتفاخرين اآلخر يف الزعامة، وهي            :عمالز 
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 . الرياسة
 عم أيضالزعم أن تـذكر    : وقال ابن القطاع  .  القول، عن اجلوهري   :االز

ل؟ال يدري أحق هو أم باط اخرب 
 باب السني

 . سرع:  ذاخر وجا، أي:سرعان
 .  السهم الصغري، عن ابن سيده:السروة
 .  من أمساء الرجال:سفيان
 .  املولود قبل متامه، ومنقطع الرمل والساقط من النار بالقدح:السقط
ماإلبرة:الس مالقاتل وكذلك س  . 

 باب الشني
 مجع، كالمها عن ابـن      اسم: -ساكن اجليم - رجل شجاع وقوم شجعة   

 . سيده
القرابة املشتبكة، كالعروق املتداخلة األغصان املشتبكة، كله عن        : الشجنة

 . وابن سيده) املشارق(صاحب 
حالبخل، مصدر شرب:الش  . 
 .  مصدر شرب:الشرب
ا ما دام على السنبل، عن ابن       سفاه يابس ) كان( مصدر شعه، إذا     :الشعاع

 . سيده
 .  البغض:الشنء
 .  متاع البيت:الشوار

 
 باب الصاد

 .  خيار الشيء:الصفوة
الفرقة، من الناس، عن ابن     -بتشديد الصاد والالم، مثلث الصاد      - الصالَّمة

 . سيده
 . فيه الثياب، وتبدل واوه ياء بعد الكسرة) يصان( وعاء :الصوان
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 باب الضاد
 .  القسمة اجلائرة:الضئزى

 الطاء           باب 
الطُّب :ااملداواة واحلذق أيض . 
 .  دفعة السيل:الطَّحمة
 .  الظلمة:الطَّخية
 النربة يف وسط الشفة العليا، عن ابن سـيده مـن     -بتثليث الطاء - الطَّرمة
 . نسخة الرباط
ما عال فوق رأسه، عن ابن األثري يف        : وقيل. ما قارب مأله  :  املكيال طَفاف

 ). النهاية(
 . نقله ابن سيده عن ابن األعرايب.  مشرق: أيطَلق،وجه 

 .  احلسن:الطَّالوة
 موضع بأسفل مكة، يف صوب طريق العمرة، عن ابـن سـيده      :ذو طَوى 

 ). املطالع(وصاحب 
 باب العني

قوية تشق ما مرت به، وكذلك الرجل اجلـريء علـى           :  أسفار عربناقة  
 . األسفار املاضي فيها

 . بالنساءاملولع: - مع سكون اجليم-العجب
 . عجز اإلنسان: - بسكون اجليم مثلثا:-العجز
 .  مقبض القوس:العجس
 ).شرح أبيات سيبويه(جانبه، عن ابن سيده والنحاس يف :  الواديعدوة

 .  حمتبس، عن ابن سيده:أي– ساكن الراء :عرجةمايل عنك 
 .  األمر امللبس:العشوة
 .  الدهر:العصر
 . ة يف حرب أو خصومةب االختالط واجلل:العصواد
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  )١(: قال الشاعر
        زصواد  وترامى األبطال بالنظر الشِر وظَلَّ الكماةُ يف ع    

 . عن ابن سيده
 .  اجلحش :العفو
 . ما يؤخذ منها ليخص به من يكرم، والعفوة مثله:  القدرعفاوة
 .  ضد السفل:العلو
 . أجرة العامل، عن ابن سيده:العمالة
 .ظرف معلوم املعىن، وقد تفتح عينه وتضم: دعن

 .  عن عياض:العنف
 

 باب الغني
 . ، عن ابن سيدهغّشوة وغَشاوةعلى قلب الكافر 

 . غَلظةوهو ذو 
 . مل جيرب األمور، عن ابن سيده: -مثلث الغني- غَمرصيب 
 ). املطالع( اإلغاثة، عن صاحب ىن مبع:غَواث

