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 الثالثالباب 

 تحليل البيانات ومناقشتها

 ، وتقدًن البيانات عن "كتاب درة الناصحٌناللمحة عن   علىيشتمل ىذا الباب 
 درة الناصحٌن " وحتليلها يفاسم العلم

 .درة الناصحينعن   اللمحة . أ

الشاكر ىذا الكتاب ىو عمل من ركلة جزاء الشيخ عثمان بن حسن بن أمحد 
ما أنو يف كتابو مقدم(. ذكر  57;4اخلبويي )يدعى البعض اخلباوي أو اخلبوي، تويف يف 

وىذا الكتاب ترتب كل اية بتنظيم القرآن الكرًن وانتقي ما دّل   استقر يف القسطنطينية.
  ق بعض احأحادي  الشريةة و القص  اللطيةة.على أوصاف اجلنان واجلحيم، و أحل

 .درة الناصحينفي  وتحليلها "اسم العلمعن " تقديم اليانات . ب

 "رمضان". من صام1

 وىي اسم لشهر يصوم فيو ادلسلمون." رمضان جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : 
) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة رمضان 

باعتبار الوضع وىي علم وىو اسم لشهر. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبويدل على الذات كما قال  اسم حأنو اسم



5< 
 

 

الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما يتقدم لو استعمال قبل العلمية.واصلو 
اللةظ وىو باعتبار تؤخذ من رمض وىو اسم الذي ال ينصرف بزيادة االلف والنون  و 

 ا لو .علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسندي

 القران""الذي أنزل فيو .5

 وىيكلم اهلل ادلنزل على رسولو زلمد. "  القران جيد الباح  " كلمةويف تلك ال 
شخصي، وىو : اسم يعٌن مسماه تعيينا  زلمد أبو قالباعتبار معناه.كما  علم شخ 

مطلقا، فخرج بذكر التعيٌن النكرات، وبذكر اإلطالق ما عدا العلم من ادلعارف؛ وفإن 
تعيينها دلسمياهتا تعيٌن مقيد، أال ترى أن ذا احألف والالم مثال إمنا تعيٌن مسماه ما دام 

مسماه ما دام حاضرا، وكذا فيو "ال" فإذا فارقتو فارقو التعيٌن، وحنو "ىذا" إمنا يعٌن 
كتاب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و لوىو اسم ال القرانالباقى. فالكلمة 

فاالسم ما  زلمد أبوباعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 
وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال 

اللةظ وىو علم باعتبار أصل كلمتو اسم مصدر من وزن قرأ يقرء قرانا. و  قبل العلمية. و
 ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .

 "الفرقان". هدى للناس وبيانات من الهدى و3

اسم  باعتبار معناه. علم شخ  وىي. " الةرقان جيد الباح  " كلمةيف تلك الو 
يعٌن مسماه تعيينا مطلقا. فالكلمة الةرقان وىو اسم اللقران. والباح  يعٌن ىذه 

كما قال دل على رفعة مسماه   باعتبار الوضع وىي علم لقبشخصي.و  الكلمة بعلم
فاالسم ما دل على رفعة مسماه. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما  زلمد أبو
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أصل كلمتو اسم الذي الينصرف زيادة الف و الم .  تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .باعتبار و 

 بيضاوي". قاضى"7

باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىي" بيضاوي جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه  بيضاوييكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة 
 زلمد أبوباعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 
اللةظ وىو باعتبار أصل كلمتو اسم منسوب إىل بيضاء. و  لو استعمال قبل العلمية. و

 علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 " ليست ...التوراة. و"8

 وىي كلم اهلل ادلنزل على رسولو موسى " التوراة جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة التوراة وىو اسم 
علم اسم حأنو باعتبار الوضع وىي لكتاب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 
باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و  باعتبار

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .
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 "الحياة. من كتاب"9

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  " وىي احلياة جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة احلياة وىو اسم لكتب. والباح  يعٌن ىذه 

م يدل على الذات كما باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسالكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال وىو منقول  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوقال 

باعتبار أصل كلمتو اسم مصدر من حيي. و  حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .

