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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:
فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »
إصدارها اجلديد « فتاوى في العربية » إىل مجهور القراء
أن تقدِّ م
َ
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.
كتاب أجاب فيه اإلمام مجال الدين بن مالك عن ثامين
وهو
ٌ

وقعت يف احلديث الرشيف ،ومن َث َّم فهو
مسائل نحوية ُمشْ ِك َل ٍة
ْ
النبوي.
كتاب يندرج يف سلسلة كتب مشكل احلديث
ِّ
ٌ
وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
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مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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خص هذه األ َّمــة بعلم اإلعراب ،وجعله
احلمد هلل الــذي َّ

والســام عىل سيدنا حممد النَّاطق
تبيان ًا لكل خطابَّ ،
والصالة َّ

بالصواب ،وعىل مجيع اآلل واألصحاب.
َّ
أما بعد:

فهذه مســائل نحو ّية مشــكلة يف احلديث النبوي الرشيف،

جاءت روايتها هنا عىل غري املشهور من قواعد النحو ،ف ُعرضت

عىل اإلمام العــامل العالمة مجال الدين بن مالــك ،فأجاب عنها
إجابات وافية شافية ،ذكر يف كل مســألة ما حتتمل من الوجوه،
بأسلوب واضح ،وحجة قوية ،أثلج هبا صدور مستـفتيه ،وأنار
هبا قرائح مستفيديه.
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وقع نظري عليها خمطوط ًة بمركز مجعة املاجد للرتاث بديب،
فرأيتها مســائل نافعة مفيدةً ،جديرة بالعناية والنرشَ ،ب ْل َه أهنا هلذا
اإلمام اجلليل.

فعقــدت العزم عىل حتقيقها؛ لإلفادة منها وهبا ،رغم ما الح
يل مــن صعوبات منــذ أول وقفة عليهــا ،إذ املخطوطة مل حتمل
عنوان ًا ،ومل تفهرس باســمها األصيل وإنام فهرست باسم مل يعزه
أحد إىل املؤلف ،وليس منها نسخة ثانية تعني عىل قراءهتا ،وتزيل
اللبس عن غامضها ،حتى كادت هذه الصعاب تثنيني عن امليض
يف حتقيقهــا ،لوال توفيــق اهلل تعاىل الذي هــداين إىل العثور عىل
مســائل منقولة عنها يف مصادر معتمدة :كرشح مسلم للنووي،
وفتح الباري البن حجر ،واألشباه والنظائر وكذا عقود الزبرجد
للسيوطي ،والتي كانت أبلغ دافع لـي إىل استئناف العناية هبا.
واآلن وقد تم حتقيقها أقدمهــا للمهتمني بالرتاث النحوي
وبرتاث ابن مالك عىل وجه اخلصوص ،شــاكر ًا َّ
كل من أفادين
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بفائدة ،أو عادت عيل منه عائدة ،وال ســيام أ .د .حاتم الضامن
 رمحه اهلل  -الذي تفضل مشــكور ًا بقراءهتا ،وإبداء مالحظاتهالقيمة ،وتوجيهاته املفيدة.
وقــد مهدّ ُت لتحقيق النص بدراســة موجــزة عن املؤلف
والكتــاب ،وذيلتــه بفهارس وافيــة ؛ بغية إخراجــه اإلخراج
األمثل ،غري أين ال أشرتط براءته من نقص أو خلل أو زلل ،كيف
وبضاعتي مزجاةِ ،
ومزودي َخالء! ولك ْن حسبي أين مل ُآل جهد ًا،
ُ
ومل أدخر وسع ًا ،ومل ِ
أض َّن بوقت.

راجي ًا املوىل تعــاىل أن جيعله خالص ًا له ،مقبوالً لديه ،مبارك ًا
فيه ،وأن ينفع به حمقق ًا كام نفع بأصله ،إنه سميع جميب ،واحلمد هلل
رب العاملني.
•

•

•
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املؤلف
مجال الدين بن مالك(((.
((( أهم مصادر ومراجع ترمجة ابن مالك مرتبة ترتيب ًا زمني ًا:

ذيل مــرآة الزمان  .76/3املخترص يف أخبــار البرش  .339/2هناية
األرب يف فنون األدب  .214/30إشارة التعيني  .320تاريخ اإلسالم
.108/50دول اإلسالم  .174/2العرب  .326/3الوايف بالوفيات

 .358/3فوات الوفيات  .407/3مــرآة اجلنان  .173/4طبقات

الشافعية الكربى  .67/8طبقات الشــافعية (لألسنوي).250/2
البداية والنهايــة  .283/7رشف الطالب  .425/1الوفيات .332

البلغــة يف تراجم أئمة النحــو واللغة .201غايــة النهاية يف طبقات
القراء  .180/2السلوك ملعرفة دول امللوك  .613/1طبقات النحاة

واللغويني  .133طبقات الشــافعية (البن قايض شــهبة) .149/2

النجوم الزاهرة  .243/7الدليل الشايف عىل املنهل الصايف .642/2

بغية الوعاة  .130/1مفتاح السعادة  .131/1نفح الطيب .432/2
كشــف الظنون (151/1ومواضــع ُأخر) .أســاء الكتب .103

شــذرات الذهــب  .339/5ديــوان اإلســام  .239/4تذكرة
املحسنني .425/1

وينظر أيضــ ًا :دائرة املعــارف اإلســامية .381/1هدية العارفني

 .130/2معجــم املطبوعات  .232/1تاريــخ الفكر األندليس=  

مـقـدمـة الـمحـقــق

11

هو أبــو عبد اهلل حممد بــن عبد اهلل بن عبــد اهلل بن مالك،
الطائي األندليس اجلياين املالكي ثم الدمشقي الشافعي النحوي
اللغوي ،إمام النحاة وحافظ اللغـة.
ولد ســنة (600هـ) ،وقيل :ســنة (598هـ) ،وقيل :سنة
(601هـ) ،وقيل غري ذلك ،وأول األقــوال أظهرها ،إذ ال جتد
أحد ًا ذكر ســنتني إال كانت األوىل إحدامهــا .ومل خيتلف يف أن
والدته بج ّيان من بالد األندلس ،التي تلقى فيها علومه ومعارفه
األولية ،حيث أخذ العربية عن غري واحد ،وقرأ كتاب ســيبويه،
= .186  تاريــخ األدب العــريب (لربوكلــان)  .276/5األعالم
 .233/6معجــم املؤلفــن  .234/10املوســوعة العربية العاملية

.119/22

والبن مالــك ترمجة وافية يف ّ
جل مقدمات حمققي كتبه :كالتســهيل،
ورشح عمدة احلافظ ،وإكامل اإلعالم ،ورشح الكافية الشافية.

وعنه الدراسات اآلتية « :ابن مالك وأثره يف اللغة العربية » ،و« نحو
ابن مالك بــن البرصة والكوفــة » ،و« ابن مالك وأثــره يف النحو

العريب » ،و« الدراسات اللغوية عند ابن مالك ».
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ودرس املذهــب املالكــي ،ثــم يف الثالثني من عمــره  -تقريب ًا
 رحل منها متوجهــا إىل املرشق ،واختار بالد الشــام موطن ًا،فتخلــق بأخالقها ،ومتذهــب بمذهبها « ،وخالــف املغاربة يف
حســن اخللق والســخاء واملذهب »((( .ونزل دمشــق وحلب
وبعلبك ومحاة ،وجالس وســمع يف كل بلــدة ،ثم تصدر إلقراء
ورصف مهته إىل إتقان لســان العرب حتى بلغ
العربيــة بحلبَ ،
فيه الغاية ،وأربى عىل املتقدمني ،فأصبح إمام ًا يف اللغة ،والنحو،

ودرس بجــد وإخالص حتى خترج به
والــرف ،والقراءاتّ ،

مجاعة كثرية ،ثم استوطن دمشق ،فأقام هبا ُيشغل ويصنف حتى

آخر حياته.

شـيـوخـــه:

مل حتص املصادر شيوخ ابن مالك ومل ت ُْس ِعف هبم ،وليس ذلك

ألنه ال شــيوخ له كام زعم بعضهم ،بل له شيوخ عديدة معتمدة،
((( شذرات الذهب .339/5
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قال ابن اجلزري « :وقد شــاع عند كثري مــن منتحيل العربية أن
ابن مالك ال يعرف له شــيخ يف العربية وال يف القراءات ،وليس
كذلك»((( ،وأيده غري واحد(((.
وأما شيوخه الذين ذكرهتم املصادر فهم:
 -1أبو رزين ثابت بن حممد بن يوســف بن خيار الكالعي
األندليس (ت 628هـ)(((.
 -2أبو صادق احلسن بن صباح املخزومي املرصي الكاتب
(ت632هـ)(((.
 -3أبو الفضل نجم الدين مكرم بن حممد ،املعروف بابن أيب
الصقر (ت 635هـ)(((.
((( غاية النهاية .180/2

((( ينظر :حاشية ابن محدون .18/1

((( الوايف بالوفيات  ،480/10وبغية الوعاة .482/1

((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .130/1

((( تاريخ اإلسالم  ،109 /50وسري أعالم النبالء .34/23
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 -4أبو احلسن علم الدين عيل بن حممد السخاوي النحوي
املقرئ (ت643هـ)(((.
 -5أبو البقاء موفق الدين يعيش بن عيل احللبي ،املشــهور
بابن يعيش (ت 643هـ)(((.
 -6األســتاذ أبــو عيل عمر بــن حممد األشــبييل األزدي،
املعروف بالشلوبني (ت 645هـ)(((.
 -7أبو عمــرو مجال الديــن عثامن بن عمر بــن احلاجب
النحوي (ت 646هـ)(((.
 -8أبو عبد اهلل مجال الدين حممد بن حممد بن عمرون احللبي
النحوي (ت 649هـ)(((.
((( الوايف بالوفيات  ،64 /22وبغية الوعاة .192/2

((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .351/2
((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .224/2
((( بغية الوعاة  ،134/2وحاشية ابن محدون .18/1

((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .231/1
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 -9أبو عبد اهلل رشف الدين حممد بن عبد اهلل بن أيب الفضل

املريس (ت 655هـ)(((.

 -10أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن اخلباز(((.
 -11أبو العباس أمحد بن نوار(((.
 -12أبو عبد اهلل حممد بن مالك املرشاين(((.
تـالمـيــذه:

كثريون هم تالميذه واآلخذون عنه والناهلون من ســيبه؛

وذلك إلمامته يف فنّه - ،ثم شهرته الواسعة ،ثم تصدره للتدريس

زمن ًا طويالً ،و أشهر من أخذ عنه:

 -1اإلمــام أبو زكريا حميي الدين حييــى بن رشف بن مري

النووي (ت 676هـ)(((.

((( الوايف بالوفيات  ،354/3وغاية النهاية .180/2
((( طبقات النحاة واللغويني 35
((( نفح الطيب .432/2

((( نفح الطيب  ،432/2ودائرة املعارف اإلسالمية .381/1

((( طبقات الشافعية الكربى  ،395/8وطبقات النحاة واللغويني .133
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 -2شــمس الدين حممد بــن حممد بن عبــاس بن جعوان
األنصاري الشافعي (ت 682هـ)(((.
 -3ابنه اإلمام بدر الدين حممد بن حممد بن عبد اهلل بن مالك
(ت686هـ)(((.
 -4أبــو الربكات زين الدين املنجا بن عثامن بن أســعد بن
املنجا التنوخي (ت 695هـ)(((.
 -5هباء الدين حممد بــن إبراهيم بن حممد بن أيب النرض بن
النحاس (ت 698هـ)(((.
 -6أبو احلسني عيل بن حممد بن أمحد بن عبداهلل رشف الدين
اليونيني (ت 701هـ)(((.
((( الوايف بالوفيات  ،203/1وطبقات احلفاظ .514

((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .225/1

((( طبقات النحاة واللغويني  ،133وشذرات الذهب .433 /5
((( بغية الوعاة  ،13/1ونفح الطيب .437/2
((( طبقات احلفاظ .516
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 -7حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضــل البعيل احلنبيل الفقيه
النحوي (ت 709هـ)(((.
 -8حممد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم األذرعي
ثم الدمشقي (ت 712هـ)(((.
 -9جمد الدين أبو عبداهلل حممد بن حممد الصرييف األنصاري
الدمشقي (ت 722هـ)(((.
 -10أبو احلســن عالء الدين عيل بــن إبراهيم بن داود بن
العطار (ت 724هـ)(((.
 -11أبــو الثناء شــهاب الدين حممود بن ســلامن احللبي
الدمشقي (ت 725هـ)(((.
((( تاريخ اإلسالم  ،109/ 50وبغية الوعاة .207/1
((( الدرر الكامنة .169/3

((( الوايف بالوفيات .231/1

((( طبقات الفقهاء الشافعية .59/2
((( أعيان العرص .2035/4
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 -12زيــن الديــن أبو بكر بن يوســف ،املزي الشــافعي
(ت 726هـ)(((.
 -13نارص الدين شافع بن عيل بن عباس الكناين العسقالين
ثم املرصي (ت730هـ)(((.
 -14حممـــد بــن إبراهيم بن سـعـــد اهلل بن جـمـاعـــة
(ت 733هـ)(((.
 -15شــهاب الديــن أمحد بن حممــد بن غانم الشــافعي
(ت 737هـ)(((.
 -16رشف الدين هبة اهلل بن قايض القضاة ،املعروف بابن
البارزي (ت 738هـ)(((.
((( الدرر الكامنة  ،275/1وشذرات الذهب .61/6
((( الدرر الكامنة .109 /2

((( املصدر السابق .171 /3

((( الدرر الكامنة  ،158/1وشذرات الذهب .114/6

((( الدرر الكامنة  ،247/4وشذرات الذهب .119/6
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 -17علــم الدين القاســم بن حممد بن يوســف بن حممد
الربزايل الشافعي (ت 739هـ)(((.
 -18علم الدين ســليامن بن أيب حــرب الكفري الفارقي
احلنفي النحوي(((.
مـؤلـفــاتـــه:
متيزت مؤلفات ابن مالك باألصالة ،وحظيت باإلخالص،
ورزقت القبول .وأبرز دليل عــى ذلك حفظ اهلل  -عز وجل -
أكثرها حتــى وصلت إلينا ،وكثرة انتفاع النــاس وعنايتهم هبا،
وهي غالب ًا ذات شقني :منثورة ومنظومة ،إذ كان إىل جانب ملكته
يف التأليف نثر ًا ،ذا ملكة قويــة يف التأليف نظ ًام .وقد طبع الكثري
منها ،فمن مؤلفاته:
((( البداية والنهاية  ،267/13وشذرات الذهب .122/6
((( الوايف بالوفيات  ،360/15وبغية الوعاة .598/1
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أ) املطبـوعـة:

 -1أرجوزة يف الضاد والظاء((( :حققها طه حمسن ،ونرشهتا

جملة املورد (العدد 1406 )3هـ.

 -2االعتضاد يف الفــرق بني الظاء والضــاد((( :حققه طه

حمسن وحسني تورال ،النجف 1972م.

 -3االعتــاد يف نظائر الظاء والضــاد((( :حققه أ.د .حاتم

الضامن ،ونرشته مؤسسة الرسالة ببريوت 1404هـ = 1984م.
 -4اإلعالم بمثلث الكالم (نظم)((( :أعتنى به أمحد األمني

الشنقيطي 1329هـ.

 -5إكامل اإلعالم بتثليث الكالم((( :حققه د.سعد الغامدي،

ونرشته جامعة أم القرى 1404هـ = 1984م.
((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .131/1
((( املصدر السابق.

((( املصدران السابقان.

