الفصل الثاين
قبل الوصول اىل البحث عن النعت و أعراضه ىف النظم اخلريدة البهية ،ينبغي
للباحثة ان تقدم حبثا عن النعت ىف علم النحو .وكما هو املعروف أن النعت نوع من
انواع التوابع.
ميسها اإلعراب إال على سبيل التّبع لغ ِريها .مبعىن
ابع هي الكلمات الىت ال ُّ
والتو ُ
أهنا تُ َعرب إعراب ما قبلها .وهي مخسة أنواع 1.وهي :
 .1التّوكيد ،هو تكرير يراد به تثبيت أمر املكرر ىف نفس السامع ،حنو" :جاء علي
على"  .التوكيد قسمان  :لفظى و معنوى.
على ًّ
نفسه" ،وحنو  :جاء ٌّ
 )1التوكيد اللفظى  :يكون إبعادة املؤ ّكد بلفظه أو مبرادفه ،سواء أكان امسا
علي.
علي ً
ظاهرا ،أم فعال ،أم حرفا ،أم مجلة .فالظاهر حنو  :جاء ً
والضمري حنو  :جئت أنت .وقمنا حنن .ومنه قوله تعاىل :

  

              

     

 .1مصطفى الغاليينى ،جامع الدروس العربية الجزء الثالث( ،المكتبة 9 :درب االّتراك) ص 711
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على .واحرف حنو  :ال ،ال أبوح ابلسر .
والفعل حنو  :جاء جاء ٌّ
واجلملة حنو  :جاء علي ،جاء علي .وعلى جمتهد  ،وعلي جمتهد.
واملردف حنو :أتى جاء علي.
وفا ئدة التوكيد اللفظى تقرير املؤكد يف نفس السامع ومتكينه يف
قلبه ،وإزالة مافىي نفسه من الشُّبهة فيه.
 )2التوكيد املعنوى  :يكون بذكر النفس أو العني أو مجيع أو عامة أو كال
أو كلتا ،على شرط أن تضاف هذه املؤكدات إىل ضمري يناسب املؤكد،
حنو  :جاء الرجل عينه ،والرجالن أنفسهما .رأيت القوم كلهم .أحسنت
إىل فقراء القرية عامتهم .جاء الرجالن كالمها ،واملرأاتن كلتامها.
وفائدة التوكيد ابلنفس و العني رفع احتمال أن يكون ىف الكالم
سهر أو نسيان.
ٌ
جمار أو ٌ
 .2البدل ،هو التابع املقصود ابحلكم بال واسطة بينه وبني مستبوعة ،حنو  :واضع
على.
االمام ٌّ
النحو ُ
إن كان التابع مقصودا ابحلكم ،بوسطة حرف من أحرف العطف ،فال يكون
بدالً بل هو معطوف ،حنو  :جاء على و خالد .وقد خرج عن هذا التعريف

9
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النعت و التوكيد أيضا ،ألهنما غري مقصودين ابلذات ،وإمنا املقصود هو املنعوت
واملؤكد.
البدل أربعة أقسام  :البدل املطابق ( ويسمى أيضا بدل الكل من الكل)
 ،والبدل البعض من الكل ،والبدل االستمال ،والبدل املباين.
 )1البدل املطابق (بدل الكل من الكل) هو بدل الشىء مما كان طبق
معناه ،كقوله تعاىل :

    
   

 
   
    
  