 "إبراهيممن صحف" .:

اسم  باعتبار معناه. علم شخ  وىيإبراىيم "  جيد الباح  " كلمةتلك الويف 
يعٌن مسماه تعيينا مطلقا، فخرج بذكر التعيٌن النكرات، وبذكر اإلطالق ما عدا العلم 
من ادلعارف؛ وفإن تعيينها دلسمياهتا تعيٌن مقيد، أال ترى أن ذا احألف والالم مثال إمنا 

فإذا فارقتو فارقو التعيٌن. فالكلمة إبراىيم وىو اسم لرجل. تعيٌن مسماه ما دام فيو "ال" 
باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار  زلمد أبوعلى الذات كما قال 
االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل  االستعمال وىو و باعتبار

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار العلمية. و 
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 " الثنتي ليلةالزبور. و";

علم  وىي كلم اهلل ادلنزل على رسولو داود"  الزبور جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال  زلمد ابن أمحد العباس أبوباعتبار معناه.كما قال  شخ 

خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( 
وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة الزبور وىو اسم 

الوضع وىي علم اسم حأنو باعتبار لكتب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 

باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و  باعتبار
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .

 "....اإلنجيل. بعد">

 وىي كلم اهلل ادلنزل على رسولو عيسى " اإلجنيل جيد الباح  " كلمةتلك الويف 
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : 
اإلجنيل  امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم

باعتبار الوضع وىي علم وىو اسم لكتب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبواسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 

لعلمية. و االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل ا الذات. و باعتبار
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .باعتبار 
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 "ابن عباس"روي عن. 43

باعتبار معناه.كما  علم جنس " وىي ابن عباس جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول:  زلمد قال أبو

أسامة أجرأ من ثعالة. فالكلمة ابن عباس وىو اسم أجرأ من احأسد. والباح  يعٌن ىذه 
كما قال ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو الكلمة بعلم جنس.و 

االستعمال وىو منقول حأنو  بأب أو أم. و باعتبارفالكنية وىو كل ما صدر  العباس أبو
أصل كلمتهما ابن اسم مةرد و مجعو أبناء و عباس  ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار اسم مةرد صيغة مبالغة من عبس . و 

 "زبدة الواعظين. "44

باعتبار  علم شخ  " وىي الواعظٌنزبدة  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
سم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة زبدة الواعظٌن وىو ا

باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو لكتب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 

أصل كلمتهما  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و باعتبار
الواعظٌن اسم ادلذكر السلم وىو اسم فاعل من وعظ. زبدة اسم مصدر من زبد و 

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار و 
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  "داود" .45

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيداود "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة داود وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه 

يدل على الذات كما باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو اسم الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو و  زلمد أبوقال 
باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و  باعتبار

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 "محمد"يقولون طوىب حأمة . 46

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيزلمد "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
كلمة زلمد وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فال

 زلمد أبوباعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 

اللةظ وىو علم باعتبار أصل كلمتو اسم مةعول من محد. و  لو استعمال قبل العلمية. و
 ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.
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 "اهلل. قال "47

. حأنو اسم باعتبار معناه و علم شخ وىاهلل "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
باعتبار يعٌن مسماه تعيينا مطلقا بغًن قيد. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبوالوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال 
أصل   الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

اللةظ وىو علم باعتبار كلمتو إالة، دخلت عليو ال مث حذفت مهزتو و أدغم الالمان . و 
 إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.ادلةرد حأنو ال 

 "العرش. صاح "48

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيالعرش "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة العرش وىو اسم دلكان. والباح  يعٌن ىذه 

 زلمد أبوذات كما قال باعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الالكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 

اللةظ باعتبار أصل كلمتو اسم مصدر من عرش معناه بىن. و  لو استعمال قبل العلمية. و
 .وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو

 "الكرسي.صاح العرشي و "49

باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىيالكرسي "  جيد الباح  " كلمةتلك ال ويف
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو
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يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة الكرسي وىو اسم دلكان. والباح  

باعتبار الوضع حأنو علم االسم يدل على الذات كما يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول فاالسم ما وضع أوال  زلمد أبوقال 

باعتبار أصل كلمتو اسم مةرد و مجعو كراسي. و  حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 "الفردوس. ":4

معناه.كما باعتبار  علم شخ  وىيالةردوس "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم دلكان، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة الةردوس وىو اسم دلكان. والباح  

 أبوباعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال علم شخ .و يعٌن ىذه الكلمة ب
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو مامل  زلمد

اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و باعتبار تقدم لو استعمال قبل العلمية. و 
 إسنديا لو.

 "زهرة الرياض. ";4

باعتبار  علم شخ  " وىي زىرة الرياض جيد الباح  " كلمةتلك الويف 
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
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رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة زىرة الرياض وىو اسم لكتب. 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوعلى الذات كما قال 
أصل كلمتهما زىرة  لو استعمال قبل العلمية. و االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم

اللةظ وىو علم ادلركب باعتبار اسم مةرد مجعو زىر و الرياض اسم مصدر من راض. و 
 حأنو إضاف لو.