((( مفتاح السعادة .131/1

((( بغية الوعاة  ،131/1وهدية العارفني .130/2
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 -6األلفــاظ املختلفــة يف املعــاين املؤتلفــة((( :حققــه
د.حممد حســن عواد ،ونرشته دارا اجليل وعامر ببريوت وعامن
1411هـ = 1991م.
 -7األلفية (نظم)((( :هلا طبعات كثرية مستقلة ومع رشوحها
وال سيام رشح ابن عقيل.
 -8إجيــاز التعريــف يف علم الترصيــف((( :حققه د.حممد
املهدي سامل ،ونرشته اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422هـ
= 2002م.
 -9بيتان يف ظــاءات القرآن مرشوحــان((( :حققها هالل
ناجي ،ونرشهتا عامل الكتب ببريوت 1420هـ = 1999م.
((( تاريخ األدب العريب .294/5

((( مفتاح الســعادة  ،131/1وهدية العارفني  .130/2وسامها بعضهم
« اخلالصة ».

((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( تاريخ األدب العريب .294/5
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 -10حتفــة املــودود يف املقصــور واملمــدود((( :اعتنى به

إبراهيم اليازجي بالقاهرة 1315هـ ،ثم أمحد األمني الشــنقيطي

1329هـ.

 -11تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد((( :حققه حممد كامل

بركات ،ونرشته دار الكتاب العريب بالقاهرة 1967م.

 -12التعريف يف رضوري الترصيف :حققه د.حممد املهدي

سامل ،ونرشته دار البخاري بالسعودية 1418هـ ،ثم هالل ناجي
بدمشق 1999م.

 -13ثالثيــات األفعــال((( :حققــه أ.د .ســليامن العايد

بالسعودية.

 -14ذكر معاين أبنية األسامء املوجودة يف املفصل((( :حققه
((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( املصدران السابقان.

((( تاريخ األدب العريب .294/5
((( املرجع السابق .295/5
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حممد وجيــه تكريتي ،ونرشته جملة جممع اللغــة العربية باألردن
(العدد1987 )33م.
 -15رسالة يف االشــتقاق((( :حققها د.حممد املهدي سامل،
ونرشهتا جملة اجلامعة اإلسالمية (1419 )107هـ.
 -16رشح التســهيل ((( :حققــه د .عبــد الرمحن الســيد
و د حممد بدوي املختون ،ونرشته هجر للطباعة بمرص1410هـ
= 1990م.
 -17رشح عمــدة احلافــظ وعــدة الالفظ((( :حققــه
عدنان الدوري ،ونرشته وزارة األوقــاف بالعراق 1397هـ =
1977م.
((( الدراسات اللغوية عند ابن مالك .126

((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .131/1
((( املصدران السابقان.
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 -18رشح الكافية الشــافية((( :حققــه عبداملنعم هريدي،
ونرشته مكتبة الثقافة الدينية 1420هـ = 2000م.
 -19شــواهد التوضيــح والتصحيح ملشــكالت اجلامع
الصحيح((( :حققه حممد فــؤاد عبد الباقي ،ونرشته عامل الكتب
ببريوت 1403هـــ = 1983م ،ثم طه حمســن ،ونرشته وزارة
األوقاف بالعراق 1405هـ = 1985م.
 -20عمدة احلافظ وعدة الالفظ((( :حققه عدنان الدوري،
ونرشته وزارة األوقاف بالعراق 1397هـ = 1977م.
 -21الفوائد النحوية واملقاصد املحوية((( :حققه حســن
بركات ،ونرشته مكتبة الرشد بالسعودية 2002م (تقريب ًا).
((( فوات الوفيات .408/3

((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( املصدران السابقان.

((( شذرات الذهب  ،339/5وهدية العارفني .130/2
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 -22الميــة األفعال (نظم)((( :حققــه حممد أديب محران،
ونرشته دار قتيبــة 1411هـ = 1991م ،ثم هالل ناجي ونرشته
عامل الكتب 1420هـ = 1999م.
 -23منظومة فيام ورد من األفعال بالواو والياء((( :منشورة
ضمــن كتاب (املزهر) للســيوطي ،طبعة بــروت 1412هـ =
1992م.
 -24نظم الفوائد((( :حققه أ.د .سليامن العايد ،ونرشته جملة
جامعة أم القرى (العدد1409 )2هـ.
 -25وفاق املفهوم يف اختالف املقول واملرســوم((( :حققه
بدر الزمان النيبايل ،ونرشته مكتبة اإليامن باملدينة املنورة 1409هـ
= 1989م.
((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( املزهر  ،282-279/2وتاريخ األدب العريب .294/5
((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .131/1
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ب) املخطـوطـة:

 -1أجوبة عىل أسئلة مجال الدين اليمني يف النحو(((.
 -2أرجوزة يف اخلط(((.
 -3اإلرشاد يف الفرق بني الظاء والضاد(((.
 -4اإلعالم بتثليث الكالم(((.
 -5األفعال وترصيفها(((.
 -6إكامل العمدة(((.
 -7ألف اإلبدال(((.
((( تاريخ األدب العريب  ،295/5ورشح التســهيل (املقدمة  ،)16وهي
خمطوطة صغرية تقع يف سبع ورقات ،اطلعت عليها وقرأهتا ،وأشك

يف نسبتها إليه.

((( املرجع السابق.

((( االعتامد يف نظائر الظاء والضاد .32
((( هدية العارفني .130/2
((( املرجع السابق.

((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .132/1
((( هدية العارفني .130/2
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 -8بيان ما فيه لغات ثالث فأكثر وغري ذلك (منظومة)(((.
 -9حتفة األَ ِح َّظاء يف الفرق بني الضاد وال َّظاء(((.
 -10مجع اللغات املشكلة(((.
 -11حوز املعاين يف اختصار حرز األماين(((.
 -12سبك املنظوم وفك املختوم(((.
 -13رشح إكامل العمدة(((.
 -14رشح حتفة املودود يف املقصور واملمدود(((.
((( الدراســات اللغوية عند ابن مالــك  ،121ونظــم الفوائد (مقدمة
املحقق .)49

وض َب َطها بكرس مهـــزة األحظاء،
((( تاريــخ األدب العــريب َ ،294/5
وهو َو َه ٌم.

((( القاموس املحيط (برشحه تاج العروس .)342/1

((( هدية العارفني .130/2

((( مفتاح السعادة  ،131/1وهدية العارفني .130/2

((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .132/1
((( املصدران السابقان.
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 -15رشح اخلالصة (األلفية)(((.
الضب يف معرفة لسان العرب(((.
َّ -16
 -17فتاوى يف العربية((( (وهو هذا الكتاب).
 -18فيام جاء أفعل وفعل(((.
 -19قصيدة يف األسامء املؤنثة(((.
 -20قصيدة يف الضاد والظاء(((.
 -21القصيدة املالكية (الدالية) يف القراءات(((.
 -22املؤصل يف نظم املفصل(((.
((( تاريخ اإلسالم  ،110/50وكشف الظنون .151/1
((( شذرات الذهب  ،339/5وهدية العارفني .130/2
((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .132/1
((( املصدران السابقان.

((( تاريخ األدب العريب .295/5
((( مفتاح السعادة .132/1

((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .131/1
((( بغية الوعاة  ،131/1وهدية العارفني .130/2
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 -23املقدمة األسدية(((.
 -24املنهاج اجليل رشح قانون اجلزويل(((.
 -25النكت النحوية عىل مقدمة ابن احلاجب(((.
 -26وفاق االستعامل يف اإلعجام واإلمهال(((.
جـ) كـتـب نسبـت إليـه غـلـطــ ًا:
 -1بحر الفوائد العلية(((.
 -2بلغة ذوي اخلصاصة يف رشح اخلالصة(((.
((( بغية الوعاة  ،131/1ومفتاح السعادة .132/1
((( املصدران السابقان.

((( االعتامد يف نظائر الظاء والضاد (مقدمة املحقق .)16
((( تاريخ األدب العريب .294/5

((( ينظر :الدراسات اللغوية عند ابن مالك .156

((( نُسب إليه يف هداية العارفني  ،130/2وهو ملحمد بن حممد األسدي
املقديس (ت 808هـ) كام يف كشــف الظنون يف موضعني ،154/1
 ،252/1وكام يف هدية العارفني أيض ًا .178/2
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 -3بغية األريب وغنية األديب يف األصول(((.
 -4العروض(((.
 -5خمترص يف الفرق بني الضاد والظاء والذال(((.
 -6نظم الكفاية يف اللغة(((.
من ثـنــاء الـعـلـمــاء عـلـيــه:
أثنــى عليه كثري مــن األئمة األعالم ب ُع ِّلــو كعبه ،وتقدمه،

وتفرده يف اللغة والنحو والترصيف
وسبقه ،وإمامته ،وتض ّلعهّ ،
والقراءات وغريها من الفنون والعلـوم.

((( نســب إليه يف هدية العارفني  ،130/2وهو منسوب إىل ابنه حممد يف
كشف الظنون .247/1

((( نســب إليه يف هدية العارفني  ،130/2وهو منسوب إىل ابنه حممد يف

كشف الظنون  ،1134/2ومفتاح السعادة  ،180/1واالعتامد .16
((( الدراســات اللغوية عند ابن مالك  ،163وذكر أنه وقف عليه حمقق ًا

مطبوع ًا باسم االقتضاء للفرق بني الذال والضاد والظاء ،منسوب ًا إىل

مؤلفه ابن سعود املقري.

((( ينظر :االعتامد  ،16والدارسات اللغوية عند ابن مالك .158
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فالنووي مل يكن ينعته إال بالنعوت العوايل واأللقاب الغوايل،
اعرتاف ًا بمكانته وجاللته وإمامته ،قال عنه « :وهو إمام أهل اللغة
واألدب يف هذه األعصار بال مدافعة »(((.
وأما الذهبــي  -وهو من هو يف نقد الرجــال  -فقد ترجم
له ترمجة قيمة ضافية ،نعته فيها بنعوت اإلمامة والتقدم ،اقتبسها
منه كل من ترجــم بعده البن مالك ،قال فيهــا « :كان إمام ًا يف
القراءات وعللها ،وأما يف اللغة فكان إليه املنتهى ،وأما يف النحو
والترصيف فــكان بحر ًا ال جيــارى ،وأما أشــعار العرب التي
يستشهد هبا عىل اللغة والنحو فكان األئمة األعالم يتحريون من
أين يأيت هبا » ،إىل أن قال « :وكان نظم الشــعر عليه سه ً
ال »(((،
ومل ينتــه ثناؤه عليه عنــد هذه اجلوانب فحســب ،بل أثنى عىل
شخصيته وخلقه وسلوكه أيض ًا ،بقوله « :هذا مع ما هو عليه من
((( هتذيب األسامء واللغات .62/3

((( تاريخ اإلسالم  108/50باختصار.
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الدين املتني وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت ورقة
القلب وكامل العقل والوقار والتــؤدة » ،وكفى بمثل هذا الثناء
شهادة من إمام كالذهبي.
ومل يكتف الالحقون هبذه النعوت وما اشــتملت عليه من
كامالت ،بل أتوا بام مل تأت بــه األوائل ،فهذا الصالح الصفدي
حيدث عجبــ ًا عن حفظ ابن مالك للغة ،قال « :أخربين الشــيخ
اإلمام شهاب الدين أبو الثناء حممود((( عن حفظه ،فقال :جلس
يومــ ًا  -يعني ابن مالــك  -وذكر ما انفرد بــه صاحب املحكم
عــن األزهــري يف اللغة » ،فعلــق الصفدي عىل هــذه احلادثة
بقولــه « :وهذا أمر معجز؛ ألنه يريد ينقــل الكتابني »((( .وحق ًا
ما قال ،فمن ذا يســتطيع أن يبني ما انفرد بــه إمام عن إمام إال
ُح َفظة ُط َلعة.
((( أحد تالميذ املؤلف ،سلفت ترمجته.
((( الوايف بالوفيات .359/3
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بل لعل هذا اخلرب هو الذي أنطق ابن اجلزري بشــهادة وثناء
عطرين ،عىل قوة حفظ واجتهاد ابن مالك ،بقوله « :وكان ذهنه
أصح األذهان ،مــع مالزمته العمل
 يعني ابــن مالك  -مــن ِّوالنظر والكتابة والتأليــف » ،إىل أن قال عن إخالصه وحرصه
عىل التعليم « :وكان جيلس يف وظيفته مشــيخة اإلقراء بشــباك
الرتبة العادلية وينتظر من حيرض يأخذ عنه ،فإذا مل جيد أحد ًا ،يقوم
إىل الشــباك ويقول « :القراءات القراءات ،العربية العربية » ،ثم
يدعو ويذهب ويقول :أنا ال أرى أن ذمتي تربأ إال هبذا »(((.
ولعل ما نقله ا َمل َّقري((( عن الشــيخ ركــن الدين بن القوبع
مــن قوله « :إن ابن مالــك ما ّ
ج َلة
خل للنحو حرمــة » ،حيمل ُ ْ
الثناء العطر عليه.
((( غاية النهاية .180/2

((( نفح الطيب .435/2
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وبعد :فهذه شــهادات أئمة أعالم ،نطقت أقالمهم شاهدة
له بالتقدم والســبق والفضل واحلفظ واإلمامــة ،إنصاف ًا منهم
واعرتاف ًا وختليد ًا ملكانته وإمامته.
َّاس َأك َي ُس ِم ْن ْ
أن يمدَ حوا َر ُج ً
ال
والن ُ
			

ِ
إحسـان
آثــار
لـم َي َـروا عنـد ُه
َ
مـا ْ

وفـــاتــه:
كـانت وفـاتـه  -رمحه اهلل  -يف ثـاين عـرش شعبـان ،ســنـة
وص ّل عليه باجلامع األموي
672هـ((( ،وقد ن ّيف عىل السبعنيُ ،
بدمشق ،و ُدفن بسفح قاسيون برتبة القايض عز الدين بن الصائغ،
وقد رثاه غري واحد.
((( باإلمجــاع ،إال ما قاله ابن اجلزري يف غايــة النهاية  :180/2إهنا ليلة
األربعاء وثالث عرش شعبان ،أو ابن كثري يف البداية والنهاية :283/7

إهنا ليلة األربعاء ثاين عرش رمضان.
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تراثنــا
يف إعـراب احلـديث النبـوي
إعراب احلديــث وتوجيه بعض ألفاظه املشــكلة ،كثري ًا ما
يتم يف طيات كُتب رشوح احلديث النبوي ،ويف القليل من كتب
األمايل ونحوها .وأول من أفرد إعراب احلديث النبوي بمصنف
مستقل هو أبو البقاء العكربي (ت616هـ) يف:
 « -1إعــراب احلديث النبوي » ،وهو إعــراب وتوجيه ملا
أشكل يف جامع املسانيد البن اجلوزي.
 « -2نكت من إعراب احلديث »((( عىل كتابه املذكور آنف ًا.
ثم تبعه مجال الدين بن مالك (ت 672هـ) فصنف:
 « -3شـواهـــد التوضيح والتصحيح ملشكـــات اجلامع

وج ُّله إعراب وتوجيه ملا أشكل يف صحيح البخاري.
الصحيح »ُ ،
((( خمطوط.
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 « -4فتــاوى يف العربيــة »  -كتابنا هــذا  -وهو إجابات
وتوجيهات ملشــكالت يف احلديــث النبوي غــر مقترص عىل
كتاب بعينه.
ثــم ختم مصنفات هــذا الباب ،الســيوطي (ت 911هـ)
بكتابه:
 « -5عقود الزبرجد عىل مســند اإلمام أمحد » ،وهو كاسمه
مقصور عىل ما أشكل يف مسند اإلمام أمحد.
•

•

•
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كتـاب
(((

فتـاوى يف العـربية
تـوثـيــق نـسـبـتــه:

مــادة الكتاب من حيث هــي ثابتة النســبة إىل ابن مالك،

ال يعرتي ذلك شــك وال خياجلــه ارتياب ،وذلــك بام حظي به

الكتاب من نقل كبار األئمة عنه ،بحيث صار الكتاب كله ثابت
ٍ
النســبة إىل املؤلف ،إذ ُ
مســألة أو أكثر من كتاب واحد ًا ،كام
نقل

أنه يوثق املنقول ،يوثق ما مل ينقـل أيض ًا ،ما دام األسلوب واحد
واملنهج واحد ًا.