ط املنعم عليهم متطابقان معىن ،ألهنا ،كليهما،
فالصراط املستقيم و صرا ُ
يدالن على معىن واحد.
 )2وبدل البعض من الكل  :هو بدل اجلزء من كله  ،قليال كان ذلك اجلزء،
أو مساواي للنصف ،أو أكثر منه ،حنو  :جاءت القبيلة ربعها .أو
نصفها ،أو ثلثها .وحنو  :الكلمة ثالثة أقسام  :اسم وفعل و حرف،
وحنو :جاء التالميد عشرون منهم.
 )3بدل االشتمال :هو بدل الشىء مما يشتمل عليه ،على شرط أن اليكون
جزء منه ،حنو  :نفعىن املعلم علمه .فاملعلم يشتمل على العلم.
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 )4البدل املباين  :هو بدل الشىء مما يباينه ،يبحث اليكون مطبقاله،
والبعضا منه ،وال يكون املبدل منه مشتمال عليه .وهو ثالثة أنواع :بدل
الغلط ،وبدل النسيان ،وبدل اإلضراب .حنو :
 بدل الغلط حنو  :جاء املعلم ,التلميذ وبدل النسيان  :على إىل دمسق  ،بعلبك خذ القلم  ،الورقة .3عطف ِ
البيان  :هو اتبع جامد ،يشبه النعت ىف كونه يكشف عن املراد كما
يكشف النعت .وينزل من املتبوع منزلة الكلمة املوضحة لكلمة غريبة قبلها،
كقوله الراجز  :أقسم ابهلل أبو حفص عمر.
املعطوف ابحلرف :هو اتبع بينه وبني متبوعه حرف من أحرف العطف  ،حنو :
.4
ُ
جاء على وخالد .أكرمت سعيدا مث سليما" .أحرف العطف تسعة .وهي  :الواو
و الفاء و مث وحىت وأو وبل وال ولكن".
فالواو والفاء ومث وحىت :تفيد مشاركة املعطوف للمعطوف عليه ىف احلكم
واإلعراب دائما.
وأو ،وأم  ،إن كانتا لغري اإلضراب عن املعطوف عليه إىل املعطوف ،فكذلك،
خد القلم أو الورقه ،وحنو  :أخاد جاء أم سعيد ؟
77
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وبل  :تفيد اإلضراب والعدل عن املعطوف عليه إىل املعطوف ،حنو :جاء خلد،
بل على.
ولكن  :تفيد االستدراك ،حنو  :ماجاء القوم ،لكن سعيد.
وال  :تفيد مع العطف نفى احلكم عما قبلها وإثباته ملا بعدها ،حنو  :جاء على
ال خالد.
 .5النعت (ويسمى الصفة أيضا)  :وهذا النعوع من التوابع ستقدمه الباحثة ىف
مبحث خاص ألنه يعترب مما يلزم ذكره مف صال كاالطاب النظرى هذه الرسالة.

املبعث األول  :النعت يف علم النحو
أ.

مفهوم النعت
النعت (ويسمى الصفة أيضا)  :هو ما يدكر بعد اسم ليبني بعض أحواله

مايتعلق به .فاألول حنو :جاء التلميذ اجملتهد .والثاين حنو  :جاء الرجل اجملتهد
غالمه.

2

وقال الشيخ ابن امللك يف نظمه :

3

 .2مصطفى الغالييين  ،جامع الدروس اجلز األول(،بريوت:املكتبة العصرية  )4991ص . 224
 .3مجال الدين حممد بن عبدهللا بن مالك  ,شرح ابن عقيل على األلفية  ( ،احلرمني 4121 :ه) ص 411
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فالنعت اتبع متم ماسبق  #بومسه أو وسم مابه اعتلق
عرف النعت أبنه التابع املكمل متبوعه ،ويبني صفة من صفاته أو من
ّ
صفات ما يتعلق به.
النّعت لغة  :هو ما يّدكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال مايتعلق
به.األول حنو  :جاء تلميذ جمتهد مث الثاىن حنو  :جاء الرجل اجملتهد غالمه.

4

فالصفة من املثال األول بينت حال املوصوف نفسه ،ويف الثاين ليس حال
املوصف ،وهو الرجال وإّمنا بينت حال تتعلق به الغالم.
النعت إصطالحا  :هو اتبع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعرفه وتنكره
أو الفاظ متبوعة ببيان صفة من صفاته وصفة ما يتعلق به .حنو  :قام زيد العاقل،
قام زيد العاقل ،قام زيد العاقلز الصفة األول و اآلخر املوصوف النعت اتبع
للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكريه.
النعت جيب ان يتبع منعوته يف اربعة من عشرة وهي يف اإلعرابه واإلفراده
والتثنيه واجلمعه و التذكريه والتأنيثه والتعريفه والتنكريه.
 .1من النعت الذى يتبع منعوته ىف اعرابه رفعا كان أو نصبا أو جرا.
 .4مصطفى الغاليني ،جامع الدروس اجلزء الثالث( ،بريوت:املكتبة العصرية  )4991ص 224
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:  فإذا كان املنعوت مرفوعا فيأتى النعت مرفوعا حنو،رفعه

فاملنعوت من تلك

,

            
  

.اآلية هي كلمة قول وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم املفرد
 رأيت الرجل:  فإذا كان املنعوت منصواب فيأيت النعت منصواب حنو،نصبه
. فاملنعوت الرجل وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد،العاقل
 
 