  "البخاري.. ">4

باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىيالبخاري "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة البخاري وىو اسم لرجل. والباح  

كما رفعة مسماه   ما دل علىباعتبار الوضع لقب حأنو يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
واللقب وىو ما دل على رفعة مسماه. و باعتبار االستعمال وىو  فال زلمد أبوقال 

أصل كلمتو اسم منسوب إىل خبار.  منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار و 

 "مشارق. "53

باعتبار معناه.كما  علم شخ  " وىي مشارق جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
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و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة مشارق وىو اسم لكتب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
أصل كلمتو مجع من مشرقي سكان  قبل العلمية. و وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال

اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف باعتبار البالد اإلسالمية يف شرقي اجلزيرة العربية. و 
 لو.

 "موسى. قال اهلل تعاىل ل_"54

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيموسى "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة موسى وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه 

يدل على الذات كما باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو اسم الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو و  زلمد أبوقال 
باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و  باعتبار

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 "درة الواعظين. "55

باعتبار  علم شخ  " وىي درة الواعظٌن جيد الباح  " كلمةالويف تلك 
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
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كلمة درة الواعظٌن وىو اسم لكتب. رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فال
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوعلى الذات كما قال 
 أصل كلمتهما درة اسم االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

مةرد مجعو درات ودر ودرر. و الواعظٌن اسم ادلذكر السلم وىو اسم فاعل من وعظ. 
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار و 

 "أنس. عن"56

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيأنس "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة أنس وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه 

 زلمد أبوكما قال   باعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذاتالكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 

اللةظ وىو علم باعتبار أصل كلمتو اسم مصدر من أِنس. و  لو استعمال قبل العلمية. و
 ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 "مالك. عن"57

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيمالك "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
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باح  يعٌن ىذه اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة مالك وىو اسم لرجل. وال
 زلمد أبوباعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 
باعتبار أصل كلمتو اسم مةرد مجعو مالكون ومالك وملك. و  لو استعمال قبل العلمية. و

 ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.اللةظ وىو علم 

 "هريرة أبو. عن "58

باعتبار معناه.كما  علم جنس " وىي ابن عباس جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول:  زلمد قال أبو

أسامة أجرأ من ثعالة. فالكلمة أبو ىريرة وىو اسم أجرأ من اذلرة. والباح  يعٌن ىذه 
كما قال ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال وىو منقول حأنو  بأب أو أم. و باعتبارفالكنية وىو كل ما صدر  العباس أبو
أصل كلمتهما أبو اسم مةرد أب وزيادة ياء ادلتكلم  ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار ىريرة من ىرر تصغًن ِىرة . و  و

 "ذخيرة العابدين. "59

باعتبار  علم شخ  " وىي العابدينذخًنة  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة ذخًنة العابدين وىو 

باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو لكتب. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
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فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 
أصل كلمتهما  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و باعتبار

اللةظ وىو علم باعتبار السلم وىو اسم فاعل من عبد. و  ذخًنة . و العابدين اسم ادلذكر
 ادلركب حأنو إضاف لو.

 "آسية. وذلا ثواب مرًن و":5

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيآسية "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  ،زلمد  ابن أمحد العباس أبو

و)خرنقا(  ،حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل
وىو اسم المرأة. والباح  يعٌن ىذه  و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة آسية ،اسم امرأة

يدل على الذات كما  باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو اسمالكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال وىو منقول  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوقال 

أصل كلمتها اسم مةرد ومجعها أسايا آسية  حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال باعتبار على ما حل هبا من مصاب اي "حزينة" . و 

 مزجيا و إسنديا لو. إضافيا و

 "مريم. وذلا ثواب ";5

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيمرًن "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  ،زلمد  ابن أمحد العباس أبو

و)خرنقا(  ،حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل
وىو اسم المرأة. والباح  يعٌن ىذه  و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة مرًن ،اسم امرأة
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باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما الكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال وىو مرجتل  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوقال 

اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا باعتبار ستعمال قبل العلمية. و حأنو ما مل يتقدم لو ا
 و مزجيا و إسنديا لو.