 باب الفاء
 . ا جماهرة قتله مطمئن:ي مصدر فتك به، أ:الفَتك
 .  ما هم به من األمور ودعت إليه النفس، عن ابن سيده:والفَتك
 .  الدواهي، وهي يف اجلر والنصب بالياء:الفَتكرون
 ). املطالع( ممدود مهموز، عن صاحب :فَداء لك
 . كشف الغم: الفَرجة
 .  القطعة من القطن أو الصوف، عن ابن سيده:الفَرصة
معلومان: ، والفَم اخلامت:فَص . 
 ). شرح التسهيل(حكاه شيخنا يف .  لغة يف الفم-مقصور– فَما

                                     
 . البيت بال عزو يف اللسان (١) 
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 باب القاف
 ).ارد( الذي يقتدي به، ذكره اهلنائي يف :القَدوة
 . ميلغة الكلب:القَروة

 الصحيفة الثابتة، عـن ابـن       -مثلث القاف ساكن الراء كله    - القَرطاس
 . سيده

مثلث القاف، عن ابن سيده. نثى قزة الرجل املتقزز، واأل:القَز . 
النميمة:القَس  . 
 . منتهاه من جوانب الرأس:  الشعرقًصاص
 .  الذي تدور عليه الرحى:القَطب
 . لبها: النخلةقَلب 

 .  اجلماعة:القَنـزعة
 بضم القاف، عن أيب عمرو وروى       قُنوان): زاد املسري (نقل ابن اجلوزي يف     
 . جاز يكسرواهارون عنه فتحها، وأهل احل

 .  الطويل:القَاق
 .  قامته، عن ابن سيده:وِقمته وقُومته اإلنسان وقَامة

 باب الكاف
  .الكَفءلغتان يف : -بالفتح والكسر-الكَفء 

 ). شرح الفصيح(حكاه ابن طلحة يف .  معلومة:كَفَّةُ امليزان
 باب الالم

 .  وهي املولية اللنب، عن ابن سيده:لَجبةشاة 
 . اللِّص :اللَّصت
شرح (، نقله اللبلي يف     )املخصص( السارق، عن ابن سيده يف كتابه        :اللِّص

 ). الفصيح
 باب امليم

 . بيت صغري يف بيت كبري يتخذ للذخائر:املَخدع
 .  السكني:املَدية
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 .  الرجل:املَرء
 .  استخراج ما يف ضرع الناقة من اللنب:املَرية

 .  معلوم:املَصحف
 . حده وعن ابن سيده: -لراء مثلث ا- السيفمضربة
 . ثوب معلم الطرفني: مطرف
 .  معلوم:املَغزل
 .  اإلقامة:املَكث
 . وسطهما: الطريق والواديملك 
 .  مصدر ملك فالن، أي تزوج:واملَلك
 .  ما ملك من مال وغريه، وقد تفتح وتضم:واملَلك

 ).حواشيه(، عن عبد العظيم يف ملِّعبد الرمحن بن 
 . املدة من الزمان: مالوةاملَلوة والَ
 املدة اليت تستربأ فيها الناقة، ليعلم أالقح هي أم ال؟  ذكره ابن مالك               :املَنية

 ). املمدود واملقصور(يف 
 .  الصديد والقيح:املَهلة

 أمين  :من اهللا، بفتح امليم والنون وكسرمها وضمهما، مبعىن       : ويقال يف القسم  
 . اهللا

 ).شرح الكافية( من م اهللا ، مثلث امليم) و(
 باب النون

 .  حفري حول اخليمة:النؤي
 .  معلوم:النخاع
 . ذكره ابن السيد. وهي اليت ظهر محلها: نسءوامرأة 

 . ، مثلث النون، عن ابن سيدهنشوةنشي من الشراب 
 .  جلد أبيص أوثوب:النصع
 . كلمة عدة وتصديق، لغة يف نعمة عني، عن ابن طلحة:  عنينعام