: :  فإذا كان املنعوت خمفوضا فيأيت النعت خمفوضا حنو،جرا

فاملنعوت من تلك اآلية هي كلمة هللاِ وهو جرا وعالمة،

 

.جره كسرة ظاهرة ألنه اسم املفرد
:  حنو،  من النعت الذى يتبع منعوته ىف إلفراده و التثنيه و اجلمعه.2
         
   

:  حنو،إلفراده

 
               
    
 

   
            
    

} البفرة

        
  
 
{ 117 :
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 قرأ املسلمان ال ّذكيّان:  حنو، التثنية
:  حنو، اجلمع
 حنو،  من النعت الذى يتبع منعوته ىف التذكريه و التأنيثه.3
    
     

:  حنو،التذكريه


               

           
   

            

       
       

{11 : }األحزاب

         

 فاملنعوت هي كلمة فاطمة وهو مرفوع. جاءت فاطمة العاقلة:  حنو،التأنيثه
.وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم املفرد
 حنو،  من النعت الذى يتبع منعوته ىف التعريفه و التنكريه.4


   
 

:  حنو،التعريفه

71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التنكريه ،حنو :

  
  

النعت جيب فيه أن يتبع منعوته يف اإلعراب و اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري
متحمل لضمري املنعوت،
والتأنيث والتعريف والتنكري .إال إذا كان النعت سببيّا غري ّ
فيتبعه حينئذ وجواب يف اإلعراب والتعريف والتنكري فقط .ويراعى يف اتنيثه وتذكريه
مابعده .ويكون مفردا دائما.

5

شروطه

ب.

األصل يف النعت أن يكون مشتقا ،كاسم الفاعل واسم املفعول والصفة
املشبهة واسم التفضيل .حنو :جاء التلميذ اجملتهد ،اكرم خالدا احملبوب ،هذا رجل
حسن خلقه.
وقد يكون مجلة فعلية ،أو مجلة امسية على ما سيأيت .وقد يكون امسا جامدا
مؤوال مبستق ،وذلك يف تسع صور:

6

أ.

عادل.
عدل ،أي ٌ
املصدر ،حنو :هو رجل ثقة ،أي  :موثق به ،وأنت رجل ٌ

ب.

إسم اإلشارة ،حنو :أكرم عاليا هذا ،أي :امشار إليه.

.5مصطفى الغاليني ،جامعالدروس اجلزء الثالث ،ص .221
 .6مصطفى الغالبني ،جامع الدروس اجلزء الثالث( ،بريوت :املكتبة العصرية  )4991ص 222-222
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ت.

ذو ممعىن صاحب ،وذات اليت مبعين صاحبة :جاء رجل من ذو علم ،وامرأة
ذات فضل ،أي :صاحب علم ،وصاحبة فضل.

ث.

اإلسم املوصول املقرتن أبل ،حنو :جاء الرجل الذي اجتهد ،أي اجملتهد.

ج.

دل على عدد املنعوت ،حنو :جاء رجال أربعة ،أي معدودون هبذ العداد.
ما ّ

ح.

اإلسم الذي حلقته ايء النسبة ،حنو :رأيت رجال دمشقيا ،منسواب إىل
دمشق.

خ.

أسدا ،أي :شجاعا ،وفالن رجل
ما دل على تشبيه ،حنو :رأيت رجال ً
ثعلب،أي :خمتال .والثعلب يوصوف ابالحتيل.
ٌ

د.

"ما" نكرة احيث يراد هبا اإلهبام ،حنو :أكرم رجالما ،أي :رجال مطلقا غري
مقيد بصفة ما .وقد يراد هبا مع اإلهبام التهويل ،ومنهااملثال :ألمرما جدع
قصري انفعه ،أي ألمرعظيم.

ذ.

أي" الدالتني على استكمال املوصوف للصفة ،حنو :أنت
"كل و ّ
كلمة ّ
رجل كل الرجل ,أي :الكامل يف الرجولية ،جاءين رجل أي ٍ
رجل ،أي كامل
ٌ
يف الرجولية.

71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ت.

أنواع النعت
ينقسم النعت إىل قسمني هو نعت حقيقي ونعت سبيب.

7

 .1النعت حقيقي
وهو ما دل على معىن يف منعوته نفسه ،وتبع املنعوته يف مجيع حاالت
منعوته سواء كان ،رفعا او نصبا او جرا ،ويف تذكره وأتنيثه ،إفراده وتثنيه
ومجعه ،ويف تعريفه و تنكره .حنو :هذا تلميد نشيط ،هذه تلميذة نشيطة،
هذان تلميدان نشيطان ،هتان تلميداتن نشيطتان.
وقد ورد ىف آايت القران :
ينقسم النعت احلقيقي إىل ثالثة أقسام :وىف اسم مفرد ومجلة وشبه
مجلة.
أ.