وأول توثيق لنســبة الكتاب نجده عند ابن مالك نفســه يف

رشح التسهيل((( ،وشواهد التوضيح((( ،بإيراده املسألة السادسة

نفسها ،مع بون ّبي بينهام.

((( ُعــزي إىل ابن مالــك يف :بغية الوعــاة  ،131/1ومفتاح الســعادة
 ،132/1وكشف الظنون  ،1226/2وهدية العارفني .130/2

((( .139/1
((( .178
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أما توثيــق غريه فقد نقل عن هذا الكتــاب وأفاد منه ثالثة

أئمة أفذاذ كبــار ،كان نقلهم توثيق ًا لنســبته إىل ابن مالك وأيام

توثيق ،فأول أولئك :النووي ،الذي نقل جزء ًا كبري ًا من املســألة

السادسة يف رشحه عىل مســلم((( وعزا ما نقله إىل ابن مالك ومل
يسم الكتاب ،ثم تاله ابن حجر العسقالين بنقل ٍ
جزء من املسألة
الثامنة يف الفتح((( ،وعزاه إىل ابن مالك أيض ًا ومل يســم الكتاب،

وتبعهام السيوطي فنقل يف األشباه والنظائر((( وعقود الزبرجد

(((

املسألتني الرابعة والسادسة وعزامها إىل ابن مالك أيض ًا ومل يسم

الكتاب .فهذه النقول تعد توثيق ًا متين ًا لنسبة الكتاب إىل املؤلف.
تـوثـيــق عـنــوانـه:

مل حتمــل املخطوطة عنوان ًا عىل صفحتها األوىل ،بل وجدهتا

ُغ ْف ً
ال دون عنوان ،وأول عنــوان تعاملت به مع املخطوطة هو:
((( .268/18
((( .597/1

((( .670 662/3

((( .371 ،352 ،95/2
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(أجوبة مســائل وردت عىل ابـــن مالك) ،وهو عنوان ٍ
خال من
أي توثيــق ،وبالبحــث والتفتيش عن مؤلفات ابــن مالك عند

األقدمنيُ ،و ِجد أن الســيوطي يف البغية((( ،وطاشكربي زاده يف
مفتاح السعادة((( ،وحاجي خليفة يف كشــف الظنون((( ،نسبوا

إليــه كتاب ًا يدل عــى مضمون هذه املخطوطة ،هــو( :فتاوى يف

العربية) ،ومل ينســبوا إليه كتاب ًا باالســم األول قط ،وتابعهم يف
واملحدَ ثون ،األمر الذي يؤكد اســتعارة االسم
ذلك املتأخرون
ْ
األول من أجل عمل الفهرسة فقط ،ويؤكد أن عنوان املخطوطة

املوثوق بصحته ،والثابتة نسبته إىل املؤلف واملناسب للمضمون
هو( :فتاوى يف العربية).
فإن قيل :قد ســلمنا بأن العنوان ثابت النسبة إىل ابن مالك،
ولكن ما الدليل عىل أن هذا العنوان هلذا الكتاب ال لغريه؟
((( .131/1
((( .132/1

((( .1226/2
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قلت :قد ثبت أن العنوان ثابت النسبة إىل ابن مالك ،وثبت

أيض ًا أن الكتاب ثابت النســبة إليه ،ومل يســتعمل العنوان اس ًام

لكتاب آخر ،ومل حيمل الكتاب اســ ًا آخر أيضــ ًا( .أي مل يتنازع
ِ
ِ
َ
الكتاب).
عنوانان هذا
العنوان ،ومل يتنازع
كتابان هذا
َ

لذلك مل يبق ســوى مــدى مطابقة أحدمهــا لآلخر ،ومها
متطابقان متام املطابقة ،بل إن يف مســتهل املخطوطة ما يشري إىل
ذلك ،عند قوله « :مسائل أرسلت إىل الشيخ مجال الدين يستفتى

فيها » ...فأخذ من قوله « :يستفتى » عنوان ًا هلذه املسائل ،وسميت
« فتاوى » ولكنها (فتاوى يف العربية).
مـوضـوعــه وقـيـمـتــه:
عالج الكتاب ثامين مســائل مشــكلة مــن احلديث النبوي
الرشيف ،رويت هنا عىل غري املشــهور من قواعد النحو ،أجاب
عنها املؤلف إجابات وافية كافية شــافية ،ذكر يف كل مســألة ما

حتتمل من الوجــوه ،حتى أورد يف بعضها ســبعة أوجه ،حمتج ًا
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بشــواهد من القرآن الكريم واحلديــث الرشيف وكالم العرب
شعرهم ونثرهم.
كل ذلك يف أســلوب واضح متني قــوي مرجتل ،أظهر قوة
ملكته النحوية ،وبداهة استحضاره اجلواب مع الدليل.
والكتاب يعد رافد ًا من روافد إعراب احلديث ومصدر ًا من
أهم مصادره ،رجع إليه ونقل عنــه كبار األئمة :كالنووي وابن
حجر والســيوطي ،وقد تفرد بمسائل وشــواهد وروايات قلام
توجد يف غريه.
مـنـهـجــه وشـواهـــده:
يعد هذا الكتاب كتاب ًا من كتب اإلمالءات ،أماله ابن مالك
يف جمالــس متفرقة ،مجعه لــه بعض طلبته .وقد أشــار إىل ذلك
الســيوطي بقوله « :ورأيت يف بعض املجاميــع املوقوفة بخزانة
حممود ،فتاوى له يف العربية ،مجعها لــه بعض طلبته »((( .قلت:
((( بغية الوعاة .132/1
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لعله اإلمام النووي ،النتهاء سند النساخ إليه  -كام ورد يف مقدمة
الكتاب  -وكوهنا مجعــت له ،أدعى إىل أن خيتلــف املنهج فيها

عن سائر كتبه.

ومن مالمح املنهج خلو الكتاب مــن مقدمة وخامتة ،ومن

التبويب والتقسيم .وجاءت مســائله متتابعة ذات طابع رسدي

عىل غري نســق ،يظهر عليها تعدد املجالــس .ويمكن من خالل
تصفح الكتاب إرجاعه إىل جملسني ،يضم املجلس األول املسائل
األربع األوىل ،ويضم الثاين املسائل األربع األخرية.

أما شــواهده فإهنا تسري يف املنهج الذي انتهجه ابن مالك يف

كتبه األخرى ،فهو يتخري شواهده من القرآن ثم من احلديث ثم

من كالم العرب عىل هذا الرتتيب دائ ًام ،قال عنه ابن شاكر الكتبي:

« وكان أكثر ما يستشــهد بالقرآن فإن كان ما فيه شاهد ،عدل إىل
احلديث ،فإن مل يكن فيه يشء عدل إىل أشعار العرب »((( ،وهبذا

األسلوب سار يف هذه الفتاوى.
•

((( فوات الوفيات .407/3

•

•
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موازنة
بني
( الفتـاوى ) و ( الشواهـد )
للمؤلـف
موضوع الكتابني واحد ،فكالمها يف إعراب وتوجيه ألفاظ

مشكلة من احلديث ،التقيا يف معاجلة مسألتني فقط:

األوىل :مسألة اتصال نون الوقاية باالسم املشتق.
والثانية :مسألة حذف النون يف األفعال اخلمسة حال رفعها.
وافرتقا يف أمور ،أمهها:
أن (الشواهد) كتاب متوسط احلجم من القطع العادي ،يقع

يف ( )210صفحات من القطع العادي  -بعد التحقيق  (((-ضم

بني دفتيه إحدى وسبعني مســألة ،معظمه يف مشكل البخاري،

وشواهده كثرية مســتفيضة بلغت ( )730شاهد ًا ،ما بني آيـــة
((( دون الدراسة والفهارس.
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وحديث وشــعر ونثر((( ،يبــدأ كل مســألة بقوله « :ومنها ».
وكله دراســة وتعليق عىل ما يراه مشكالً ،وليس فيه أي جواب
عن أي سؤال.
أما (الفتاوى) فكتاب صغري احلجم من القطع العادي ،يقع
يف ( )25صفحة  -بعد التحقيق  ،(((-عالج ثامين مسائل مشكلة
من احلديث ،غــر مقترص عىل كتاب بعينه ،وشــواهده معتدلة
بلغت نحو مخسني شــاهد ًا  -تقريب ًا  -ما بني آية وحديث وشعر
ونثر ،نصف مســائله إجابات عن أســئلة ،ونصفه اآلخر تعليق
عىل ما رآه مشك ً
ال و ُيستدعى إيضاحه.
خمطـوطـة الكتـاب:
هي نســخة فريدة حتتفــظ هبا املكتبــة الظاهرية بدمشــق
رقمهــا ( - ،)5483حصلت عىل صورة عنهــا من مركز مجعة
((( شواهد التوضيح (الدراسة .)34
((( دون الدراسة والفهارس.
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املاجد للثقافة والــراث بديب ،من جمموع رقمه ( ،)1286يضم
كتب ًا ورسائل كثرية .ومل أعثر عىل نسخة ثانية ،رغم كثرة البحث
والتفتيش واملراسالت.
تقع املخطوطة يف الرتتيب التاسع بني خمطوطات املجموع،
ومل حتمل عنوان ًا هلا ،وإنام محلت اسم مؤلفها عىل صفحة العنوان
 بخط مغاير للمتن ،وهو اخلط الديواين  -وفوقه اسم قرئ منه:« شيخ اإلسالم حميي الدين » - ،وقرئ من تكملته حرف الياء
فقط ،وكأهنا الياء من اســم النووي  ،-لكون هذه املسائل نقلت
من خطه  -كام هو مثبت يف مستهل املخطوطـة.
وعليها عدة متليكات يف ســنوات خمتلفة ،كام هو واضح يف
صورة صفحة العنوان امللحقة بالكتاب.
وتقع يف ثامين ورقــات (ق -1ق ،)8ويف الورقة صفحتان،
ويف الصفحة ( )17ســطر ًا ،ويف الســطر ( )9-8كلامت غالب ًا،
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ومسطرة الصفحة ( ،)14.5 × 21.5وأصاب صفحة العنوان
وأعىل الورقــة األوىل يشء من الرطوبة .وأصيبت األوراق (،3
 )5 ،4بخرم يف اهلامش األيرس من الوجه (أ).
والنســخة مصححة ومقابلة باألصل ،ومشــكولة بعض
الشــكل الصحيح ،وخطها مغريب معتاد جيــد واضح مقروء،
ويف بعــض كلامهتــا طمس وإشــكال وعــدم التزام بالرســم
العــام للمخطوطــة ،وكــذا عــدم اســتعامل النقط واهلمــز،
وفيهــا حلق واحــد يف الورقة السادســة .وقد أعــان اهلل تعاىل
عىل قراءهتا.
نســخها عمر بن أمحد بــن عيل الرصايف الشــافعي ،وفرغ
منه يوم اجلمعة ثاين شــهر صفر من ســنة عرشين وســبعامئة،
هي والتالية هلا (نكت يف إعــراب احلديث) للعكربي ،ورقمت
املخطوطتــان مــن (ق -1ق ،)26واقتــر عىل ذكر اســمه
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وذكــر املقابلة والتصحيح والتاريخ يف هنايــة الثانية .لذا ُأ ِحل َق ْت
بنرشيت هــذه صورة الصفحــة األخرية من املخطوطــة الثانية،
مــع صفحة العنــوان والورقــة األوىل واألخرية مــن خمطوطة
هذا الكتاب.
منهـج التحقيـق:
حتريت عنــد عنايتي هبذا الكتاب أن يظهــر نصه يف أقرب
صورة أرادها مؤلفه ؛ فكان سبييل إىل ذلك ماييل:
 ن َْس ُــخ املخطوطة حســب قواعد اإلمــاء احلديث ،مع

استعامل عالمات الرتقيم.

 َض ْب ُــط معظم النــص وخصوص ًا اآليــات واألحاديث
واألشعار واألمثال واملشكل.
 مقابلة املســائل التي أوردها املؤلف يف كتابه :التســهيل،النووي يف رشح مســلم ،أو ابــ ُن حجر يف الفتح،
أو التي نقلها
ُّ
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الســيوطي يف األشــباه والنظائر ،لكن األخري قد ترصف يف
أو
ُّ

النقل ترصف ًا بين ًا ،لذا اقترصت يف مقابلة نصوصه عىل الرضوري
فقط ،واعتمدت عىل نســخة جممع اللغة بدمشــق .وقد رمزت
إىل ابن مالك بـ (م) وإىل النــووي بـ (ن) وإىل ابن حجر بـ (ح)
وإىل السيوطي بـ (س).
 التعليق بإجياز عىل ما ع ّن يل فيه غموض. توثيق معظم مسائله من املصادر النحوية. رشح أهم املفردات الغامضة ،وعدم اإلشــارة إىل اللسانأو القاموس ورشحه.
 ترمجة األعالم الواردة تراجم موجزة. ختريج النصوص الواردة يف املتن كام ييل  -دون استقصاء:-أ) اآليــات القرآنية بعزوها إىل الســورة وبيــان رقم اآلية،
وخترجيها إن كانت قراءة.
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ب) األحاديث بتخرجيها من أصول كتب الســنة ،مع ذكر
الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث وراويه ،مصدِّ ر ًا
متحري ًا العزو إىل الصحيحني.
من أخرجه بلفظه،
ِّ

جـ) الشــعر بعزوه إىل ديوان الشــاعر  -إن كان له ديوان -
وإىل بعض من استشهد به ،مع ذكر البحر ،والقائل إن علم.
د) األمثال بعزوها إىل كتب األمثال.
هـ) األساليب النَّحوية واللغوية والبالغية بعزوها إىل مظاهنا
يف كتب العربيـة.
 اســتعامل احلارصتــن [ ] :حلرص ما أضيــف إىل النص،وللساقط من النسخ األخرى إن طال ،ولإلشارة إىل أرقام أوراق
املخطوطة ،ولتحديد امليزان الشعري.
 فهرسة اآليات واألحاديث واألشعار واألمثال واألساليبومسائل العربية واألعالم والكتب واملصادر واملحتوى.
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واهلل املوفــق واهلادي إىل ســواء الســبيل ،واحلمد هلل أوالً
وآخر ًا ،وله النعمة باطن ًا وظاهر ًا.
•

•

•

51

مـقـدمـة الـمحـقــق

صفحة العنوان
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الصفحة األوىل
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الصفحة األخرية
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الصفحة األخرية

من « نكت من إعراب القرآن » للعكربي

فتاوى يف العربيَّة
تأليـف
مجال الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك
( 600هـ 672 -هـ )

56
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/

[2أ]

لــت منها ِ
ِ
هذه النُّســخ َة،
َو َجدْ ُت عــى الن
ُّســخة التي َن َق ُ
ما صور ُت ُه:
لت منها ِ
وجدت عىل الن ِ
هذه النُّســـخ َة :ن ُِق َل ْت
ُّسخة التي َن َق ُ
ُ

ِ
ُ
املسائل ِم ْن َخ ِّ
ـــط َّ
الش ِ
النواوي
يخ اإلما ِم حميي الدين
هـــذه
ِّ

(((

 رمح ُه اهلل .-((( ويقال :النووي أيض ًا ،وهو :شيخ اإلسالم أبو زكريا حييى بن رشف،

اإلمام املحدث الفقيه ،املتفنن يف أصناف العلوم( ،ت 676هـ) ،وهو

من تالميذ املؤلــف ،ومن خطه نُقلت هذه الفتاوى ،ولعله هو الذي

مجعها ،فقد ذكر ابــن حجر يف الفتح  ،41/1أن النووي ســأل ابن

مالك عن توجيه « أجــود » .وقال السيوطـــي يف البغية :132/1
« رأيــت يف بعض املجاميع املوقوفة بخزانة حممود فتاوى له أي البن

مالك يف العربية ،مجعها له بعض طلبته »  .ا هـ.