 .  انتفاخ البطن:النفخة
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 باب اهلاء
 ). شرح الكافية(ذكره الشيخ يف .  مجع هادر:َدرة ه

            باب الواو
 .  الستر:الوجاح
 . ، بتثليث الواو، أي قبالتها عن ابن سيده-دارك وجاهوداري 
 .  الغىن:الوجد
 .  الناتئ يف أعلى اخلد:الوجنة
دعن ابن سيده املودة، بتثليث الواو،:الو  . 
 . الفتح والضم) مثلثه(األكثر فيه الكسر، وزاد ابن السيد يف : الوداد
مصـدرا  :  سرع، والوشك والوشـكان    : وشك، أي  : األمر مبعىن  وشكان

 . وشك
 .  معلوم:الوعل

 . اما وقيت به الشيء عنه أيض: - مثلث الواو-والوقاية 
 ). أدب الكاتب(ه ابن قتيبة يف حكا. لغة يف الولد: -ساكن الالم- الولد

 باب الياء
دريالنعم:الي . 
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 الفصل الثاين
 فِيماَ ثُلِّثَ عينه من األمساء

 . مثلث الباء، عن ابن سيده وغريه: أربعاء
 . بني الشيئني تفاوت

 . مثلث الالم، عن عياض وابن قرقول، عند تفسري الساجة: طيلَسان
 .  عن ابن سيده:العضد
 .  الشيء فهو قذَر، مثلث الذال يف الفعل والصفة، عن ابن سيده:قذَر

 .  شعب من اليهود الذين كانوا باملدينة:قينقاع
 .  احلاجة:املأربة

 بة أيضب، مبعىن   : -مثلث الراء - ااملأرذكرها الشيخ  .  عقَل   :مصدر من أر
 ). المية األفعال(يف 

 .  معلومة:املزرعة
 . اع الشمس مطلع شع:املشرقة
 .  العذر وهو احلجة اليت يعتذر ا، عن ابن سيده:املعذرة
 . موضع القبور:املقربة
 .  القرابة، عن ابن سيده:املقربة
 .  االقتدار:املقدرة
 . إحدى املمالك، مثلث الالم، عن ابن سيده: اململَكة

 : يف قافية الالم، يف قوله) شرح املتنيب(نقلها أبو البقاء يف 
 )١ (.............  لى املمالك ما يبىن على األسلأع

                                     
 .٣/١٦٣يب يف ديوانه بشرح الربقوقي البيت للمتن )١(

 .والطَّعن عند حمبيهن كالقبل: وعجزه
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 .اهلالك: املهلَك
 .  إحدى املهالك:املهلَكة
 . الوعل الصعاد يف اجلبل، وزاد ابن سيده أن الفرس كالوعل: الوقَل
 .  حي من اليمن، حكاه غري واحد:حيصب

 وحنو ذلك إبراهيم مثلـث اهلـاء مبـدة          -عليهما السالم - يوسف يونس 
ودو   ب (ا فهو مثلث الالم ال العني، ألن أهل اللغة ذكروه يف            ا، وإن كان أعجمي

 : شيخنا فقال) تثليثه(فيقتضي أن تكون اهلاء أول المه، وقد نظم ) ر هـ م
 ـر أو مبد ووجها الضم قد غربا تثليثهم هاء إبراهيم صح بقصـ
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 الفصل الثالث
 فعالفِيماَ ثُلِّثَ عينه من األ
 باب اهلمزة

 .  املاء تغري، ومل ميتنع شربه:أجن
 .  ضد توحش:أنس

ويلي عينه يف الكسر ياء ويف الضم واو، وكذلك         . صارت أمة : املرأةأمت  
 . كل ما ويل حمل التثليث منه حرف علة