8

املفرد :ما كان غري مجلة وال شبهها ،وإن كان مثىن أو مجعا ،خنو:
جاء رجل العاقل ،والرجالن العاقالن ،والرجال العقالء.

ب.

النعت مجلة :أن تقع اجلملة الفعلية أو اإلمسية منعوات هبا،

 .7األستاذ ظاهر يوسف اخلطيب ،املعجم املفصل يف اإلعراب(،بريوت :دار الكتاب العلمية  ،)4914ص .111
 .8فؤاد النعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية(،بريوة :بدون سنة) ،ص .22
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 .1مجلة امسية ،حنو  :وجاء رجل ابوه كرمي
 .2مجلة فعلية ،حنو  :جاء رجل حيمل كتااب
وال تقع اجلملة نعتا للمعرفة ،وإمنا تقع نعتا للنكرة كما رأيت .فإن
وقعت بعد املعرفة كانت يف مواضع احلال منها ،حنو :جاء علي حيمل
كتاابً .إال إذا وقعت بعد املعرفة أبل جنسية ،فيصح أن جتعل حاالً
منه ،إبعتبار اللفظ ،ألنه معرف لفظ أبل ،حنو :ال ختالط الرجل
يعمل عمل السفهاء.
ج.

النعت الشبه اجلملة :واملراد من النعت شبه ابجلملة أن يقع الظرف أو
الكرسي،
اجلار واجملرور يف موقع النعت ،حنو :يف الدار رجل أمام
ٌ
ورأيت رجال على حصانه .والنعت يف احلقيقة إمنا هو متعلق الظرف
أوحرف اجلر أحملدوف( .واألصل :يف الدار رجل كائن ،أوموجود ،أمام
الكرسي .رأيت رجال كائنا أوموجودا ،علي حصانه.

 .2النعت السبيب
وهو ما دل على ما له عالقة مبنعوته ،فريفع امسا ظاهرا يشتمل على
ضمري يعود إىل املنعوت ،9حنو :هذا طفل حسن وجه(حسن) :نعت (طفل)
 9ظاهر يوسف الخطيب ،المعجم المفصل في اإلعراب (،بيروت  :دار الكتاب العلمية  ،) 7917ص .111
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مرفوع ابلضمة الظاهرة (وجهه) :فاعل للصفة املشبهة (حسن) مرفوع ابلضمة
الظاهرة وهو مضاف .واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر ابإلضافة.
يتبع النعت السبيب ما قبله يف اعرابه رفعا ونصبا وجرا و التعريف والتنكري وما
بعده يف التئنيث والتذكري ،حنو( :هذا رجل نظيفةٌ ثيابهُ).
 .3النعت املقطوع
قد يقطع النعت ،عن كونه اتبعاً ملا قبله ىف اإلعراب ،غلى كونه خرباً
يفعل ذلك ابلنعت الذى
ملبتدأ حمدوف ،أو مفعوالً به لفل معدوف .و ُ
الغالب أن َ
10
جملرد املدح ،أو َّ
العظيم ،أو
احلمد هلل
الذ َّم أو الت ُّ
يؤتى به َّ
َّح ِم .ومنه قوله تعاىل ُ :
ُ

العظيم.
َ
إن قطع النعت هو قطع النعت من اتباع منعوته يف حال اإلعراب لكون
غرض.
األصل يف النعت ان يتبع موصوفه يف كل حاالت اإلعراب .رفعا،
الذكي" أو نصبا مثل :صافحت ِ
التلمْي َذ َة النَّاجحةَ" أو
الب َّ ُّ
ُ
مثل َ
":جاءَ الطَّ ُ
ِ
ِ
القادمة من السفر".إالّ لغرض بالغي جيوز أن
الطالبة
مت على
جرا :سلّ ُ
الذكي" مفعول به لفعل احملذوف تقديره "أعين" ،أو
الطالب
ُ
نقول " :جاءَ
َ
 .10مصطفى الغاليينى ،جامع الدروس العربية  ،ص 781
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ابعتبار أصله فهو مقطوع عن اتباع منعوته املرفوع ،فيسم نعتا مقطوعا على
النصب .وقد يقطع على الرفع ،مثل" :مررت بز ٍ
التاجر"" .التاجر" خرب
يد
ُ َ
ُ
ملبتداء حمذوف .تقديره "هو" .فهو نعت مقطوع على الرفع .وال يصح قطع
النعت على اجلر.
ث.