قلت :وبالنظر إىل ذكر اســمه يف مستهل الكتاب وانتهاء سند النساخ

إليــه ،يرتجح أن يكون هو الــذي مجعها ،وأنه املقصــود بـ « بعض
الطلبة » ،واهلل أعلم .ترمجته يف طبقات الشــافعية الكربى،395/8  

ولب اللباب .307 ، 304/2
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مسائل ُأ ِ
ــيخ ِ
ِ
ُ
لت إىل َّ
الش ِ
مجال
الدين(((ُ ،ي ْس َت ْفتَى فيها من
رس ْ

ِ
ٍ ((( ِ
ور َ ُتا:
ألفاظ من احلديثُ ،ص َ

وشيخُ نَا :اإلمام ِ
حج ُة ال َع ِ
ما َي ُق ُ
العال ُ ّ
ول س ِّيدُ نَا َ
رب،
العلم ُةَّ ،
ُ

العلامء ،ســيدُ ال ُفض ِ
ِ
ِ
ِ
الءُ ،
ُ
الدين
مجال
مالك َأ ِز َّم ِة
األدب ،أوحدُ
َ
ِّ
ِ
قـــول ِ
ٍ
ابن
 أمدَّ اهلل ُع ْم َره  -فـيريض اهلل عنهام :-
عباس(((َ -

رم
«
ضــان »(((.
َ
وكان َأ ْج َو ُد ما َيك ُ
َ
ُون يف َ
((( لقب املؤلف.

((( املذكورة هنا :ثامنية ألفاظ.

((( هو أبو العباس عبد اهلل ،صحايب ،مكثر من رواية احلديث( ،ت68هـ).
ينظر :أسد الغابة  ،290/3واإلصابة .330/2

((( أخرجــه البخاري يف بدء الوحــي ،باب كيف كان بــدء الوحي إىل
رسول اهلل ﷺ  40/1رقم ( ،)6ومسلم يف الفضائل ،باب كان النبي

ﷺ أجود باخلري من الريح املرسلة  1803/4رقم ( ،)2308وتتمته
عند البخاري« :كان رسول اهلل ﷺ أجو َد الناس ،وكان َأ ْج َو ُد ما يكون

يف رمضان حني يلقــاه جربيل ،وكان يلقــاه يف كل ليلة من رمضان
فيدارسه القرآن ،فلرســول اهلل أجو ُد باخلري من الريح املرسلة » كذا

بالرفع يف (أجود) الثاين ،وعزا ابن حجر رواية النصب لألصييل=  .
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النصب َأ ْم ال؟ وما ت ُ
َعليل الرفعِ؟.
وز يف ( َأ ْج َو ُد)
َه ْل َي ُ
ُ
ُ
ريض اهللُ عن ُه َ -
املسؤول عن ُه
فقالَ ( :أ ْج َو ُد)
اب
ُ
َأ َج َ
الشيخ َ -
يف ِ
ٍ (((
رفع ِه ثالث ُة أوجـه:
ِ
َ
َ
أحدُ َهاْ :
املصدرية
(كان) مضافــ ًا إىل (ما)
اســم
يكون
أن
َ

ِ
ٍ
و(يكون) هنا تام ٌة ،رافع ٌة َ
ُ
ُ
املوصولة
مســتكن
فاعل
بـ(يكون)،
ٍ
ِ
رب َ
َ
والتقدير:
(كان)،
رســول اهلل ﷺ ،و(يف
عائد عىل
ُ
رمضان) خ ُ

وكان أجود ِ
ِ
َ
َ
رمضان.
رسول اهلل ﷺ يف
كون
ُ

ُ
ــرب أمثا َل ُه كثري ًا عندَ [2ب]
جماز بليغ((( ت
ويف هذا ٌ /
َســتعمل ال َع ُ
=  قال النووي :أما قوله «:وكان أجود ما يكون »فروي برفع (أجود)
ونصبه ،والرفع أشهر .رشح مسلم  ،68/15وفتح الباري .41/1

((( ذكر ابن احلاجب يف رفعه مخسة أوجه ،توارد مع ابن مالك يف وجهني
منهــا ،وانفرد بثالثــة ،ومل يعرج عىل رواية النصــب .ينظر :األمايل

.790/2

((( يعنــي :فيه بالغة ،ال أن هذا النوع يســمى « :جمــاز ًا بليغ ًا »،إذ ليس
بني أنواع املجاز جمــاز يطلق عليه هذا املصطلح .ينظر :املطول 348
 ،354-والتوقيف عىل مهامت التعاريف .637
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ِ
ِ
ِ
ٍ
ــو ُد) ُ
مضاف إىل
تفضيــل
أفعل
ٌ
قصــد املبالغةَ ،و َذل َك َأ َّن ( َأ ْج َ

ِ
ِ
ألن َ
كــونَ ،
ٌ
يضاف إالَّ َإل ما
التفضيل ال
أفعل
الكونَ ،ف ُه َو إذن
ُ
ِ
َ
بعض ُه((( ،فيلز ُم ْ
باجلود،
تكون أكوانُــ ُه ﷺ ُك ُّلها متصف ًة
أن
هــو ُ
َ

رمضان ،كام لزم ذلك يف ِ
ِ
َ
ب
قول
وأجو ُد َها كو ُن ُه يف
العربَ :أ ْخ َط ُ
َ

اكب ًا ِ
يكون األمـري ر ِ
ُ
قائمـ ًا(((.
ما
ُ َ

ِ
وصف ِ
وهذا ِم ْن ِ
ف ِبه األ ْع َي ُ
انَ ،ك َق ْو ِل ْم:
باب
ُوص ُ
املعان بام ت َ
ْ

ِ
ِ
ِ
ــاعرِ ،
بصةٌ ،وجو ُد َك
وجدٌّ جا ٌّد،
وموت ٌ
ٌ
شــ ْع ٌر َش ٌ
مائت ،وآي ٌة ُم َ

ِ
ـو ِده(((.
َأجو ُد م ْن ُج ْ

ِ
اسم َ
َ
رسول اهلل ﷺ
(كان) ضمري ًا عائد ًا عىل
والثاين :أن
يكون ُ
((( ينظر :املقتضب  ،38/3ورشح املفصل .4/3

((( ينظر :عقود الزبرجد  ،255 ،174/2واألشباه والنظائر .183/1

((( هذه األمثلة الســتة هي مما بني فيها الفعل للفاعل وأســند للمصدر،
إال اخلامــس فإنــه أســند للمفعول  .ينظــر :الكتــاب ،402/1
 ،415 ،403ورشح األبيــات املشــكلة اإلعــراب  ،270ورشوح
التلخيص .239/1
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و(أج َو ُد) مضافــ ًا إىل (ما َي ُ
تقــرر((( ،وهو مبتد ٌأ،
كون) ،عىل ما
ْ
َّ
ِ
َ
وصف
(كان) ،وهو أيض ًا م ْن
رب
ب ُه (يف رمضان) ،واجلمل ُة خ ُ
َخ َ ُ
ف بِ ِ
ـه األَ ْع َي ُ
ان.
ُوص ُ
املعاين بِام ت َ

(كان) ضمري ًا راجع ًا إىل اجل ِ
اسم َ
ود الذي
والثالثَ :أ ْن ُ ْ
ُ
ي َع َل ُ

األول((( ،كام رجـع الضمـري إىل الس ِ
ُ
فـه يف
ـــو ُد)
َ َ َ
ت ََض َّمـنـَ ُه ( َأ ْج َ
َّ
ُ
ِ
قول الشـاعـر((([ :وافر ]

إذا ِني الس ِفيـه جـرى إِ َلـي ِ
ــه
ْ
ُ َ َّ ُ َ َ

ف والس ِفيه إىل ِخ ِ
وخا َل َ
الف
َ
َّ ْ ُ

((( يف الوجه األول.

((( ذكر (أجــود) يف حديث ابــن عباس ثالث مرات ،واملســؤول عنه
(أجود) الثاين ،وقد تقدم ذكر احلديث بتاممه .

((( هو أبو قيس بن األســلت األويس ،والشــعر أخل بــه ديوانه ،وهو
بال نســبة يف معاين القرآن للفراء  ،102،247/1وتأويل مشــكل

القــرآن  ،227واخلصائــص  ،49/3ورشح التســهيل ،157/1
وخزانة األدب .364/4

والشــاهد يف( :إليــه) ،حيث عاد الضمري عىل الســفه ،وهو مصدر

حمذوف دل عليه قوله :السفيـه.
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وكان ُج ْو ُد ُه ( َأ ْج َو ُد) كونِ ِه يف َر َم َض َ
َ
ان،
 /والتقدير عىل هذا:

و(أجو ُد) مبتدأ ،و(يف رمضان) خربه ،واجلملة خرب (كان).
ينصب (أجو ُد) ،ويف نصبِ ِه وجهان:
وجيوز أن
ُ
َ

وي َ
اسم َ
هاْ :
عل ( َأ ْج َو ُد)
كان
ضمري النَّبِ ِّي ﷺْ ُ ،
أن ُ ْ
ي َع َل ُ
َأ َحدُ ُ َ
َ

ُضاف إىل (ما) ،بل ُ ْت َع ُ
ــل (ما) مصدري ًة نائب ًة عن
رب َها ،وال ت
ُ
خ َ

ِ
ِ
ُ
َ
ُ
رسول اهلل ﷺ مد َة كونِ ِه
وكان
التقدير:
ويكون
الزمان(((،
ظرف
ُ
يف رمضان (أجو َد) منه يف ِ
َ
رمضان.
غري

ِ
ٍ
ِ
استعامل َ
ُ
صاحب
غري ُم
أفعل
الوجه
ويف هذا
التفضيل منكر ًا َ

لـ ِ
(م ْن) ،وهو ُ
قليل الوقـو ِع (((.

والثاين مــن َو ْج َه ْي الن ِ
اســم َ
(كان) ضمري ًا
ي َع َل
َّصبَ :أ ْن ُ ْ
ُ

ِ
ي َ
ُ
عل ( َأ ْج َو ُد)
اجلود الذي تضمنَّ ُه (أجــو ُد)
عائد ًا عىل
األولُ ،و ْ َ

((( ينظر :رشح ابن عقيل .534/1

((( ينظر :أوضح املسالك  ،295/2رشح ابن عقيل .148/2
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ِ
((( ِ
َ
ــر ٌة موصوف ٌة
ر
(كان) مضاف ًا إىل (ما)[ ،و] ه َي نَك َ
الثاين خــ َ

بِ
َ
َ
ُ
وكـان
والتقدير:
متعلق بِـ (كـــان)،
رمضان)
ـ(يكون) ،و(يف
ٌ
ُ
رمضان أجود ٍ
يشء ٍ
َ
أعلم.
جو ُد ُه يف
َ
كائن .واهللُ ُ

ٍ
ِ
ُ
أحــد ََّ -لا قال
النبي ﷺ يــو َم
الســؤال الثــاين :يف قــول ِّ
َ
أبو
سفيان((( :لنا ال ُع َّزى وال ُع َّزى لك ُْم  « :-أال جتيبوه »(((.
ِ
حذف
أوجب
ما
النون((( ِم ْن ُ ِ « /ت ْي ُبوه »؟
َ
َ
((( زيادة اقتضاها السياق.

((( هو صخر بن حرب بن أمية ،صحايب ،أسلم عام الفتح( ،ت  32هـ).
ُأسد الغابة  ،148/5واإلصابة .178/2

((( أخرجــه النســائي  -يف الكــرى  -يف التفســر ،باب قولــه تعاىل:
﴿ والرســول يدعوكم يف أخراكم ﴾ 315/6 ،رقــم (،)11079
وفيه « :إن لنا عزى وال عــزى لكم » .وأصله يف البخاري يف اجلهاد
والســر ،باب دواء اجلــرح ...إلخ  200/6رقــم ( ،)3039وفيه

« أال جتيبونه » بإثبات نون الرفع عىل القياس ،وعليه فال شــاهد فيه.
وهو قطعة من حديث طويل أخرجاه من حديث الرباء بن عازب.

((( ينظر :شواهد التوضيح  ،228وعقود الزبرجد .196/1

[3ب]
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نون ( َت ْفع ِ
الن و َت ْف َع ُل َ
ني) نائب ًة
اجلــوابََّ :لا ْ
ــون و َت ْف َع ِل َ
كانت ُ َ
ُ
ِ
الض ِ
ِ
ف
مة يف
الداللة عــى الرفعِ ،وكانت الضمــ ُة قد ُت َذ ُ
عــن َّ

ِ
ِ
ِ
كقراءة أيب عمــرو((( ﴿ :ﯸ ﯹ﴾
التخفيف
ســبيل
عىل
ِ
ِ
ِ
الســلف ﴿ :ﮇ ﮈ
بعــض
بتســــكني الراء  -وقراءة ِ
-

(((

بسكون الالم  -أرادوا أن ِ
ِ
َ
النون املذكور َة
يعام ُلوا
ﮉ ﴾((( -
ٍ
ِ
ِ
َ
حــذف مل يأم ْن منه
الفــرع ِآمنــ ًا ِم ْن
لئال يكــون
املعاملة،
هبذ ِه
ُ
ِ
ٍ
ُ
بعض املواض ِع َ
ناصب(((،
دون جاز ٍم وال
األصل ،فحذفوها يف
((( هــو زبان بن العــاء التميمي املازين البرصي ،أحد القراء الســبعة،
(ت  154هـ) ،وهو املراد عند إطــاق النحاة  .معرفة القراء الكبار
 ،100/1وغاية النهاية  ،288/1وحاشية السجاعي .2

((( سورة األنعام  .109قراءة ســبعية .ينظر :احلجة  ،376/3وشواهد

التوضيح  ،228وغيث النفع  ،61وعقود الزبرجد .197/1
((( ســورة الزخرف  - .80بسكون الالم من رس ْلنا  -قراءة شاذة ،وهي
بال نســبة يف املحتســب  ،338/2 ،109/1واخلصائص241/2
(وض ْب ُطها يف اخلصائص بســكون السني ثم َع ْز ُوها يف احلاشية إىل أيب
َ

عمرو َو َه ٌم ،وإنام هي بســكون الالم؛ ألنه حمل الشــاهد منها ،وهو
رصيح يف املحتســب حكاية عن أيب زيد) ،وشواهد التوضيح ،229

والنرش  ،214/2وعقود الزبرجد ،197/1

((( قال السجاعي :لكنه غري مقيس .حاشيته عىل القطر .28
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ٍ
ُ
آخــرَ « :وا َّل ِذ ْي َن ْف ُس
حديث
املذكور ،ويف
احلديث
فمن ذلــك
َ
ُ

ــد بِي ِ
ُمَم ٍ
ــد ِه ال تَدْ ُخ ُلــوا اجلَنَّــ َة َحتَّى ت ُْؤ ِمنُوا وال ت ُْؤ ِمنُوا َحتَّى
َ
َّ
قول الشــاعر(((  -أنشدَ ه ابن طاهر((( يف َتع ِ
َ َتا ُّبوا »((( ،ومن ُه ُ
ليق ِه
ُ ُ
ْ

((( أخرجــه أبو داود يف األدب ،باب يف إفشــاء الســام  350/4رقم

( - )5193بلفظ الشــاهد فيه  ،-ومســلم يف اإليــان  74/1رقم

( ،)54وفيهام « :والذي نفيس» ،ويف مســلم « :ال تدخلون » بإثبات

نــون الرفع عىل القياس ،وتتمته عنده ...« :أو ال أدلكم عىل يشء إذا
فعلتموه حتاببتم؟ أفشو السالم بينكم » .كالمها من حديث أيب هريرة
مرفوع ًا .وينظر :شواهد التوضيح  ،228وعقود الزبرجد ،198/1
.300/2

((( الرجز بال نسبة يف رشح مجل الزجاجي  ،594/2وشواهد التوضيح
 ،173و املساعد عىل التسهيل  ،32/1وارتشاف الرضب ،845/2

 ،2413/5وعقود الزبرجد  ،300/2وخزانة األدب .339/8

والشــاهد يف( :تبيتــي) ،حيث حذفت منه نــون الرفع دون ناصب

والجازم ،و(تدلكي) مثله.