 باب الباء
 . حدث فيه بثر، أي خراٌج صغار:بثَر اجلسد

 . فرح:جبل
 . عظم فخره:  الرجلبذَخ
 .سفه:  بذاء وبذاءة وبذى:بذَأ
 .من املرض: برأ
 .  مبعىن بهت:ت
: ا بتثليث اهلـاء   :  صار ذا اء، وقال ابن القطاع      :وي وا  الرجل   وو

 . مأل العني مجاله
 . أسر به، عن ابن سيده: -به، مهموز الالم بتثليث اهلاء- وأ

 باب اجليم
 .ضد أخصب:  املكان وأجدب:جدب

 ب احلاءبا
 . ت مما ال حيلنعاملرأة مت: حصنت
 . نقلها اللبلي عن ابن عديس: وحِلي وحلو الشيء حال

 . اللنبمحض 
 باب اخلاء

 .  الشيء:خثَر
 .  محق، عن ابن القطاع: اإلنسانخرق



 ٤٥ املثلث ذو املعىن الواحد

 . تغري، عن ابن سيده:اللحمخنـز 
 ). املطالع(و ) املشارق(بلي ومتزق، عن صاحيب : الثوبخلق 
 . طن البمخَص

 باب الدال
 .  أسأت، عن ابن سيده:، أي-بتثليث امليم- دممت
 .  خس وضعف:الرجل دتأ
 .  ذا دهاءصار :دها

 باب الذال
 . ا صار ذكي:ذكاَ

 .  حد:ذَلق اللسان
 .  أسأت، عن ابن سيده: أيذممت،

 باب الراء
 . اهللا بنارأَف

 . مل تربح: اإلبلرجلت 
 .  استرخى:رخف العجني

 .  اتسع: العيشرخا
 . معلوم: اإلنسانرعف 
 .  محق:رعن
 . ذلّ عن ابن سيده:  أنفي هللارغَم

 .  أو تكلم بالفحش،غشي النساء: رفث وأرفث
 باب الزاي

 . لؤم:زهد
 باب السني

 .استرسل:  الشعر سبوطةسبط
 . املاءسخن
 . جاد:سخو



                                         املقدمة٤٦ 

 . ا للسخاوة واملروءة، فهو سري ساد جامع:سرا الرجل
جاع:بسغ . 
 . كله عن ابن القطاع. ا شرفطال، وأيض:  الرجلسنع
 . عبس، وأيضا تغري، عن ابن القطاع أيضا:  الوجهوسهم

 باب الشني
 . أننت:  الفمشخم

 باب الصاد
 . ، حكاه ابن السيد عن املطرزصبار: يقال للحجارة

 
 باب الطاء

 . الرجل من الذنوب، واملرأة من احليض: طَهر
 نيباب الع

حكى ابن سيده فيه فتح الثاء وكسرها عـن اللحيـاين،           .  مبعىن كبا  :عثَر
 . عن ثعلب) شرحه(وحكى املطرز الضم يف 

 . هزل:  احليوانعجف
 .  مشى مشية األعرج من غري عرج، عن ابن سيده وغريه:عرج
 . اشتد، عن ابن سيده: أي شرس جاهل، وعرم:  الرجل فهو عارمعرم

 . طع محلها، وكذلك الرجل إذا مل يولد لهانق:  املرأةعقرت
 : ، وزاد هو وغريه)شرحه(حكاها اللبلي يف . مل تلد:  املرأةوعقَمت

 . مخس لغات) للمفعول( مبنيني :وعِقمت وأعقِمت
 . ، عن ابن التياين، عن قطرب)شرحه(حكاه اللبلي يف .  املنـزلوعمر
 .ا بهخالفه عاملً:  عن احلقعند
 . ال فلم يكد يرقأ، وأعند كذلك، كله عن ابن سيدهس:  العرقوعند

 باب الغني
 .تغريت رائحته من الندوِة:  املكانغمق

 باب الفاء



 ٤٧ املثلث ذو املعىن الواحد

انفرد به، عن ابن سيده:  باألمرقرد. 
الشيء فهو فاسد وفسيدفسد  . 