 "عاشوراء.ونسخ بو وىو ">5

باعتبار معناه.كما  علم شخ  " وىي عاشوراء جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة عاشوراء وىو اسم ليوم. والباح  

سم يدل على باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو ايعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 

أصل كلمتها تؤخذ من عشر وىي  وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و باعتبار اليوم العاشر من شهر زلرم. و 

 لو.إسنديا 

 "النصارى. أن رمضان كتب على"63

باعتبار معناه.كما  علم شخ  " وىي النصارى جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة النصارى وىو اسم لقبيلة. والباح  
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كما على رفعة قبيلة   ما دلباعتبار الوضع لقب حأنو يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و و 
االستعمال وىو  واللقب وىو ما دل على رفعة مسماه. و باعتبار فال زلمد أبوقال 

أصل كلمتو مجع من نصًن وماضيها  منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار نصر. و 

 "عبد الرحمن. "64

باعتبار معناه.كما  علم شخ  " وىي عبد الرمحن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، 
و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة عبد الرمحن وىو اسم لرجل. والباح  

و اسم يدل على باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنيعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 

أصل كلمتهما عبد مصدر من عبد  وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ وىو باعتبار بةتح الباء والرمحن اسم الذي الينصرف زيادة الف و الم من رحم. و 

 كب حأنو إضاف لو.علم ادلر 

 "جبريل. "65

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيجربيل "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة جربيل وىو اسم دلالئكة. والباح  يعٌن ىذه 
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اسم يدل على الذات كما باعتبار الوضع وىو علم اسم حأنو الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل  زلمد أبوقال 

اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا باعتبار حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 
 و مزجيا و إسنديا لو.

 "القيامة. "66

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  " وىي القيامة جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة القيامة وىو اسم ليوم. والباح  يعٌن ىذه 

سم يدل على الذات كما باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو االكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال وىو منقول  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوقال 

أصل كلمتها تؤخذ من قوم وىي اليوم البع   حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار من القبور. و 

 "الجنة. "67

اجلنة " موضع الذي وضع فيو ادلؤمنٌن بعد القيامة  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ  وىي

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : 
) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة اجلنة 

باعتبار الوضع حأنو اسم وىو اسم دلكان. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
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فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار  زلمد أبوذات كما قال يدل على ال
االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل  االستعمال وىو و باعتبار

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار العلمية . و 

 "الصراط. "68

 وىيالصراط " رلازة مشى ادلؤمنون فيو يوم القيامة  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : 
الصراط  و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة ا ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة،

باعتبار الوضع حأنو اسم وىو اسم دلكان. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبويدل على الذات كما قال 

أصل كلمتها اسم مةرد  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و باعتبار ومجعو صرط بضم الصاد. و 

 إسنديا لو.

 "الدنيا. "69

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيالدنيا "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة الدنيا وىو اسم دلكان. والباح  يعٌن ىذه 

 زلمد أبولذات كما قال باعتبار الوضع حأنو اسم يدل على االكلمة بعلم شخ .و 



79 
 

 

االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار
أصل كلمتها اسم مةرد تؤخذ من دنو ومجعو دين، مؤن   لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار أدىن. و 

 ة. احأخر :6

" اسم مكان بعد القيامة أي آجلة،  احأخرة جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
 ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ  وىيدارالبقاء بعد ادلوت. 

، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما  زلمد
يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم 

وىو اسم دلكان. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و  احأخرةقبيلة. فالكلمة 
فاالسم ما وضع أوال ليدل  زلمد أبولذات كما قال باعتبار الوضع حأنو اسم يدل على ا

 االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و على الذات. و باعتبار
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو باعتبار أصل كلمتها اسم مةرد ومجعو أواخر:مؤن  آخر. و 

 ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . روضة العلماء;6

باعتبار  علم شخ  " وىي روضة العلماء جيد الباح  " كلمةتلك الويف 
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

وىو اسم لكتاب. والباح   روضة العلماءالعلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة 
ىي علم اسم حأنو اسم يدل على باعتبار الوضع و يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
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روضة اسم ادلةرد  أصل كلمتهما وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ باعتبار . و العلماء مجع من كلمة عامل: ادلتعلم. و ومجعو رياض،روض، روضات
 وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.

 .النار>6

 باعتبار معناه.كما قال أبو علم جنس " وىي النار جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول: أسامة  زلمد

يعٌن ىذه الكلمة بعلم  أجرأ من ثعالة. فالكلمة النار وىو اسم أجرأ من جهنم. والباح 
 زلمد أبوباعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال و  جنس.

االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار
 اللةظباعتبار فعل ماضيو نور وىو اسم ادلةرد ومجعو نًنان . و  لو استعمال قبل العلمية. و

 وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.

 . الةطر73

 عيد ادلسلمٌن حيل بعد صوم ومضان. " الةطر جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ  وىي

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة الةطر وىو اسم 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو ليوم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 
أصل كلمتها  وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. واالستعمال  باعتبار
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اللةظ وىو علم ادلةرد باعتبار . و لغة حبات العنب اذا بدت رؤوسهامصدر من فطر. 
 حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 .القدر74

 وىي اسم من الليل. " القدر جيد الباح  " كلمةويف تلك ال

، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس كما قال أبوباعتبار معناه. علم شخ 
الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة القدر وىو اسم 

باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو ليوم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و  زلمد أبواسم يدل على الذات كما قال 

أصل كلمتها  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و باعتبار
اللةظ وىو علم ادلةرد باعتبار . و لغة حبات العنب اذا بدت رؤوسهامصدر من قِدر. 

 حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . مشاكاة75

باعتبار معناه.كما  علم شخ  "وىي مشاكاة د الباح  "جي كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مشاكاة وىو اسم اللكتاب. والباح  يعٌن ىذه 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال وىو منقول  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوقال 
اللةظ باعتبار أصل كلمتها مصدر من شاك. و  حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 لو. وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا
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 . رسول اهلل76

 علم شخ  وىي اسم من الليل. " رسول اهلل جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت   زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو

بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. رسول اهلل وىو اسم اللكتاب. والباح  يعٌن 
ما دل على رفعة مسماه  باعتبار الوضع وىي علم لقب حأنو ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال وىو  واللقب وىو ما دل على رفعة مسماه. و باعتبار فال زلمد أبوكما قال 
أصل كلمتهما رسول مصدر من أرسل  منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار ومجعو ُرسٌل. و 

 . حيات القلوب77

باعتبار  علم شخ  " وىي حيات القلوب جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ناب أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة حيات القلوب وىو اسم لكتاب. 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوعلى الذات كما قال 
 حيات أصل كلمتهما االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

.وكلمة القلوب أي الكثًن التقلب واصلهو تؤخذ من حيي وىو اسم منسوب اىل حياة
 ف لو.اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاباعتبار قلب صيغة فعول للمبالغة. و 

 . زىرة الرياض.78
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باعتبار  علم شخ  " وىي زىرة الرياض جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة زىرة الرياض وىو اسم لكتاب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

ستعمال اال فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
زىرة كما تقدم و  أصل كلمتهما وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار الرياض مصدر من راض. و 

 . أبو احلسن.79

باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىي أبو احلسن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة زىرة الرياض وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه 
كما قال ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال وىو منقول حأنو  فالكنية وىو كل ما صدر بأب أو أم. و باعتبار العباس أبو
 أصل كلمتهما ابو اسم مةرد أب وزيادة واو مجع و ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار احلسن اسم ادلةرد ومجعو ِحسان. و 

 . سعيد:7

 باعتبار معناه.كما قال علم شخ  وىيسعيد "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم رجل، و)خرنقا( 
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اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة سعيد وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه 
 زلمد أبولوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال باعتبار االكلمة بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم 
باعتبار أصل كلمتو اسم مةرد مجعو سعداء، سعيدات. و  لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . الشيطان;7

باعتبار معناه.كما  علم جنس " وىي الشيطان جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول:  زلمد قال أبو

أسامة أجرأ من ثعالة. فالكلمة أبو الشيطان وىو اسم أجرأ من اجلن. والباح  يعٌن 
 زلمد أبوباعتبار الوضع حأنو اسم يدل على الذات كما قال و  جنس.ىذه الكلمة بعلم 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات.و باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم 
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و باعتبار لو استعمال قبل العلمية. و 

 إسنديا لو.

 . اجملوسي>7

 وىي عبدة الشمس أو القمر أو النار." اجملوسي جيد الباح  " مةكلويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة اجملوسي وىو 
ما باعتبار الوضع لقب حأنو اسم لقبيلة. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و و 

واللقب وىو ما دل على رفعة مسماه. و  فال زلمد أبوكما قال دل على رفعة قبيلة  
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باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و  باعتبار
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . هبجة احأنوار83

باعتبار  علم شخ  " وىي هبجة احأنوار جيد الباح  " كلمةتلك ال ويف
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة هبجة احأنوار وىو اسم لكتاب. والباح  
وىي علم اسم حأنو اسم يدل على باعتبار الوضع يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
هبجة مصدر من  أصل كلمتهما وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار هبج و احأنوار مجع من النور. و 

 زبدة اجملالس .84

باعتبار  علم شخ  " وىي زبدة اجملالس جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة زبدة اجملالس وىو اسم لكتاب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

ستعمال اال فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
زبدة كما تقدم و  أصل كلمتهما وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار اجملالس مجع من اجمللس وزن مةاعل. و 
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 . مةتح الصالة85

 علم شخ  وىي :الدعاء الصالة " مةتح الصالة جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت   زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبوباعتبار 

بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مةتح الصالة وىو اسم لكتاب. 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوعلى الذات كما قال 
مةتح  أصل كلمتهما االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

اللةظ وىو علم ادلركب حأنو باعتبار اسم الةاعل من فتح و الصالة مصدر من صلي. و 
 إضاف لو.