((( هو أبو بكر حممــد بن أمحد بن طاهر األنصــاري النحوي األندليس
اإلشــبييل املدعو باخلدب ،اشتهر بتدريس الكتاب وكان عىل لسانه،

(ت 570هـ  -تقريبا) .وذكر الســيوطي أنه وقف عىل حواشيه عىل
الكتاب بمكة  .إنباه الرواة  ،194/4وبغية الوعاة .28/1
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ِ
عىل
سيبويه(((رمحه اهلل  [ :-رجـز ]
ِ
ِ
ت َأ ْ ِ
ـي
َأبِ ْي ُ
س ْ
ي َو َتبِ ْيـت ْي تَـدْ ُلـك ْ
			

وجه ِ
ك بِالعن ِْب واملِس ِ
ك َّ
الذكِ ْي
َ ْ َ
َ َ
ْ

الس ُ
ؤال ال َّث ُ
ان َو َأ ْت َب َع ُه ِستًّا
الث :يف قولِ ِه ﷺَ « :م ْن َصا َم َر َم َض َ
ُّ

حذف ِ
التاء من ٍ
ِم ْن َش َّو ٍ
ستة؟
أوجب
ال »((( .ما ا َّل ِذي
َ
َ

ِ
كان ُ
اجلوابََّ :لــا َ
وآخــر ُه يوم ًاَ ،ج َع َلت
الشــهر ليل ًة
أول
ُ
ُ

بالليال((( ،واســت ْغن َْوا ِ
ِ
َ
ِ
الترصيح /
بذكر َها عن
التاريــخ
[4أ] ال َع َر ُب

((( هــو عمرو بــن عثامن بن قنرب ،إمــام النحاة (ت180هـــ) .طبقات
النحويني واللغويني  ،66وبغية الوعاة .229/2

((( أخرجه الطــراين يف الكبري  134/4رقم ( ،)3902وتتمته « :فذلك

صيام الدهر » ،وأخرجه مســلم يف الصيام ،باب اســتحباب صوم

ســتة أيام من شــوال ...إلخ  822/1رقــم ( ،)1164وفيه  « :ثم
أتبعــه » ،وتتمتــه « :كان كصيــام الدهر » .كالمها مــن حديث أيب
أيوب األنصاري .

((( ينظــر :املذكر واملؤنث  ،63ورشح مجل الزجاجي ،79 ،78 ،77/2
والتسهيل (رشحه .)410/2
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ِ
ب ِلَ ْم ٍ
وليس ذا تغليب ًا؛ َّ
التغليب إنام
ألن
َ
سَ .
باأليا ِم ،فقالــوا :كُت َ

ِ ِ
ِ
ِ
يكــون عندَ ِ
ُ
ها ْلو ُأ ْف ِر َد،
ذكر
ــا ما ألحد َ
الصنفني مع ًا ،وإعطائ ِه َ

ِ
ب ِلَ ْم ٍ
َ
س
رأيت ِرجاالً ونســا ًء
نحوُ :
نحو :كُت َ
وليس ُ
يتحدثونَ ،
ُ

كذلك؛ َّ
َ
اســ ُت ْغنِ َي بالليايل
ألن
الذكــر َل ْ َي ُع َّم الليا َيل واأليا َم ،بل ْ
َ
عن األيا ِم.

ِ
التاريخ ،الت ُِز َم يف ِ
برشط ِ
ِ
ِ
اللبس،
أمن
غري ِه
استمر هذا يف
فلم
َّ
َّ

كقولِ ِ
ــه تعالـــى ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾(((،

و﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾(((ِ ،
ومنْــ ُه قو ُلــه ﷺ:

ِ
« َو َأ ْت َب َع ُه ِس َّت ًا ِم ْن َش َّو ٍ
ال »َ ،
الكشافُ « :
قال
تقول:
الزخمرشي((( يف
ُّ
صم ُت َع ْش ًا ،ولو َذكَّر َت َلرج َت ِمن ك ِ
َالم ِه ْم ».
ْ
ََ ْ
ْ ْ
ُ ْ
َ

((( سورة البقرة .234
((( سورة طه .103

((( هو أبو القاســم جار اهلل حممود بن عمر النحــوي ،اللغوي ،املفرس،
كان معتزلي ًا جماهر ًا به (ت 538هـ) .بغية الوعاة  ،279/2وطبقات
املفرسين  .120ويف الكشاف  :310/1خرجت (بال الم).
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الق ِ
السؤال الرابع ((( :يف((( قولِ ِه ﷺ « :إِ َّال جاء َكنْ ُزه يوم ِ
ُ
يامة
ُ
َ َ ُ َ

ِ
الصحيح(((.
جاع َأ ْق َـر ُع »((( .كام جا َء يف
ُش ٌ

(((
ِ
اجلوابُ :
الكانــز((( ،و( َكن ُْز ُه) مبتد ٌأ،
ضمري
فاعل (جا َء)
ُ
ُ

((( هــذه املســألة أوردهــا الســيوطي يف عقــود الزبرجــد ،352/2
ويف األشــباه والنظائــر  .668/3والســؤال عــن توجيــه رفــع

(شجاع أقرع).

((( يف س :وسئل رمحه اهلل عن.

((( أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد  ،150/17موقوف ًا عىل ابن مســعود،

دون قولــه « :كنزه » .وأصل احلديث خمــرج يف البخاري يف الزكاة،

باب إثم مانع الزكاة  341/3رقم ( ،)1403من حديث أيب هريرة،
وأخرجه مســلم أيضــ ًا يف الزكاة ،بــاب إثم مانع الــزكاة 684/1

شــجاع أقرع »،
رقم ( ،)988من حديث جابر بن عبد اهلل ،بنصب «
ٌ
عىل القياس ،وعليه فال شاهد فيه.

و(الشــجاع) :احلية الذكر ،و(األقرع) :الذي ال شــعر عىل رأســه،

يريد :حية قد متعط جلد رأســه؛ لكثرة ســمه وطول عمره .النهاية

.44/4 ،447/1

((( كام ،...سقط من س.
((( سقطت من س.

((( الذي تضمنه « كنزه ».
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(((
خرب ُه ،واجلمل ُة حالي ٌةَّ ،
ألن اجلمل َة االبتدائي َة املشتمل َة
و( َأ ْق َر ُع)
ُ

ِ
ِ
تقــع َحــاالً ،إالَّ َّ
أكثر
اقرتانَا
أن
ضمري مــا قب َل َها
عىل
ُ
بالــواو ُ
َ
ِمن ِ
جترد َها(((.
ْ

العزيز ِ
ِ
ِ
الكتاب
جاءت ُمتَجر َد ًة يف /
وقــدْ
ْ
وغري ِه من الكال ِم [4ب]
الفصيــح كثري ًا ،مــن َ
ِ
ذلك قو ُل ُه تعــاىل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﴾((( ،وقو ُل ُه تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

عـــز َّ
وجل﴿ :ﭳ ﭴ
ﯨ ﯩ ﯪ﴾((( ،وقو ُل ُه
َّ
َ
ذلــك
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﴾((( ،وم ْن
((( األصــل أن يوجه إعراب (شــجاع) ً
أوال ،ولكن ملــا كان توجيههام
واحد ًا ،اكتفى بتوجيه أحدمها دون النظر إىل الرتتيب ،واهلل أعلم.
((( رشح املفصل  ،66 ،65/2ورشح التسهيل .365 ،361 ،359/2
((( سورة البقرة .36 :وينظر :عقود الزبرجد .61/1
((( سورة الفرقان.20 :

((( سورة الزمر .60 :و سقطت من س.
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الن َعوده َع َل بدْ ِئ ِ
ِ
ُ
ــه »((( ،و« َك َّل ْم ُت ُه ُف ْو ُه
قول
َ
العــربَ « :ر َج َع ُف ٌ ْ ُ ُ
ِ
 ف »((( ومن ُه ُ
قول
الشاعـــر((( [ :طويل ]
إِ َل ِ َّ
َوت َْش ُب َأ ْس ِ
ي ال َق َطا ال ُكدْ ُر َب ْعدَ َما
آر ْ
َ

			

ــر ْت َق َـر ًبا َأ ْحنَـاؤُ َها َتت ََص ْل َص ُل
َس َ

((( ويروى « عو َده » بالنصب ،ينظــر :الكتاب  ،395 ،391/1وجممع
األمثال  ،102/4وأوضح املسالك  .264/2ويف س :فوره.

((( يف س« :فاه» .واملقام يقتيض الرفع ،وورد النصب يف قول ابن مسعود:

ووجهها ابن مالك يف الشواهد .250
« أقرأنيها النبي ﷺ فاه إىل يف »َّ .

ويف عقود الزبرجد  ،233 ،232/1توجيه الروايتني .وينظر :الكتاب
 ،391/1ورشح التسهيل  ،322/2وأوضح املسالك .262/2

((( هو الشنفرى ،من الميته .يف ديوانه  .60ويف خزانة األدب ،447/7
وبال نسبة يف رشح التسهيل  .364/2ومطلعها:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم

فـإين إىل قـوم سـواكم ألميـل

ويف األصل « :قريا » ،والتحقيق من الديوان.

(أسآري) :مجع سؤر ،وهو بقية اليشء .و(القطا الكدر) :رضب من
القطــا ،مجع قطاة ،طائر معروف .و(رست قربــا) :طلبت املاء ليالً.

و(أحناؤها) :جوانبها ونواحيها .و(تتصلصل) :تصوت.

والشــاهد يف( :أحناؤها تتصلصل) ،حيــث وقعت حاالً وهي مجلة
اسمية غري مقرتنة بالواو.
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َ
آخر((( [ :كامل ]
وقال ُ

احوا َب َصائِ ُـر ُه ْم عىل َأ ْكتَافِ ِه ْم
َر ُ
َ
آخر((( [ :طويل ]
وقال ُ

و َلوالَ حتَار ال َّلي ِل ما آب ِ
عامر
َ
َ ْ َ ُ ْ

َو َب ِص ْ َي ِت َي ْعدُ و هبِ َا َعـتِـدٌ َو َأى
ِ
ـمز َِّق
ـم ُي َ
س َبا ُل ُه َل ْ
إِىل َج ْع َف ٍر ْ

((( هو األســعر اجلعفي ،من قصيدة لــه يف األصمعيات  ،141ومعاين
القرآن للزجاج  ،397/2وجممل اللغة  ،127/1واللســان (عتد).

وبال نســبة يف رشح التسهيل  ،364/2واألشباه والنظائر .669/3
ومطلعها:

أبلغ أبـا محـران أن عـشـرييت

املناج ْي التَّوى
ناج ْوا وللقوم َ
َ

(البصائــر) :يعني دم أبيهــم ،أي مل يثأروا به( .عتد) :شــديد معد
للجري( .وأى) :رسيع مشدد اخللق.

والشاهد يف( :بصائرهم عىل أكتافهم) ،ووجهه كالسابق.

((( هو سالمة بن جندل ،يف ديوانه  ،176و األصمعيات  ،109و العيني
(حاشــية الصبان  ،)190/1وبال نســبة يف دالئل اإلعجاز ،204

ورشح األشــموين (حاشــية الصبــان  .)190/1ويف س و دالئل

اإلعجاز( :جنان) ،ويف الديوان( :ســواد) مكان حتار ،ويف الديوان
واألصمعيات(:خيرق) مكان يمزق .و( احلتار):كل ما أحاط باليشء.
والشاهد يف( :رسباله مل يمزق) ،ووجهه كالسابق.
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و(شجاع) خرب مبتدأٍ
ي َع َل ( َكن ُْز ُه) َ
وجيوز ْ
ُ
فاعل (جا َء)ٌ َ ُ ،
أن ُ ْ
َ
ٍ
ِ
احلال،
حمذوف ،واجلملــ ُة يف موض ِع
وه َو
والتقدير :جاء ُ
كنز ُه((( ُ
ُ

جـاع.
ور ُت ُه ُش ٌ
ُش َج ٌ
اع ،أو ُص َ

حذف املبتــدأِ
ِ
ِ
والواوَّ ،
وال ُي ْســ َت ْب َعدُ هذا(((؛ َّ
ألن
فيــه
ألن
َ
ِ
ِ
االهتامم ِ
هبذه ِ
املقرونة بمبتدأٍ واق ٍع
بالفاء
الواو َأ َق ُّل م ْن االهتــا ِم
َ
ٍ
رشط .وقدْ ُح ِذ َفا معــ ًا((( يف نحو ِ
ِ
قول
الشــاعر(((:
جــواب
[5أ] /
َ
((( سقطت من س.

((( يف س :والبعد فيه.

((( أي :املبتدأ واخلرب.
ِ
((( هــو غوية بن ُســ ْلمي الضبي ،مــن مقطوعة له يف احلامســة (رشح
املرزوقــي  ،)1041/3ومعجم الشــعراء  ،155واخلزانة 42/9

وسامه( :عبد اهلل  بن عنمة) ،وشعر ضبة وأخبارها  ،137وبال نسبة
يف شواهد التوضيح  .193وبعده:

زلج اجلوانب قعرها ملحود

أأيب إن تصبـح رهـني قـرارة
ويف س:
 ..........................حي ومن يصب احلامم بعيد
و(ال َت ْب َعدْ ) مضارع َب ِعد ،من باب فرح ،بمعنى :الهتلك.
والشــاهد يف( :بعيد) ،حيث وقــع خرب ًا ملبتدأ حمــذوف هو و الفاء
الرابطة جلواب الرشط .
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[كامل ]

َأ ُأيب ال تَـبـعـدْ َف َليس بِخَ ٍ
ـالد
ْ َ
ْ َ
َّ

حي ومن ت ِ
ُص ِ
ب
املنون بعيدُ
ُ
ٌّ ْ

كون ِ
فحذف مع ِ
الفاء((( ألز َم م ْن ِ
الواو.
فهو بعيدٌ ،
َ َ
أرا َدَ :

ِ
َّ
اجلــواب،
وجــل ِم َن
عــز
ــر اهللُ َّ
وهــذا ُمنْت ََهــى مــا َي َّ َ

واحلمدُ هللِ.

احلديث « :من حا َف َظ عىل الص ِ
ِ
كان َل ُه َع ْهد ًا
مســأل ٌة يف
لوات َ
َّ
َ ْ َ

ِ
ِ
أن ُيدْ ِخ َل ُه َ
صــاحب
روايـة
وقــع يف
اجلنَّـــ َة »((( .كَـذا
ِعنْدَ اهلل ْ
َ

ِ
ِ
ِ
بالنصب.
وي(((( :عهد ًا)
السنَّة ال َب َغ ِّ
شـرح ُّ
((( يف س :فحذف وهي.

((( مل أقف عليه بلفظه ،وأصله حديث قديس أخرجه أبو داود يف الصالة،
بــاب املحافظة عىل الصلوات  299/1رقم ( ،)430من حديث أيب

قتادة بن ربعي .وأخرجه النســائي يف الصالة ،بــاب املحافظة عىل

الصلــوات اخلمس  230/1رقــم ( ،)459من حديــث عبادة بن
الصامت مرفوع ًا.

((( هو حميي الســنة أبو حممد احلسني بن مســعود املفرس الفقيه الشافعي
(ت 516هـ) .طبقات املفرسين  ،38ومل أقف عىل هذه الرواية عنده.
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جائز ،وقو ُلــ ُهْ :
(أن ُيدْ ِخ َل ُه
قال
ُ
الشــيخ  -رمحــ ُه اهللُ  :-هو ٌ

اســم َ
رب ،و(عهد ًا)
اجلن َة) هو
مصدر مؤ ِّكدٌ
ٌ
(كان) ،و(ل ُه) هو اخل ُ
ُ

ِ
ِ
صديقي َح َّقا(((.
أنت
للخرب ،كقولِ َكَ :

قـول الـنَّـبِـــي((( ﷺَ « :غـيـر الدَّ َّج ِ
ِ
مـســألـــ ٌة ((( يف
ــال
ِّ
ْ ُ

ـو ُفن ِ ْي َع َل ْيك ُْم »(((.
َأ ْخ َ

((( املســألة يف توكيد املصــدر للخرب واملثال يف توكيــده لغريه ،ومل يمثل
به املؤلــف عىل أي منهام ،وإنــا مثل به عىل وجــوب حذف عامل
مؤكد اخلرب.

