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 المستخلص

 تناولت هذه الدراسة موقف السمين الحلبي من آراء الكوفيين في كتابه إيضاح السبيل إلى شرح 

 .التسهيل، حيث جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة

 فالمقدمة اشتملت على أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه، 

ا ال  تمهيد فتناولت فيه ترجمة موجزة عن السمين الحلبي، وتعريفا مختصرا عن كتابه وخطته، أمَّ

 .إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل

 ثم انتقلت إلى الفصل األول متحدثا عن المسائل التي وافق السمين الحلبي فيها الكوفيين، أما 

 ا الكوفيين، أما الفصلالفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن المسائل التي خالف السمين الحلبي فيه

 منهج السمين في : المبحث األول: الثالث فخصصته للتقويم، فاشتمل على ثالثة مباحث، وهي 

 أسلوب السمين في موافقاته ومخالفاته للكوفيين، والمبحث : موقفه من الكوفيين، والمبحث الثاني

 البحث بخاتمة ذكرت فيها  األسس التي بنى عليه السمين مواقفه من الكوفيين، ثم ختمت: الثالث

 .أهم النتائج، ثم أتبعت ذلك بفهارس فنية، وقائمة للمصادر والمراجع

  



 موقف السمين الحلبي من آراء الكوفيين

 "إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل " في كتابه 

The position of the Alsameen Alhalabi of Alkoviins views in 

to explaining facilitation clarifying the way his book  

 

 إعداد الطالب

 يوسف بن محمد بن عابد العتيبي

 بحث ُمقّدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية

 (شعبة اللغويات)

 

 إشراف األستاذ الدكتور

 عبد العزيز بن حميد الجهني

 جامعة الملك عبد العزيز

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية

 م8102سبتمبر -هـ0441محرم
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This study dealt with the position of the fat man Halabi of 
the views of the Kufayn in his book explaining the way to 
explain the facilitation, where this study came in the 
introduction, and the preparation, and three chapters, and 
the conclusion. 
The introduction included the reasons for the selection of 
the research, its importance, its objectives, the previous 
studies, its methodology, and its plan. The preface dealt with 
a brief translation of Al-Semin Al-Halabi and a brief definition 
of his book explaining the way to explain the facilitation. 
Then I moved on to the first chapter, speaking about the issues 
that the chieftain agreed upon in the Kufyans. The second chapter 
dealt with the issues that broke the fatul Al-Halabi among them the 
Kufis. The third chapter was devoted to the calendar. It included 
three topics: : The method of the chubby in its approvals and 
violations of the Kufayans, and the third topic: the foundations on 
which the fat man built his positions from the Kufis, and then 
concluded the research with a conclusion in which the most 
important results were mentioned, followed by technical indexes 
and a list of sources and references.. 

 

 