 . آزر86

 باعتبار معناه.كما قال أبو علم شخ  وىي "آزر جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل  زلمد ابن أمحد العباس

العلم وغًنىم. فالكلمة مةتح شاخل وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم 
 زلمد أبوباعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل 
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا باعتبار يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 و إسنديا لو.
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 . شاخل87

قال باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىي " شاخل جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مةتح شاخل وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه الكلمة 
 أبوباعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال بعلم شخ .و 

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما  زلمد
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و باعتبار مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 مزجيا و إسنديا لو.

 . ابن آدم88

ل باعتبار معناه.كما قا علم جنس " وىي ابن آدم جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول:  زلمد أبو

أسامة أجرأ من ثعالة. فالكلمة ابن آدم وىو اسم أجرأ من الناس. والباح  يعٌن ىذه 
كما قال ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو و  الكلمة بعلم جنس.

كل ما صدر بأب أو أم. وباعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما فالكنية وىو   العباس أبو
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 . مشكاة احأنوار89

باعتبار  علم شخ  " وىي مشكاة احأنوار جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مشكاة احأنوار وىو اسم لكتاب. والباح  
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باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 

مشكاة مصدر من  أصل كلمتهما وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار شاك و احأنوار مجع من النور. و 

 . علي:8

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيعلي "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

باعتبار الوضع علم و  حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .
فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبواالسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 

أصل   و استعمال قبل العلمية. والذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم ل
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا باعتبار كلمتو اسم مةرد مجعو عليون أي مرتةع. و 

 و مزجيا و إسنديا لو.

 . كواشى;8

باعتبار  و علم شخ وىكواشى " اسم الكتاب.  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

باعتبار العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال  زلمد أبوالوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 

ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل 
أصل كلمتو اسم الذي ال ينصرف من وزن مةاعل حذفت الياء و نقلت ى  العلمية. و
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اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و باعتبار حأن قبلها حركة الكسر تؤخذ من ُكوشة. و 
 إسنديا لو. مزجيا و

 . الربق>8

الربق" اسم احليوان الذي ركبو النيب صلي اهلل عليو جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
 أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو و علم شخ وىوسلم يف وقت اإلسرء معراج. 

، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم  زلمد ابن
باعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

وباعتبار  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. زلمد أبويدل على الذات كما قال 
اللةظ وىو باعتبار استعمال قبل العلمية. و االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو 
 علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . إسالم93

صلي اهلل  إسالم " اسم لدين يرسلو اهلل النيب زلمد جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا   زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو و علم شخ وىعليو وسلم. 

كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن 
باعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

و باعتبار االستعمال وىو منقول  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات زلمد أبوقال 
اللةظ باعتبار أصل كلمتو مصدر من أسلم. و  ال قبل العلمية. وحأنو ما تقدم لو استعم

 وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.
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 . ياقوت94

 و علم شخ وىياقوت" اسم حأحجار الكردية.  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
ال خيت   ، ودلا كان العلم الشخصي زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو

بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ . 
فاالسم ما  زلمد أبوباعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال و 

وباعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو  وضع أوال ليدل على الذات.
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا باعتبار استعمال قبل العلمية. و 

 لو.

 . بىن إسرائيل95

باعتبار معناه.كما  و علم شخ " وىبىن إسرائيلجيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

لمة أبو ابن آدم وىو اسم أجرأ من الناس. والباح  يكون حأويل العلم وغًنىم. فالك
ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو و  يعٌن ىذه الكلمة بعلم جنس.

فالكنية وىو كل ما صدر بأب أو أم. وباعتبار االستعمال وىو  العباس كما قال أبو
دلاذا راءىا الباح   منقول حأنو ما يتقدم لو استعمال قبل العلمية ولكن يف البح  

اللةظ وىو علم ادلركب باعتبار كذالك حأن كلمة إسرائيل مضاف السم العلم ادلنقول. و 
 حأنو إضاف لو.
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 . شةاء شريف.96

باعتبار  علم شخ  " وىيشةاء شريف جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة شةاء شريف وىو اسم لكتاب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

عمال االست فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
شةاء مةرد ومجعو أشةية  أصل كلمة وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

اللةظ وىو باعتبار و  .أصل كلمة وىو اسم ادلةرد ومجعو أشراف و شرفاء و مصدر شةى
 علم ادلركب حأنو إضاف لو.