قال يف األلفية:

ومـنـه ما يـدعـونـه مـؤكـدا
نحــو :لـه عـيل ألـف عـرفا

لـنـفـســه أو غـريه فاملبـتـدا

والثاين كابني أنت حقا رصفا

ينظر :الكتاب  ،380 ،378/1ورشح ابن عقيل .569/1

((( هذه املســألة أوردها النووي يف رشح مسلم  ،268/18والسيوطي
يف األشــباه والنظائر  ،662/3ويف عقود الزبرجد  ،59/2وينظر:
شواهد التوضيح  ،17/1وعقود الزبرجد .371/2

((( يف س :وسئل ابن مالك عن قوله.

((( أخرجه مسلم يف الفتن ،باب ذكر الدجال وصفته وما معه من حديث
النواس بن سمعان  ،2251/3رقم (.)2937
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الشيخ  -ريض اهللُ عنه  :-احلاج ُة داعي ٌة إىل ال َّت َك ُّل ِم ِ
َ
عليه
قال
ُ
ُ
َ

م ْن ِق َب ِل لفظِ ِه((( ومعنـا ُه.

فأما ما ي َتع َّل ُق بِ َل ْف ِ
ِ
(((
ظهَ ،فك َْو ُن ُه
إضافة
تضم َن َما ال ُيعتَا ُد م ْن
َّ َ َ
َّ
ف) إىل ِ
ِ
ياء املتكل ِم مقرون ًة ِ
ُ
االســتعامل
الوقاية ،وهذا
بنون
( َأ ْخ َو َ
ِ
ِ
َ
وســبب ذلك َّ
ُ
املشار
النون
أن
املتعدية[ ،
األفعال
يكون مع
إنم
ُ
َ
َّ
ٍ
ٍ
َ
ُ
[5ب]
ثالثة(((:
حمذورات /
الفعل من
تصون
إليها
املضاف إىل ِ
ِ
ياء املتكلــ ِم ،مثا ُل ُه:
التباســ ُه باالســ ِم
أحدُ َها:
ُ

ِ
ِ
َ ِ
بـالض ِ
ب إذا ((( أضفته
(ض ِ ْ
َ
ب) اللتبس َّ َ
(ض َبن ْي) ،لو ق َيل فيهَ َ :

ُ (((
ُ
فلم ِق ْي َل:
األبيض
العسل
ـــر ُب):
إىل الياء (((،
ُ
َّ
الغليظ َّ ،
و(الض َ

(ض َبنِ ْي)  -بالنون ُ -أ ِم َن َذ َ
املحذور.
لك
ُ
َ َ
((( يف ن :إىل الكالم يف لفظ احلديث.
((( يف ن :فأما لفظه فلكونه.
((( سقطت من س.

((( تكررت يف األصل.

((( إذا ،...سقطت من س.

((( اللسان (رضب) .546/1

76

فتـاوى يف العـربيـة

مذكــر واق ٍع عىل ِ
ٍ
أمر مؤنثِ ِه ِ
التباس ِ
ياء املتكل ِم،
بأمر
الثاين:
ُ

أن َ
ُ
ذلكْ :
مثال َ
تقول بـدالً م ْن ( َأك ِْر ْمنِي)َ ( :أك ِْر ِم ْي) ،قاصد ًا به ما

ِ
قلتَ ( :أك ِْر ْمنِ ْي)
يفهم من ُه املرا ُد ،وإذا َ
يقصدُ بـ ( َأك ِْر ْمن ْي) ،فإن ُه ال ُ

 بالنون ُ -أ ِم َن َاملحذور.
ذلك
ُ

الو ْهم إىل َّ
ال َّثالِ ُ
َ
وذلك
صار مبني ًا،
أن
َ
اب َ
ــثَ :ذ َه ُ
املضارع قدْ َ

ِ
ٍ
ِ
خلفي إعرا ُب ُه،
غري مقرونة بالنونَ ،
أ ّن ُه لو أوقع َت ُه عىل ياء املتكلــ ِم َ

ِ
وتُوهــم ِ
ِ
ِ
األصــلَّ ،
ألن إعرا َب ُه
مراجعة
ســبيل
فيه((( البنا ُء عىل
ُ ِّ َ
ِ
ِ
َ
األصل ،وأص ُل ُه ْ
يكون مبنيــ ًاَ ،ف َل ْو ِق ْي َل بدالً م ْن
أن
خــاف
عىل
ِ
فلم ِز ْيدَ ْت الن ُ
ُّون،
( ُيك ِْر ُمنِ ْي)ُ ( :يك ِْرمي)َ ،ل ُظ َّن أ َّن ُه عا َد إىل
األصلَّ ،
ِ
ِ
ِ
اإلعراب.
ظهور
وق َيلُ ( :يك ِْر ُمنِ ْي)ُ ،ت ُ ِّك َن من
ِ
ِ
ِ
ٍ
األول والثاين(((،
الوجــه
النون يف
مســتغن عن
واالســم
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
الص ُ
ُ
اإلعراب
وجوه /
بعض
التباس
ون من
الثالث:
[6أ] وأ َّما
وهــو َّ
َ
((( يف س :وظن به.

((( يف س :يف الوجهني األولني.

فتـاوى يف العـربيـة

77

ببعض((( ،فلالســ ِم ِ
ٍ
ِ
نصيــب ،إالَّ َّ
اإلعراب
أن أصالتَـــ ُه يف
فيه
ٌ
هاب الوهم إىل ِ
ِ
ٍ
بنائ ِه َ
جيل.
دون
َأغنتْـ ُه وصانتـْ ُه من َذ ِ َ ْ
سبـب ٍّ

ِ
بنائ ِ
وإن ُأ ِمن اعتقــاد ِ
ِ
وجوه
بعض
التبــاس
ــه فام ُأ ِم َن
ُ
ُ
لكنَّ ُه ْ َ
ِ
نصيب من َل ِ
ٍ
ِ
َ
اق
األصــل
فكان ل ُه يف
ببعض،
إعرابِ ِه
النون](((،
ٌ
َ
ٍ
ِ (((
ِ َ َ (((
ٍ
مــروكَ ،فنُ ِّب َه عليـــه
أصل
إخــاؤ ُه منها منْزلــة
و َتن ََّز َل
ُ
ِ
فـــي
بعض املواض ِع((( ،كام ُن ِّبــ َه بـ (ال َق َو ِد واستحـــو َذ)((( عىل
أصـلٍ :
ِ
َ
واستعان)((((((.
(مال
((( وهو الصون  ،...سقط من س.

مشعر بنية احلذف.
((( سقط ما بني املعكوفتني من ن .والسياق
ٌ
((( يف ن :واجلواب أنه كان األصل إثباهتا ولكنه.

((( أي :عىل األصل املرتوك فيام جرى عىل القياس .إجياز التعريف .176
((( يف ن :يف قليل من كالمهم.

((( هذان اللفظان صحت عينهام شذوذ ًا ،قال سيبويه :سمعنا كل الشواذ

معلة إال (استحوذ) .رشح الشافية  ،97/3وينظر :الكتاب ،345/4

 ،348واملنصف  ،334-190،332/1وإجياز التعريف .176

((( يف س :قاد واستحاذ.
ٌ
فـ(مال) أصلهاَ ( :م ِو ٌل) ،اســم ثالثي حتركت عينــه وانفتح ماقبلها
(((
(اس َت ْع َون) عىل وزن (استفعل)=  ،
فقلبت ألف ًا ،و(استعان) أصلهاْ :
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ِ
َ
الفاع ِلني(((((( ،فمن
وكان أوىل ما ُينَ َّب ُه ِبه عىل ذلك((( :أسام ُء

ذلك ما أنشدَ ((( الفراء((( من ِ
ِ
قول
الشاعر(((:
ُ

=  حتركــت عينه اآلن وانفتح ماقبلها يف األصل فقلبت ألف ًا  .فالتنبيه

كان باســم جاء عىل أصله وهو (القود) عىل اســم جاء عىل القياس
كـ ٍ
(مال) ،وبفعل جاء عىل أصله وهو (اســتحوذ) عىل فعل جاء عىل
القياس كـ (استعان) ،ويدلك عىل التصحيف يف س ،أن (قاد) فعل،
وأن (اســتحاذ) مل يســمع .ينظر  :املنصف ،334-332 ،190/1
وإجياز التعريف  ،176ورشح الشافية .97/3

((( األصل املرتوك.

((( لشبهها بالفعل ،وخصوص ًا املضارع .ينظر :رشح املفصل .68/6
((( كام نبه بالقود ،...سقط من ن.
((( يف ن :منها ما أنشده.

((( هو أبو زكريا حييى بن زياد ،إمام نحاة الكوفة( ،ت 207هـ) .طبقات
النحويني واللغويني  ،131وبغية الوعاة .333/2

((( هو يزيــد بن َم ُ ِّرم احلارثي ،من قصيدة له يف منتهى الطلب ،331/8
وتذكرة النحاة  ،422ورشح شواهد املغني  .770/2ومطلعها:
تعـجـب جــاريت ملـا رأتـنـي كذات النوط خمدريت جراحي
وفيها ......................... :أيسلمني بنو البدء اللقاح
ويف س :فام أدري وكل الظن ظني ........................
والشاهد يف( :أمســلمني) ،حيث حلقته نون الوقاية وهو اسم فاعل
مضاف إىل الياء.
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[ وافر ]
ِّـي ك ُّ
ِّـي
َف َم َأ ْد ِر ْ
ُـل َظـن ْ
ي َو َظـن ْ

َ ِ ِ
شاحِ
أ ُم ْسل ُمن ْي إىل َقـومـ ِْي َ َ

دون ٍ
َّ (((
َ
رشاحيل َ
فرخ َم
نداء اضطرار ًا(((.

ِ
ِ
ٍ
ِ
ســيبويه
كتاب
تعليق ِه عىل
طاهر يف
(((ومث ُل ُه ما أنشــدَ اب ُن

مح ُه اهللُ  [ :(((-طويل ]
-ر َ

ـس بِ ُم ْعيِ ْين ِ ْي  -ويف الن ِ
َـع -
ـمـت ٌ
َو َل ْي َ
َّـاس َم ْ

ـق إِ َذا َأعــيــا عـ َلـي ص ِ
ص ِ
ـق
ــد ْي ٌ
ــد ْي ُ
ْ َ َ َّ َ
َ

((( يف األصل :فمرخم .واملثبت من س.
((( يف ن :فرمخه يف غري النداء للرضورة.
((( سقط من ن :إىل هناية البيت اآليت.

((( الشعر بال نسبة يف رشح مجل الزجاجي  ،559/1وشواهد التوضيح

 ،178ورشح التسهيل  ،138/1ورشح شــواهد املغني ،178/2
وعقود الزبرجد .371/2

ويف األصل :بمغنيني ،واملثبت من م و س .ويف س :مقنع صديقي.

والشــاهد يف( :بمعييني) ،حيث حلقته نون الوقاية وهو اســم فاعل

مضاف إىل الياء.
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وأنشد غريه((( [ :طويل ]
َو َل ْي َس ا ُمل َوافِ ْين ِ ْي لِ ُ ْي َفدَ َخائِ َب ًا

كان َأ ّم َ
ال
َفإِ َّن َل ُه َأ ْض َع َ
اف ما َ

بالفعل ،وخصوص ًا ِ
ِ
ِ
َ
بفعل
التفضيل  -أيض ًا َ -شــ َب ٌه
وألفعل

ِ
ِ
ُ
فجاز ْ
احلديث ،كام
النــون املذكور ُة  /يف
أن َت ْل َح َق ُه
التعجب(((،
[6ب]
َ
ِ
ِ
ِ
املشار إليها(((.
األبيات
الفاعل يف
اسم
حلقت َ

باللفظ((([ ،من ِ
ِ
هذا عندي أجو ُد ما ُ
قوله:
يتعلــق
يقال فيام
ُ

« غري الدَّ َّج ِ
ال َأ ْخ َو ُفنِ ْي َع َل ْيك ُْم ».
ُ

((( أي :غري ابن طاهر ،وهو بال نســبة يف شواهد التوضيح  ،178ورشح
التسهيل  ،138/1ومغني اللبيب  ،345 /2واملساعد عىل التسهيل

.97/1

ويف األصل :خإِبيا .وهو تصحيف.

والشــاهد يف( :املوافيني) ،ووجهه كالشاهد الســابق .ينظر :مغني
اللبيب .245/2

((( ينظر املفصل .91/6

((( يف ن :كام حلقت يف األبيات املذكورة.

((( يف ن :هذا هو األظهر يف هذه النون هنا.
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(((
ُ
َ
ثم ُأبدلت الال ُم
يكون
ويت ََم ُل أن
األصــلَ ( :أ ْخ َو ُ
ُْ
ف ِل) ّ

بدلت يفَ ( :ل َع َّن و َع ّن)َ بمعنــىَ ( :ل َع َّل و َع َّل)((( ،ويف
نونــ ًا ،كام ُأ ْ

(ر َفن) بمعنىِ :
ِ
ُ
الطويل َّ
الذنَب(((](((.
الفرس
(ر َفل) ،وهو:
ُ

ِ
عليكم » ((( من
الدجال أخو ُفنــي
غري
ْ
ّ
وأمــا الكال ُم عىلُ « :

ِ
ُ
فيحتمل وجـوهـ ًا(((:
جهة املعنى،

أخــوف ((( م ْن َ
َ
األظهر ْ :-
أفعل
يكون
أن
أحدُ َها  -وهــو
ُ
ُ

ِ
ِ
التفضيــل [ املصو ِغ من ِ
كقولمَ « :أ ْش َغ ُ
ـــل
املفعــول(((،
فعل
((( يف س :وجيوز أن.

((( يف س :كــا يف لعن مكان لعل .وينظر :اإلبدال البن الســكيت ،64
وللزجاجي .95

((( ســقطت من س .وينظر :اإلبدال البن السكيت  ،63ووفاق املفهوم
 ،251واللسان (رفل) .292/11

((( سقط ما بني املعكوفتني من ن.
((( عىل  ،...سقط من س.

((( يف ن :وأما معنى احلديث ففيه أوجه.
((( يف ن :أظهرها أنه.

((( أي املبني للمجهول.
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ِ
ِ
ــن»((( ،و « َأ ْز َهى ِمــ ْن ِد ْيــك »((( ،و « َأ ْعنَى
مــ ْن َذات الن ِّْح َي ْ

اف َع َل ُأمتِــي ِ
بِح ِ
األئ َّم ُة
ف َمــا َأ َخ ُ
ــو ُ
اجتك »(((] ((( ،و « َأ ْخ َ
َ َ
َّ ْ
ِ
ِ
وشبه ِه من ِ
َ
ا ُمل ِض ُّل َ
املفعول(((،
فعل
(أفعل) يف هذا
ون »((( ،فصو ُغ

ِ
بذلك قدْ ُش ِغ َل ُ ِ
ألن املرا َد َّ
َّ
َ
أكثر م ْن
املعب عنه
ـــيَ ،
وزه َي و ُعن َ
أن ّ َ
ُش ْغ ِل َغ ِ
أخاف
ريه وزهوه وعنايته ،وكذلك املراد بـ « أخوف ما
ُ
املضلـون » َّ
َ
أن األشيـا َء التي أخـا ُف َها عىل أمتي
عىل أمتي األئمـ ُة
أح ُّقها ْ
َ
املضلون.
َاف :األئمـ ُة
بأن ُي َ

((( مجهرة األمثــال  ،564/1وجممع األمثــال  ،376/1وهو يف األول
بكرس النون األوىل ويف الثاين بضمها.

((( جممع األمثال .327/1
((( املصدر السابق.

((( سقط ما بني املعكوفتني من ن.