11

أغراض النعت
وشرحت الدكتور عزيزة وأغراض النعت كثرية منها :

12

 .1اإليضاح إذا كان املنعوت معرفة ،مثال :جاءين زيد التاجر و فيه :التاجر
نعوت يفيد يوضيح منعوته املعرفة.
 .2التخصيص ،اذا كان املنعوت نكرة ،مثال :مررت برجل صاحل ،وفيه :صاحل
نعوت تفيد ختصيص منعوته النكرة.
 .3املدح :حنو :بسم هللا الرمحن الرحيم.
 .4الذم :حنو :اعود ابهلل من الشيطان الرجيم.
احم حنو :اعط الفقري املسكني.
 .5الرت ُّ
 .6التوكيد حنو قوله تعاىل :تلك عشرةٌ كاملةٌ.

 .11غزيزة فوال بابتي ،المعجم المفصل في النحو العربي( ،بيروت  :دار الكتب العلمية)1111 ،ص 7711 :

 12الدكتور عزيزة فوال ابلبييت ،املعجم املفصل يف النحو العريب(،بريوت -لبنان:دار الكتاب العلمية)ص .4441
17
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وقد يكون النعت للتعميم والتفصيل واإلهبام حنو :يرزق هللا عباده الطائعني
وعجمي كرمي
عريب
والعصني الساعية اقدمهم والساكنة اجسامهم ،وحنو :مررت برجلني ّ
ّ
ابومها لئيم أحدمها ،وحنو :تصدق بصدقة قليلة أو كثرية .ونقل املصنف يف بعض آتليفه
أن النعت قد جييء إلعالم املخاطب أن املتكلم عامل حبال املوصوف ال جملرد الثناء
عليه 13.وهو جدوال النعت يف ما اييل:

 .13العالمة اإلمام اآللوسي ،حاشية شرح القطر(،تورس -لبنان :مكتبة نور الصباح 2144 ،م) ص 214-211
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النعت
نعت حقيقي حنو :

نعت سبيب حنو :

ط
هذا تلميد نشي ٌ

وجههُ
حسن ُ
طفل ٌ
هذا ٌ

نعت مفرد حنو :

نعت مجلة

نعت شبه اجلملة

جاء رجل العاقل

(مجلة امسية او فعلية) حنو :

(ظرف و جر جمرور) حنو:

حيمل كتاَابً  ،وجاء
جاء ٌ
رجل ُ

ِ
رجل أمام
يف الدار ٌ

رجل كرميٌ ابوه
ٌ

الكرسي ،ورأيت رجالً على
ٌ

حصانه

11
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املبحث الثاين  :حملة عن كتاب خريدة البهية.
خريدة البهية وهي كتاب حيتوي العقائد التوحيدية ،وهي أتتى على صورة منظومة
يوضح معانيها ويشيِّد مبانيها ،وقد ألف هذا الكتاب خريدة البهية اجتنبت فيه
ِّ
االختصار ِ
املخ َّل ،وأعرضت فيه عن التطويل امل ِم ِّل ،واقتصرت فيه على حترير الربهني مع
ُ
الفوائد اليت يزداد هبا اليقني.
املبحث الثالث  :ترمجة املؤلف.
 .1مولده ونشأته
الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي ،املالكي األزهري
اخللويت ،الشهري ابلدرديرِّ .بني رمحه هللا سبب لقبه :أن قبيلة من العرب نزلت
ببلده ،وكبريهم يدعى هبذا اللقب ،فولد جده عند ذلك فلقب بلقبه تفاؤالً
لشهرته.

14

ولد ببين عدي – كما أخرب عن نفسه – سنة سبع وعشرين و مائة
وحبَّب إليه طلب العلم فورد اجلامع األزهر ،وحضر
وألف .حفظ القرآن َّ
وجودهُ ،
دروس العلماء.