 
 باب القاف

 .ا، عن ابن سيدهصار قذر: -مثلث الذال املعجمة-الشيء : قذَر
 باب الكاف

 . كَدرما صفا ودع ما خذ 
 . الشيءكمل

 باب الالم
 تعب، عن أيب عبيد، ويعقوب      : أي - الغني املعجمة وكسرها   بفتح- لغب

 . ، عن صاحب الواعي)شرحه(حكاه اللبلي يف . وابن بطوطة وغريهم وبضمها
 باب الميم

 . نقص منتهى نقصه:  القمرحمق
 . رفع أمره إىل احلاكم:  فالن بفالنحمل
 . أنفقه عن ابن جعوان وجادة: قلق بسره، ومباله: لرجل امذَل
 .أخصب:  املكان وأمرعمرع

 باب النون
 .  املاء ينبع، مثلث الباء يف املاضي واملستقبل، عن ابن سيدهنبع
 . قاله وال أصل له فيه: ا ونباغة يف الشعر نبوغًنبغ
 .  مبعىن شرف:نبه

 . حسن: الوجهنضر 
 باب الواو

 . ضعف:  الرجلوبط
 . اشتهت الفحل:  ذات احلافر، وأودقت واستودقتودقَت
 . ضد سهل:  املكانوعر
 . قل حياؤه: صلب، والوجه:  احلافروقَح



                                         املقدمة٤٨ 

 باب الياء
 .  يتوحش:يأبد
 . مبعىن كثر، عن ابن سيده: مثلث اهلمزة- يأَث
 . مينع شربهال ا يتغري تغري:  املاءيأجن
 . ا مينع شربه يتغري تغري:يأسن

 . وماضي املفتوح من هذه الثالثة مكسور العني، وماضي غريه مفتوحها
 . يصوت:  الظيبيبغم
 . جيمعه:  الرجل املالجيبي
ريسخن: يشتد حره، والشيء:  اليومحي . 

 وحيـرص،   حيِرصاشتدت إرادته له    : حرص على الشيء  : حكى ابن سيده  
 . بكسر الراء وضمها

ا، فيكون  سرها فيكون مضارعه مفتوح    بك حِرص: وحكى هو وابن القطاع   
 . امثلثً

حكاه ابن يعـيش يف     .  يتقدمه أصحابه، ويبقى خلفهم    : أصحابه، أي  يدبر
 ). شرحه للمفصل(

 . اجللد، عن ابن سيدهيدبغ 
مدمامة فهو دميم أي قبيح صغري اجلسم) الرجل (:يد . 

 . الدرهم يرجح 
 . جيرفه: الرجل الطني يسحى
 حمبالهيش.  
 .  الشيءيصبغ
اليوم يربديقَر  . 

 . الكافر، ماضيه وماضي يشح كماضي يأجن ويأسنيقنط 
 . ذكره اللبلي.  الرجليلغى

 مبعىن جنب، وعن الشـيء كـذلك،        ،مضارع الع : يالَع ويِليع ويلوع  
األفعال(ا ساء خلقه، كله عن ابن القطاع يف وأيض .( 



 ٤٩ املثلث ذو املعىن الواحد

ويقال فيه. خيلق:  الثوبميخ:أمح ا، كله عن ابن سيده أيض . 
 .  الشيءميحى
 . اللنبخض مي

 .يكثر ماؤها: يكثر نداها، والبئر: يدخله املاء، واألرض: الركبمياه 
 .  املاءينبع 
 . يظهر:  الشيءينبغ

 . الشيءينحت 
 .جسمهينحل  

 . الدابة، مثلث اخلاء، وكذلك غري الدابة، عن ابن سيدهينخس  
ا، مضارع ِنعم إذا صار ناعم    : ينعم. يوافق إرادم :  منـزهلم  النازلني ينعم  

 .عن ابن القطاع
 ). شرح الفصيح( مضارع نِكل، حكاه اللبلي يف  :ينكَل
 .  احلمارينهق 
 . يطليها بالقَِطران، عن ابن سيده:  اإلبل، مثلث النون:يهنأ