((( أخرجــه أمحــد يف مســنده  ،441/6وفيه « :إن أخــوف ما أخاف
عليكم » ،من حديث أيب الدرداء ،وبنحوه أخرجه أبو داود يف الفتن
واملالحم ،باب ذكر الفتن 98/4 ...رقــم ( ،)4252ولفظه « :إنام

أخاف عىل أمتــي األئمة املضلني » ،من حديث ثوبان .وينظر :عقود
الزبرجد .126/2

((( فصوغ ،...سقط من س.
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ِ
َ (((
ِ
القبيلْ ،
تقدير ُه:
بأن يكون
احلديث جيعل ُه م ْن هذا
فتوجي ُه
ُ

ِ
ف
ف َمُوفايت
ُ
عليكم ،ثــم ُ /ح ِذ َ
جــال َأ ْخ َو ُ
غري الدَّ
املضاف إىل [7أ]
ْ
ُ
ِ
ِ
َ
فاتصل ِبا
الياء،
تقرر(((.
ُ
(أخوف) معمود ًة بالنون ،عىل ما َ
ُ
َ
وحيتمل((( ْ
(أخاف) بمعنى َ
ف)،
(أخوف) ِم ْن
يكون
أن
(خ َّو َ
َ
ُ

ثالثي ،فإن ُه عىل ( َأ َ
فعل) ،وال َ
يمنع م ْن َ
فرق
غري
[وال ُ
ٍّ
ذلك كو ُن ُه َ
ِ
بــن الثالثي والذي عىل ِ
ِ
َ
َّعجب
أفعــل يف الت
وزن
عندَ
ســيبويه َ
ِّ

بذلــك يف مواضــع من كتابِ ِ
ِ
ُ
َ
رص َح
فيكون
ــه(((،
َ
والتفضيــلَّ ،
(((
ِ
غري
املذكور ِم ْن
(أخوف)
َ
ُ
الدجال أشــدُّ
(أخاف)]  .واملعنىُ :
ُ

ِ
ِ
ِ
َ
بالنون ،عىل
باليــاء معمود ًة
اتصل
عليكم ،ثم
خــويف
موجبات
ْ
ْ

تقرر(((.
ما َ

((( ورد يف ن ،من قوله( :أخوف ما أخاف .)...بعد التقدير اآليت.
((( فاتصل هبا ،...سقط من ن.

((( يف ن :الثاين.
((( ينظر ً
مثال.100 ،99/4 ،31/2 :
((( سقط ما بني املعكوفتني من ن.
((( آنف ًا.
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ِ
يكون من ِ
ُ
َ
وحيتمل((( ْ
توصف بِ ِه
املعاين بِام
وصــف
باب
أن
ُ
ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
سبيل
األعيان عىل
باجلزالة
املوصوف
الشعر
املبالغة ،كقولِ ِه((( -يف

ِ
ِ ((( ِ
ِ
[ثم ُي َف َّض ُل ِش ْع ٌر عىل ِش ْع ٍر
وكامل الفصاحة  « -شــ ْع ٌر َشاع ٌر »َّ ،

َ
بذلك املعنى ،فيقالَ « :ه َذا ِّ
وكذلك
الشــ ْع ُر َأ ْشــ َع ُر ِم ْن َه َذا »،

ب َع ِ
ُ
ف »،
ف َخ ِائ ٌ
ب » ،و« َخ ْو ٌ
يقالَ « :م ْو ٌت َم ٌ
اج ٌ
ائت » ،و« ُع ْج ٌ

ِ
و« َســ ْع ٌي َرابِ ٌح » ،و « ِ َتــار ٌة رابح ٌة » ،و« َع َم ٌ
اس » (((،
ــل َخ ٌ
خوف ٍ
ُ
أخوف من خوفِ َ
فالن
يقــال« (((]:
ثم
ــك » ((([ ،و« هذا
ُ
ُ

ذلك » ،ومنْ ُه ُ
ب ِم ْن َ
قول ّ
الشاعر((( [ :متقارب]
ب َأ ْع َج ُ
ال ُع ْج ُ
((( يف ن :والثالث.
((( يف ن :كقوهلم.

((( يف ن :يف الشعر الفصيح.

((( املثل الثالثة سقطت من س.

((( سقط ما بني املعكوفتني من ن.
((( سقط املثال من س.

((( هو طرفة بن العبد ،يف ملحق ديوانه  ،248ويف الترصيح عىل التوضيح

 182/1بصيغة التمريض ،وبال نســبة يف رشح التسهيل ،140/1
والبيت األول يف إرشــاد الســالك  ،187/1والثــاين يف رشح=  
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َيـدَ َ
اك َيدٌ َخــ ْي ُـر َهـا ُي ْـرتـَجـى
			

ِ
ُ
ـهـا غـائِـ َظـ ْه
وأخـرى أل ْعـدَ ائ َ

			

ِ
َف َ
ـن ا َّلالفِـ َظـ ْه
ـود ًا م َ
ـو ُد ُج ْ
ـأ ْج َ

ِ
َ /ف َ
ـيها
ـأ َّمـا ا َّلت ْ
ـي ُي ْـر َتـى َخ ْ ُ

ــرهـا ُيـتَّــقـى
وأمـا ا َّلـتـي َش ُّ
َّ
			

ـس ال َعــدُ ِّو ِ َبـا َفـائِـ َظـ ْه
َفـنَـ ْف ُ

=  األشموين (حاشية الصبان  ،)223/1وخزانة األدب .133/1

قــال العيني :وما قيل إنه لطرفة مل يثبت .حاشــية الصبان .223/1
وعزاه يس احلميص إىل اخلليل عن شــيخ اإلســام( .الترصيح عىل

التوضيح .)182/1
ويف م و س:
ويف م:

فأما التي خريها يرجتى

....................
....................

وأمـا التي يتقى رشها
والشــاهد يف( :أجود جود ًا) ،حيث أســند فعل اجلود جيود املشتق

من « أجــود » إىل « اجلود » الذي هــو فاعل يف املعنــى ،والتقدير:

جيود جوده.

[7ب]
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ِ
َ
موجب
وذلك
َّمييــز،
ب (جود ًا) بـــ (أجو ُد) عىل الت
ٌ
فن ََص َ
لكونِ ِه َف ِ
ِ
ٍ
ِ
التمييز َ
ألن َّ
ال م ْعنى؛ َّ
اع ً
التفضيل
بأفعل
منصوب عىل
كل
ٌ
وجــر ُه عالم ٌة عىل َأ َّن
فاعل يف امل ْعنــى ،ونص ُب ُه عالم ُة فاعليتِ ِه،
ُّ

َ
بعض منْه(((.
أفعل ٌ

قلــت :زيدٌ أحســ ُن عبد ًاَ ،
كان معنــا ُه :اإلعالم
وهلذا إذا
َ

قلت :أحســن ٍ
فاق عبيدَ ِ ِ
حل ْس ِ
بأن عبــدَ ُه َ
َّ
عبد
ــن ،وإذا َ
ُ
غريه يف ا ُ

ِ
ِ ْ ِ (((
باجلر ،-كان معنا ُه اإلعالم َّبعض الغلامن
احلسان،
بأن زيد ًا ُ

ِ
ُ
ثبت َ
احلديث عىل هذا امل ْعنى
فحمل
ذلك،
وأ َّن ُه أحســن ُُه ْم ،وإذا َ

َ (((
ُي ِ
غري الدَّ َّج ِ
خــوف ِ
ــب ْ
أن
أخوف
ــال
دير ُه:
ُ
ُ
وج ُ
يكــون] َت ْق ُ

هو ُم َقا َم
(غري)،
ــذف
عليكم ،ثم ُح
ــو ِ ْف
ُ
َ
وأقيــم َ
َخ ْ
َ
ْ
املضاف إىل ُ
ِ
ِ
(خوف)
ــذف
وح
قيمت
ُ
ُ
َ
املضاف إىل (اليــاء)((( ،و ُأ ْ
املحذوفُ ،

((( رشح املفصل  ،4/3ورشح األشموين .198/2
((( يف س :العبيد.

((( سقط ما بني املعكوفتني من ن.

((( يف ن :ثم حذف املضاف األول ثم الثاين .وبه انتهى ما نقله النووي.
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ِ
ِ
هي ُم َقا َمــ ُه ،فات ََّص َ
بالنون ،عىل
بالياء معمــود ًة
(أخــوف)
ــل
ُ
تقر َر(((.
ما َّ

واوِ ،
ال مســند ًا إىل ٍ
ويت ُ
َ
َمــل ْ
(أخــوف) فع ً
وه َي
يكون
أن
ُ
ُْ
ِ
ضمري عائــدٌ عــى َغ ِري الدَّ ِ
جال؛ َّ
َاو ُل ُه غري
ألن مــن مجلة مــا َي َتن َ
ٌ
ِ
ِ
الدجال (األئم ُة ا ُمل ِض ُّل َ
ب جان ُب ُه ْم8[ ،أ]
ون)َ ،و ُه ْم مَّــ ْن َي ْعق ُل  ،/ف ُغ ِّل َ
ِ
بالضمــة(((ِ ،
ِ
ِ
اجت ِ
ُــز َئ
فجــيء
الواو،كام
بالــواو ثم ْ
وحذفــت ُ
ُ

قال
الشاعر((( [ :وافر ]
ُ
((( آنف ًا.

((( يف س :عنها بالضمة.

((( الشــعر بال نســبة يف معاين القرآن للفراء ،91/1وعلل النحو ،149
واإلنصاف  ،385/1ورشح التســهيل  ،60/4و ارتشاف الرضب

 ،2423/5وخزانة األدب .231 ،229/5

وبعده  -يف موارد البصائر :- 210
إذ ًا ما أذهبوا وجـد ًا بقلبي وإن قيل األساة هم الشفاة
ورواية الفراء:

كان عندي
فياليت األطبا ُ

........................

كان حـويل
فلو أن األطبـا ُ

.........................

ورواية ابن الوراق:

=
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ـو ِ ْل
َف َيا َل ْي َ
ت األطِـ َّبـا ك ُ
َـان َح ْ

َـان مع األَطِـب ِ
ـاء األُ َسـا ُة
َّ
َوك َ َ َ

و َق َال َ
آخ ُر ((( [ :رمل ]
ُـوهــا َم ْـربـَعــَا
ـي َد َّمـن َ
َد ُار َم ٍّ

َـوا
َّـاس َشت ْ
اس َأ َل ْن َعنَّـا إ َذا الن ُ
َف ْ

الض ْي ُ
احت ََم ْل
َد َخ َل َّ
ـم َف ْ
ف َع َل ْي ِه ْ
َو ْاس َ
َّـاس َنز َْل
ـــأ َل ْن َعنَّا إ َذا الن ُ

= ويف األصل و س( :األطباء)  -يف املوضعني  -و(األســاء) ،وال
يستقيم الوزن بمد األطباء األوىل ،واملثبت من س؛ ملوافقتها روايتي

الفراء وابن الوراق ،وهبا يستقيم الوزن.
والشاهد يف « ُ
كان » ،حيث حذف الواو واجتزئ بالضمة.

((( مل أقف عىل قائلهام .ويف األصل( :فاســي ،واسيل) ،ويف س( :وسل،
فســل) ،وهبذه الرواية ال يســتقيم الوزن ،واملثبت من س .ويف س:

(دار حي وتنوها).

ومعنى (دمنوها) :أثروا فيها بالدمــن ،مجع دمنة ،وهي :البقعة التي

سودها أهلها بآثارهم ،قال عبيد بن األبرص:
ٌ
دمـنــه آبـــاؤنــا الـ ــمورثون املجد يف أوىل الليايل
مــنـزل ّ

و(مربعا) :منــزل القوم يف الربيع خاصة ،و(احتمل) َشــكَر ،يقال:
احتمل الصنيعة إذا تقلدها وشكرها.

والشــاهد يف « :احتمــل » و « نزل » ،حيث ُحــذف الواو واجتزئ

بالضمة ،ثم سكن لوقف .
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ِ
َ
وكذلك أرا َد
بالضمة،
الواو اكتفــا ًء
فحذف
َأ َرا َد( :كان ُْوا)
َ
َ

ثم ســ َّك َن الال َم من
(احت ََم ُل ْوا ون ََز ُل ْوا)،
َ
فحذف َ
اآلخــرْ :
الواوَّ ،
ُ

ونزل؛ للو ْق ِ
احتمل َ
َ
ف.

املشار ِ
ِ
ِ
إليه ،واحلمدُ هللِ
احلديث
س يل من الكال ِم عىل
فهذا ما ُي ِّ َ

أوالً ِ
وآخر ًا ،وله النِّ ْعم ُة باطن ًا وظاهر ًا(((.

ِ
مسأل ٌة يف ِ
نفس
قول أيب هرير َة((( َ -
ي ُ
ريض اهللُ عنْ ُه  « :-وا َّلذ ْ
ِ
ي َخ ِر ْيف ًا »(((.
َأيب هرير َة بِ َي ِد ِه َّ
قعر َج َهن ََّم لس ْبع ْ َ
إن َ
((( ً
أوال ،...سقط من س.

((( هو عبد الرمحن بن صخر الدويس ،مشهور بكنيته ،وهذا أشهر ما قيل
يف اسمه واسم أبيه ،وهو صحايب مكثر من الرواية (ت 57هـ)ُ .أسد
الغابة  ،318/5واإلصابة .202/4 ،403/2

((( أخرجه احلاكم  -بلفظه  -يف األهوال ،باب رجوع الناس للشــفاعة
إىل األنبيــاء  ،589/4ومســلم يف اإليــان ،باب أدنــى أهل اجلنة

منزلة فيها  187/1رقم ( )195برفع (ســبعني) ،وصحح النووي
الروايتني ووجههام ،وأشــار إىل أن رواية النصب هي املثبتة يف معظم

األصــول .ينظــر :رشح مســلم  ،68/3ومغني اللبيــب ،46/1
والديباج .166/1
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واملصدر أيض ًا
بلغــت ( َق ْع َر ُه)،
الشء) ،إذا
َ
ُ
ُي َق ُالَ ( :ق َع ْر ُت َّ ْ

ِ
ُ
( َق ْع ٌر)َ ،ف َي ْست َِو ْي ُ
ولفظ االس ِم.
املصدر
لفظ

ُ
ونجعل
املذكورمصدر ًا،
ثبت هــذا فن َْج َع ُل ( َق ْع َر َج َهن ََّم)
إذا َ
َ
ِ
ٍ
رب (إِ ّن)،
(سبعني)
َ
َ
ظرف زمان منصوب ًا بمقتىض الظرفيةَ ،
وهو خ ُ
فيكون الت ْقدير :إِ ّن ب ُلو َغ َقع ِر جهنَّم َلك ِ
ُ
عني َخ ِريفا.
َائ ٌن يف س ْب َ
ُ ْ ْ َ َ َ
ُ

ِ
ِ
ِ
َ /م ْس َ
[8ب]
َي(((:
صاحبــة
املــرأة
حديــث
ــأ َل ٌة((( يف
الـــم َزا َدت ِ ْ
َ
إن ه ُؤ ِ
« ْ ِ ِ
الء َيدَ ُع ْو َنك ُْم َع ْمدَ ًاَ ،ف َه ْل َلك ُْم
يَ ّ .
قالت ل َق ْوم َها :مــا َأ ْد ِر ْ
اإلس َ
المِ؟ َف َأ َطا ُع ْو َهاَ ،فدَ َخ ُلوا يف اإلسال ِم »(((.
يف ْ

((( أوردها أبو البقــاء العكربي يف إعراب احلديث النبوي  ،285و أورد
جواهبا ابن حجر يف الفتح  ،597/1معزو ًا إىل ابن مالك.والســؤال
فيها عن علة كرس مهزة « ّ
إن » ،مع كوهنا واقعة موقع املفعول.

((( مل أقف عىل تسميتها ،واملزادة  -بفتح امليم والزاي  -قربة كبرية حيمل
فيها املاء ،يزاد فيها جلد من غريها .

((( أخرجــه البيهقــي  -بلفظه  -يف دالئل النبــوة  .279/4والبخاري
 -بلفــظ :ما أرى  -يف التيمــم ،باب الصعيد الطيــب590/1 ...