 . تةسًن التيسًن97

باعتبار  علم شخ  " وىي تةسًن التيسًن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة تةسًن التيسًن وىو اسم لكتاب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
مةرد ومجعو تةسًنات و  تةسًن وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

باعتبار و  .من يسرأصل كلمة التيسًن وىو اسم ادلةرد مصدر  و تةاسًن مصدر من فسر.
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.
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 . رلالس احأبرار98

باعتبار  علم شخ  " وىي رلالس احأبرار جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة رلالس احأبرار وىو اسم لكتاب. والباح  
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوالذات كما قال 
مجع التكسًن من رللس. و  رلالس وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 .أصل كلمة التيسًن وىو اسم ادلةرد مصدر من يسر و احأبرار مجع التكسًن من بر.
 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار و 

 . إبليس99

باعتبار معناه.كما قال  علم جنس " وىيإبليس جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، اسم يعٌن مسماه بغًن قيد تعيٌن ذي احأداة اجلنسية أو احلضورية، تقول:  زلمد أبو

أسامة أجرأ من ثعالة. فالكلمة إبليس وىو اسم أجرأ من الشيطان. والباح  يعٌن ىذه 
قال  باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كماو  الكلمة بعلم جنس.

فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. وباعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو  زلمد أبو
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و باعتبار ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 مزجيا و إسنديا لو.
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 . منهاج ادلتعلمٌن:9

باعتبار  علم شخ  " وىيمنهاج ادلتعلمٌن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة منهاج ادلتعلمٌن وىو اسم لكتاب. 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوال على الذات كما ق
مةرد ومجعو  منهاج االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

اللةظ وىو علم باعتبار و  اسم فاعل جلمع كسر بياء. ادلتعلمٌنمناىج و مناىيج. و 
 ادلركب حأنو إضاف لو.

 . السواك;9

.عود يؤخذ من شجر احأراك و حنوه. " السواك جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
اسم يعٌن مسماه تعيينا مطلقا.  باعتبار معناه.كما قال أبو زلمد: علم شخ  وىي

باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم شخصي. و  والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. وباعتبار  زلمد أبويدل على الذات كما قال 

اللةظ وىو باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 
 علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو .
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 . زبرجد>9

 و علموىزبرجد" اسم احلجر الكرًن يشبو الزمرد. جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو شخ 

خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم 
 زلمد أبوباعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال شخ . و 

وباعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات.
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و باعتبار لو استعمال قبل العلمية. و 

 إسنديا لو.

 . لؤلؤ3:

و وىلؤلؤ " الدر يوجد يف صدف يف بعد البحار.  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو شخ علم 

الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه 
باعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال الكلمة بعلم شخ . و 

وباعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. زلمد أبو
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و باعتبار ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 مزجيا و إسنديا لو.

 . مرجان4:

مرجان" مادة تشبو الصخر تتكون من اذلواكل  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
 العباس باعتبار معناه.كما قال أبو شخ و علم وىاجلرية لبعض احليوانات البحرية. 
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، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم  زلمد ابن أمحد
باعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ . و 

وباعتبار  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. زلمد أبويدل على الذات كما قال 
اللةظ وىو باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . مكاشةة احأسرار5:

باعتبار  علم شخ  " وىيمكاشةة احأسرار جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  مدزل ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مكاشةة احأسرار وىو اسم لكتاب. 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

 فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوعلى الذات كما قال 
مصدر ميم  مكاشةة االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

اللةظ وىو علم ادلركب حأنو باعتبار و  مجع التكسًن من سرا. احأسرار من كاشف. و
 إضاف لو.

 إبراىيم. 6:

باعتبار معناه.كما  علم شخ  وىي " إبراىيم جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو

وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه  إبراىيميكون حأويل العلم وغًنىم. فالكلمة مةتح 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات كما الكلمة بعلم شخ .و 
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فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل  زلمد أبول قا
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا باعتبار حأنو ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و 

 و مزجيا و إسنديا لو.

 . احلسن7:

معناه.كما قال باعتبار  علم شخ  وىياحلسن "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

باعتبار الوضع علم و  حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .
فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبواالسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 

أصل   االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. والذات. و باعتبار 
اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا باعتبار كلمتو اسم ادلةرد ومجعو حسان أي جيد. و 

 و مزجيا و إسنديا لو.