15

 .14الشيخ أحمد بن محمد العدوي ،شرح الخريدة البهية( ،بيروت :دار البيروتي) ،ص1 .
 .15نفس المراجع
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 .2شيوخه

16

 .1مسع دروس الشيخ حممد الدفري.
 .2ومسع احلديث على كل من الشيخ أمحد الصباغ ومشس الدين احلنفي ،وبه
خترج يف طريق القوم.
جل دروسه حىت أجنب.
 .3تفقه على الشيخ علي الصعيدي ،والزمه يف ّ
 .4وتلقن الذكر وطريق اخللوتية من الشيخ احلفين ،وصار من أكرب خلفائه.
جل
 .5حضر بعض دروس الشيخني امللوي واجلوهري وغريمها ،ولكن كان ُّ
اعتماده وانتسابه على الشيخني احلفين والصعيدي.
 .3أخالقه

17

كان رمحه هللا سليم الباطن ،مهذب النفس ،كرمي األخالق .له كلمات
حسنة العبارة ،بديعة احلقيقة و االستعارة ،تدل على أنه الفضائل ،وفرد األفاضل.
كان أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ،ويصدع ابحلق ،وال أتخذه يف هللا
لومة الئم ،وله يف السعي على اخلريد بيضاء.
 .4مكانته العلمية

18

 .16الشيخ أحمد بن محمد العدوي ،شرح الخريدة البهية( ،بيروت :دار البيروتي) ،ص1 .
 .17الشيخ أحمد بن محمد العدوي ،شرح الخريدة البهية( ،بيروت :دار البيروتي) ،ص8 .
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كان رمحة هللا عاملاً عالمة ،أوحد وقته يف الفنون العقلية والنقلية ،شيخ
اإلسالم ،وبركة األانم .أفىت يف حياة شيوحه مع كمال الصيانة ،والزهد والعفة
والداينة .وملا تويف الشيخ علي الصعيدي َّ
شيخا للملكية ،ومفتياً
املرتجم ً
تعني َ
وانظراً على وقف الصعايدة ،وشيخاً على طائفة الرواف ،بل شيخاً على أهل
مصر أبسرها يف وقته حساً ومعىن.
 .5مؤلفاته

19

وله مؤلفات كثرية ،منها:
 .1شرح خمتصر خليل ،أورد فيه خالصة ما ذكره األجهوري والزرقاين ،واقتصر
فيه على الراجع من األقوال.
 .2ومنت يف الفقه املالكي ،مساه " أقرب املسالك ملذهب مالك"
 .3رسالة يف متشاهبات القرأن.
 .4نظم اخلريدة السنية يف التوحيد ،وشرحها – وهو الكتاب الذي بني أيدينا.
 .5حتفة األخوان يف آداب أهل العرفان يف التصوف.
 .6رسالة يف املعاين والبيان.
 .18الشيخ أحمد بن محمد العدوي ،شرح الخريدة البهية( ،بيروت :دار البيروتي) ،ص8 .
 .19نفس المراجع
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 .7رسالة أفرد فيها طريقة حفص.
 .8رسالة يف املولد الشريف.
 .9رسالة يف شرح قول الوفائية " اي موالدي اي واحد ،اي موالي ايدائم ،اي علي
ايحكم".
 .10رسالة يف شرح صالة السيد أمحد البدوي.
 .11رسالة يف صلوات شريفة ،امسها " املورد البارق يف الصالة غلي ألفضل
اخلالئق".
 .12التوجه األنسى بنظم األمساء احلسىن.
 .13جمموع ذكر فيه أسانيد الشيوخ.
وله شروح منها:
 .1شرح على ورد الشيخ كرمي الدين اخللويت.
 .2شرح مقدمة نظم التوحيد ،للسيد حممد كمال الدين البكري.
 .3شرح على مسائل كل صالة بطلت على اإلمام ،واألصل للشيخ البيلي.
 .4شرح على رسالة يف التوحيد من كالم دمرداش.
 .5شرح على آداب البحث.
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 .6شرح على الشمائل مل يكمل.
ِ
ض
 .7شرح على رسالة قاضي مصر عبد هللا أفندي قوله تعاىل ( :يَ ْوَم َايْتى بَ ْع ُ
ء ِ
ك) ]األنعام  ، [421 :وله غري ذلك.
ايت َربِّ َ
َ
 .6وفاته

20

تعلَّل أايماً ولزم الفراش مدة ،ويف سادس شهر ربيع األول من سنة إحدى
ومائتني و ألف تويف – رمحة هللا – وصلي عليه ابألزهر ،مبشهد عظيم حافل،
ودفن بزاويته .وقد وردت نظومة مفصال ىف املالحق.

 .20الشيخ أحمد بن محمد العدوي ،شرح الخريدة البهية( ،بيروت :دار البيروتي) ،ص71 .
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