 الفصل الرابع
 ِفيما ثَُلّثَ أولُه وثالثُه

 . صةاخلو: اَألبلَمة
 .  معلومة:اَألصبع
 .ويقاالن أيضا بفتح اهلمزة وتثليث العني.  طرفها:اَألمنلَة
 . جروه، مثلث األول والثالث، عن ابن سيده: وقيل.  الثعلب:التتفَل
 .  الشاة حتلب قبل احلمل:التحلَبة
 . قطعة خرقة:الطَّحربة
 الفاء عن ابـن     وفتح.  مثلث الطاء والفاء، واألفصح كسر الطاء      :الطَّنفَسة

 . سيده
 . مخسون من اإلبل: العجرمة
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 ٥١ املثلث ذو املعىن الواحد

 باب ما ثُلِّثَ أًولُه وثَاِنِيِه
ومثله كُفُراة، مثلث  الكاف والفاء      . وعاء طلع النخل، عن ابن سيده     : الكَفَرى

 . كاألول
نيف العالمة ا من تصجنز وهللا احلمد واملنة املثلث ذو املعىن الواحد، منتزع

ابن مالك مما عين به الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن عبد الويل بن أيب الفضل 
 .-رمحه اهللا تعاىل–احلنبلي البعلبكي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                         املقدمة٥٢ 

 فهرس موضوعات الكتاب
 

 املوضوع  الصفحة
 املقدمة  ٣

 املثلث لغة واصطالحا  ٣

 التأليف يف املثلث  ٤

 فترمجة املؤل  ١٦

 النص احملقق  ٢٨

 مقدمة الكتاب  ٢٨

 فيما ثلث أوله: الفصل األول  ٣٠

 باب اهلمزة   ٣٠

 باب الباء   ٣٠

 باب التاء   ٣١

 باب اجليم  ٣١

 باب احلاء   ٣٢

 باب اخلاء   ٣٣

 باب الدال   ٣٣

 باب الذال  ٣٤

 باب الراء  ٣٤

 باب الزاي   ٣٤



 ٥٣ املثلث ذو املعىن الواحد

 باب السني   ٣٥

  باب الشني  ٣٥

 باب الصاد  ٣٥

 باب الضاد  ٣٦

 باب الطاء  ٣٦

 باب العني  ٣٦

 باب الغني  ٣٧

 باب الفاء  ٣٨

 باب القاف  ٣٨

 باب الكاف  ٣٩

 باب الالم  ٣٩

 باب امليم  ٣٩

 باب النون  ٤٠

 باب اهلاء  ٤٠

 باب الواو  ٤١

 باب الياء  ٤١

 فيما ثلث عينه من األمساء: الفصل الثاين  ٤٢

 فيما ثلث عينه من األفعال: باب الثالث  ٤٤

 باب اهلمزة   ٤٤

 باب الباء  ٤٤



                                         املقدمة٥٤ 

 باب اجليم  ٤٤

 باب احلاء   ٤٤

 باب اخلاء   ٤٥

 باب الدال   ٤٥

 باب الذال  ٤٥

 باب الراء  ٤٥

 باب الزاي   ٤٦

 باب السني   ٤٦

 باب الشني   ٤٦

 باب الصاد  ٤٦

 باب الطاء  ٤٧

 لعنيباب ا  ٤٧

 باب الغني  ٤٧

 باب الفاء  ٤٧

 باب القاف  ٤٨

 باب الكاف  ٤٨

 باب الالم  ٤٨

 باب امليم  ٤٨

 باب النون  ٤٨

 باب الواو  ٤٨



 ٥٥ املثلث ذو املعىن الواحد

 باب الياء  ٤٩

 فيما ثلث أوله وثالثه: الفصل الرابع  ٥١

 ما ثلث أوله وثانيه: باب  ٥١

 الفهرس  ٥٣

 