 . جوىر8:

باعتبار معناه.كما قال  علم شخ  وىيجوىر "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون  زلمد ابن أمحد العباس أبو

باعتبار الوضع علم و  حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .
فاالسم ما وضع أوال ليدل على  زلمد أبواالسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال 

ما مل يتقدم لو استعمال قبل العلمية. و باعتبار االستعمال وىو مرجتل حأنو  الذات
 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.باعتبار و 
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 . دقائ ق احأخبار9:

باعتبار  علم شخ  " وىي دقائ ق احأخبار جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فدقائ ق احأخبار وىو اسم لكتاب. والباح  يعٌن 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات  ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

ل وىو االستعما فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوكما قال 
 مجع التكسًن من الدقيقة. و منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. ودقائ ق

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار و  مجع التكسًن من خرب. احأخبار

 . تنبيو الغافلٌن::

باعتبار  علم شخ  " وىي تنبيو الغافلٌن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. فتنبيو الغافلٌن وىو اسم لكتاب. والباح  يعٌن 
باعتبار الوضع وىي علم اسم حأنو اسم يدل على الذات  ىذه الكلمة بعلم شخ .و 

االستعمال وىو  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار زلمد أبوكما قال 
الغافلٌن مجع اسم  مصدر نّبو. و منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. وتنبيو

 اللةظ وىو علم ادلركب حأنو إضاف لو.باعتبار و  .فاعل غافل و ماضيو غةل

 . أبو طالب;:

باعتبار معناه.كما  علم شخ  " وىيأبو طالب جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل  زلمد ابن أمحد العباس قال أبو
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يكون حأويل العلم وغًنىم. فتنبيو الغافلٌن وىو اسم لرجل. والباح  يعٌن ىذه الكلمة 
 أبوكما قال ما صدر بأب أو أم  باعتبار الوضع وىي علم كنية حأنو و  بعلم شخ .

االستعمال وىو منقول حأنو ما  فالكنية وىو كل ما صدر بأب أو أم. و باعتبار العباس
اللةظ وىو علم باعتبار تقدم لو استعمال قبل العلمية.وطالب اسم فاعل من طلب. و 

 ادلركب حأنو إضاف لو.

 . الرتاويح>:

الرتاويح " صالة تقام بعد صالة العشاء يف شهر  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان  زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو و علم شخ وىرمضان. 

العلم الشخصي ال خيت  بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه 
ى الذات كما قال باعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل علالكلمة بعلم شخ . و 

و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو  فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. زلمد أبو
باعتبار أصل كلمتو تؤخذ من كلمة اسرتاحة. و  ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و

 اللةظ وىو علم ادلةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.

 . احأقصى3;

 و علم شخ وىاحأقصى".مسجد يف فليستٌن جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت   زلمد ابن أمحد العباس باعتبار معناه.كما قال أبو

بأويل العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم. والباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ . 
فاالسم ما  زلمد أبوباعتبار الوضع علم االسم حأنو اسم يدل على الذات كما قال و 

و باعتبار االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال  وضع أوال ليدل على الذات.
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أصل كلمتو اسم تةصيل من قصا و مجعو أقاص و قصوى معناه أكثر  قبل العلمية. و
 ةرد حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.اللةظ وىو علم ادلباعتبار و  بعدا.

 . بيت ادلعمور4;

باعتبار  علم شخ  وىيبيت ادلعمور "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة بيت ادلعمور وىو اسم دلكان. 

و اسم يدل باعتبار الوضع علم االسم حأنوالباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار  زلمد أبوعلى الذات كما قال 

أصل كلمة بيت اسم  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
باعتبار أصل كلمة ادلعمور اسم مةعول من عمر أي العامل. و  و مةرد و مجعو بيوت.
 حأنو ال إضافيا و مزجيا و إسنديا لو.اللةظ وىو علم ادلةرد 

 .   عائشة5;

باعتبار  علم شخ  وىيبيت ادلعمور "  جيد الباح  " كلمةويف تلك ال
، ودلا كان العلم الشخصي ال خيت  بأويل  زلمد ابن أمحد العباس معناه.كما قال أبو

العلم بل يكون حأويل العلم وغًنىم مما يألف نوع ادلثل فقال : ) كجعةر ( وىو اسم 
رجل، و)خرنقا( اسم امرأة، و )قرن( اسم قبيلة. فالكلمة بيت ادلعمور وىو اسم المرأة. 

نو اسم يدل باعتبار الوضع علم االسم حأوالباح  يعٌن ىذه الكلمة بعلم شخ .و 
فاالسم ما وضع أوال ليدل على الذات. و باعتبار  زلمد أبوعلى الذات كما قال 
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أصل كلمة بيت اسم  االستعمال وىو منقول حأنو ما تقدم لو استعمال قبل العلمية. و
اللةظ وىو علم ادلةرد باعتبار فاعل من عاش يعين احلي و زيد التاء مربوطة يف آخره. و 

 مزجيا و إسنديا لو.حأنو ال إضافيا و 
 