رقم ( ،)344وأمحد  - 435/4بلفظ :ما أرى  ،-ولكن يف النســخة
املحققة  ،131/33إشــارة إىل أن لفظ نسختي (ظ ،10و س)=  :
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ِ
ِ
ِ
خاري( :ما َأ ْد ِري)((( ،ويف
صحيح ال ُب
نســخ
بعض
وقع يف
ِّ
َ

غري ٍ
ب ْع ِضهاَ ( :ما َأرى)((( ِ -م ْن ِ
ُ
صحيح ،و( َأ َرى)
وكالمها
دال -
ٌ

ِ
ِ
اهلمــزة ،و( َما) بم ْعنى ا َّل ِذي((( ،و( َأ َّن) ِ
اهلمزة ،م ْعنَا ُه:
بفتح
بِ َفت ِْح
ِ
َكم((( عمد ًا ،ال ً
أعلم وأعتقدُ ((( َّ
جهال وال
ا َّلذي ُ
أن هؤالء يدَ عون ْ

نسيان ًا وال خوف ًا ِمنْكم(((.

َ
َ
ــوز ْ
تكون (ما) نافي ًة،
أن
قال
ُ
ي ُ
ريض اهللُ عنْ ُه ُ َ :-
الشــيخ َ -

ِ
ِ
اهلمــزة ،و( َأ ْد ِر ْي) بالــدَّ ال ،ومعنا ُه :مــا َأ ْع َل ُم
بكــر
و(إِ َّن)
=  ما أدري .وهــذه األخرية هي رواية أوردها الســيوطي يف عقود
الزبرجد  ،338/1مع توجيه كرس مهزة « ّ
إن ».

((( عزاها يف الفتح  597/1لألصييل ،وهي رواية البيهقي يف دالئل النبوة
.279/4

((( وهي الرواية املثبتة يف أكثر نســخ صحيح البخاري .ينظر عىل ســبيل
املثال :صحيح البخاري (رشحه .)590/1

((( يف ح :وما موصولة.

((( يف ح :واملعنى الذي أعتقده.

((( يف ح :يرتكونكم.
((( يف ح :عمد ًا الغفلة والنسيان ًا ،بل مراعاة ملا سبق بيني وبينهم.
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ِ
ُــم عمد ًا.
حالكــم يف خت ُّلفك ُْم ع ْن اإلســا ِم َ
إهنم يدَ ُعو َنك ْ
مــع ْ
ْ
لم.
واهللُ س ْبحا َن ُه أ ْع ُ
•

•

•

الفهـارس الفنيـة
 -فهرس اآليات.

 فهرس األحاديث. -فهرس الشعر.

 -فهرس األمثال.

 فهرس األساليب النحوية والبالغية. فهرس مسائل العربية. فهرس األعالم. -فهرس الكتب.

 -فهرس املصادر واملراجع.

 -قائمة املحتويات.

94
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فـهــرس اآليــــات
رقمها السورة الصفحة

اآليـــــة
 -اهبطوا بعضكم لبعض عدو

..................

36

2

69

.................

234

2

67

............................

109

6

64

 -يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عرشا

.........

103

20

67

 -وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال

..........

20

25

69

 -ويوم القيامة ترى الذين كذبوا

..............

60

42

69

 -ورس ْلنا لدهيم يكتبون ( قراءة )

..............

80

46

64

 يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهريشعركم ( قراءة )
 وماْ

•

•

•
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فهــرس األحـــاديث
 -أخـوف ما أخـاف عىل أمتي األئمـة املضلون

........................

82

.................................................................................

63

........................

68

...................................................

74

...................

90

 -من حـافـظ عىل الصلـوات كـان لـه عـهــد ًا

.......................

73

 -من صـام رمضــان وأتبعـه سـت ًا من شـوال

.........................

66

..................

58

...........................................

89

......................

89

 -أال جتيبوه

 إال جـاء كـنـزه يوم القيـامـة شجـاع أقــرع -غري الدجال أخوفني عليكم

 -ما أدري إن هؤالء يدعونكم عمد ًا (موقوف)

 وكـان أجـود ما يكـون يف رمضـان (موقوف) -والذي نفس حممد بيده ال تدخلوا

 والذي نفس أيب هريرة بيده إن قعر (موقوف)•

•

•
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فـهــرس الـشـعــــر
صدر البيت
فياليت األطبا كان حويل
فام أدري وظني كل ظني

أأيب التبعد فليس بخالد
يداك يد خريها يرجتى

.............
.............

.................

فأما التي يرجتى خريها
وأما التي رشها يتقى

.............

................

...................

القافية البحر

القائل

ص

األسـاة وافر

........

88

شـراح وافر

بعـيــد كامل

يزيد بن خمرم 78
الضبي

غائظـة متقارب طرفة بن العبد 85

الالفظة
فـائظـة

=
=

=
=

خالف وافر

أبوقيس بن

يمــزق طويل

سالمة بن

وليس بمعييني ويف الناس ممتع ...صـديق طويل

........

إذا هني السفيه جرى إليه

.............

ولوال حتار الليل ما آب عامر

.....

أبيت أرسي وتبيتي تدلكي

........

الذكـي رجز

وليس املوافيني لريفد خائبا

........

أمـال طويل

وترشب أسآري القطا الكدر  .....تتصلصل طويل
دار مي دمنوها مربعا

...................

فاسألن عنا إذا الناس شتوا

.........

راحوا بصائرهم عىل أكتافهم

.....
•

73

فاحتمل رمل
نـزل
وأى

•

•

=

األسلت
جندل

........

الشنفرى
........
........
........

85
85
61
71
79
66
70
80
88
88

كامل األسعر اجلعفي 71
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فـهـــرس األمـــثــال
 -أزهى من ديك

........................................................................

82

..........................................................

81

.....................................................

70

 -أشغل من ذات النحيني

 -رجع فالن عوده عىل بدئه

•

•

•

99

فـهــارس التحـقـيـق

فهـرس األسـاليب النحوية واللغوية والبالغية
 -آية مبرصة

.............................................................................

 -أخطب ما يكون األمري راكب ًا قائ ًام

 أعنى بحاجتك -جتارة رابحة

 -جد جاد

........................................

.....................................................................

..........................................................................

................................................................................

 جودك أجود من جوده -خوف خائف

........................................................

.......................................................................

 خوف فالن أخوف من خوفك -سعي رابح

 -شعر شاعر

...........................................

............................................................................
............................................................................

ُ -ص ْم ُت عرش ًا

........................................................................

 -عجب عاجب

......................................................................

 عمل خارس ُكتب خلمس ...................................................................................................................................................

 كلمته فوه إىل يف -موت مائت

....................................................................

..........................................................................

 -هذا الشعر أشعر من هذا

......................................................

 -هذا العجب أعجب من ذلك

..............................................

•

•

•

60
60
82
84
60
60
84
84
84

84 ،60
67
84
84
67
70

84 ،60
84
84

100

فـهــارس التحـقـيـق

فهرس مسائل العربية
اإلبدال:

 -إبدال الالم نون ًا

........................................................................

81

.............................................................................

77

اإلعالل:

 -إعالل العني

 -تصحيح العني مع موجب اإلعالل

.........................................

77

....................................................

81

أفعل التفضيل:

 -صياغته من املبني للمجهول

 صياغته من الرباعي -إضافته إىل املصدر

.................................................................

....................................................................

 إضافته إىل الياء مقرونة بنون الوقاية -إضافته إىل نكرة موصوفة

 -نصبه للتمييز

........................................

........................................................

............................................................................

 استعامله نكرة غري مصاحب لـ « من » -شبهه بفعل التعجب

.....................................

................................................................

 -إسناده إىل الواو ثم االجتزاء عنها بالضمة

59
83
63
86
62
80

...............................

87

...........................................................

64

التسكني:

 -تسكني املضارع املرفوع

82

101
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 -للتخفيف

 -للوقف

..............................................................................

64

..................................................................................

89

..............................................................

83

التعجب:

 -صياغته من الرباعي

 -شبه أفعل التفضيل به

............................................................

80

..................................................................

67

.........................................................

86

...........................................................

72

التغليب:

 املذكر عىل املؤنثالتمييز:

 -انتصابه بأفعل التفضيل

احلال( :اجلملـة احلاليـة):
 -حذف املبتدأ مع الواو

 -حذف املبتدأ مع الفاء

............................................................

 اشتامهلا عىل ضمري ما قبلها -اقرتاهنا بالواو

....................................................

........................................................................

69
69

...................................................................

69

..........................................................................

64

 -جتردها عن الواو

احلـذف:

 -حذف النون

72

 -حذف التاء من ستة

..............................................................

67 ،66
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 -من عرشة

.................................................................................

 حذف التاء من مخسة -حذف املبتدأ

...............................................................

.............................................................................

 -حذف املبتدأ مع الواو

 -حذف املبتدأ مع الفاء

..............................................................

...............................................................

 حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه -حذف الواو واالجتزاء عنها بالضمة

 -حذف الضمة

................................

.......................................

67
62
62
62
86
86

...........................................................................

64

.....................................................................................

90

...........................

61

خـرب إن:

 -انتصابه

67

الضمري:

 -رجوعه إىل مصدر يتضمنه اسم مذكور قبله

العدد = احلذف
كان:

 -إضافة اسمها إىل ما املصدرية

 -استعامهلا تامة

..................................................

............................................................................

 -اسمها ضمري عائد عىل مصدر

 -اسمها مصدر مؤول

.................................................

................................................................

59
59
84
61
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(ما) ومعانيها:
 -مصدرية

...................................................................................

 -نكرة موصوفة

 اسم موصول -نافية

..........................................................................

...........................................................................

.........................................................................................

91
91

..............................................................

...........................................................................

59

........................................................

61

املجـاز:

املصدر:

 استواء لفظه ولفظ االسم -تأكيده للخرب

63

61

 -نائبة عن ظرف الزمان

 -استعامله بليغ ًا

59

............................................................................

 -حذفه وعود الضمري عليه

........................................................

61

.......

75

نون الوقاية:

 -صيانتها للفعل من التباسه باالسم املضاف إىل ياء املتكلم

 صيانتها للفعل من التباس أمر مؤنثه بأمر مذكر -صيانتها للفعل من توهم بنائه

 -اقرتاهنا باسم الفاعل

......................

..................................................

................................................................

 -اقرتاهنا بأفعل التفضيل

74

............................................................

75
75
78
81

104
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النيـابــة:

 -نيابة ( ما ) املصدرية عن ظرف الزمان

 -نيابة ( النون ) عن الضمة

..................................

......................................................

64

.....................................................................

84

وصف املعاين بام توصف به األعيان:
 -وصف التجارة

 وصف السعي -وصف اآلية

 -وصف اجلد

......................................................................

..........................................................................

 -وصف الشعر

........................................................................

..........................................................................

 وصف العجب -وصف اجلود

.......................................................................

 -وصف اخلطبة

 -وصف املوت

.....................................................................

........................................................................

 -وصف العمل

.......................................................................

........................................................................

 -وصف اخلوف

61

......................................................................
•

•

•

84
60

84 ،60
60
84

84 ،60
84
60

84 ،60
84
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فـهـــرس األعـــــالم
نبينا حممد ﷺ
البغوي

أبو سفيان

67

............................

62

............................

83 ،78 ،66

.................................

صاحبة املزادتني

ابن طاهر

90

..................

78 ،66

.............................

ابن عباس

59

...........................

أبو عمرو ( ابن العالء )
الفراء

73

................................

الزخمرشي

سيبويه

......................

74 ،68 ،67 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59

63

......

78

...................................

(ابن مالك ) مجال الدين
النواوي

59

.....

57

...............................

أبو هريرة

89

.............................
•

•

•
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فـهــرس الـكــتــب
تعليقة عىل كتاب سيبويه ( البن طاهر )
رشح السنة ( للبغوي )

...................................

78 ، 66

.............................................................

73

....................................

90

...................................

68

............................................................

67

صحيح البخاري ( حممد بن إسامعيل )

الصحيح ( صحيح مسلم بن احلجاج )
الكشاف ( للزخمرشي )

•

•

•
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فهرس املصادر واملراجع
 -1القرآن الكريم.
(أ)
 -2اإلبدال البن الســكيت (أيب يوسف يعقوب ،ت 244هـ)،
حتقيق حسني حممد حممد رشف ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية
بالقاهرة 1398هـ = 1978م.
 -3اإلبــدال واملعاقبــة والنظائــر أليب القاســم الزجاجــي
(عبد الرمحن بن إســحاق ،ت 337هـ) ،حتقيق عز الدين التنوخي،
دار صادر ببريوت ،الطبعة الثانية 1412هـ = 1993م.
 -4ارتشــاف الرضب من لســان العرب ،أليب حيان األندليس
(حممد بن يوسف ،ت 745هـ) ،حتقيق رجب عثامن ،مكتبة اخلانجي
بالقاهرة ،الطبعة األوىل 1418هـ = 1998م.
 -5إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك البن القيم (إبراهيم
بن حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،ت 767هـ) ،حتقيق د .حممد بن
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عوض السهيل،أضواء السلف بالرياض ،الطبعة األوىل 1422هـ =
2002م.
 -6أســد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري (احلسن بن عيل
بن حممد ،ت630هـ) ،دار الفكر ببريوت 1409هـ = 1989م.
 -7أســاء الكتــب لعبد اللطيــف بن حممد ريــاض زادة (ت
1078هـ) ،حتقيق د .حممــد التوبخي ،مكتبة اخلانجي بمرص( ،دون
ط و ت).
 -8إشارة التعيني وتراجم النحاة واللغويني لعبد الباقي بن عبد
املجيد اليامين (ت 743هـ) ،حتقيق د .عبد املجيد ذياب ،مركز امللك
فيصل بالرياض ،الطبعة األوىل 1406هـ = 1986م.
 -9األشــباه والنظائر للســيوطي (عبد الرمحن بن أيب بكر ،ت
911هـ) ،حتقيق إبراهيم حممد عبد اهلل ،جممع اللغة العربية بدمشــق
1407هـ = 1986م.
 -10اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين (أمحد بن
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البجاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة
عيل ،ت852هـ) ،حتقيق ّ
التاريخ العريب الطبعة األوىل 1328هـ.
 -11األصمعيات لألصمعي (أيب ســعيد عبد امللك بن قريب،
ت 216هـ) ،حتقيــق عمر الطباع ،دار األرقم 1416هـ = 1995م.
(دون ط).
 -12االعتــاد يف نظائــر الظاء والضاد البــن مالك (حممد بن
عبد اهلل ،ت672هـ) ،حتقيق أ .د .حاتم الضامن ،مؤسســة الرسالة
ببريوت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ = .1984
 -13إعراب احلديث النبــوي أليب البقاء العكربي (عبداهلل بن
احلســن ،ت616هـ) ،حتقيق د .حسن الشــاعر ،دار املنارة بجدة،
الطبعة الثانية 1408هـ = 1987م.
 -14األعــام خلريالديــن الــزركيل (حممــود بــن حممد ،ت
1396هـــ) ،دار العلم للماليني ببريوت ،الطبعــة  -احلادية عرشة
1995م.
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 -15أعيان العــر وأعوان النرص للصفــدي (صالح الدين
خليل بن أيبــك ،ت 764هـ) ،حتقيق د.عيل أبــو زيد وآخرين،دارا
الفكر والفكر املعارص بدمشــق وبريوت ،الطبعة األوىل 1418هـ =
1998م.
 -16إكامل اإلعالم بتثليث الكالم البن مالك ،حتقيق د .ســعد
الغامدي ،مكتبة املدين بجدة ،الطبعة األوىل 1404هـ = 1984م.
 -17ألفية ابن مالك = رشح ابن عقيل.
 -18األمــايل البن احلاجــب (عثامن بن عمــر ،ت646هـ)،
حتقيق فخر قــداره ،دار عامر بعامن األردن ،ودار اجليل ببريوت لبنان
1409هـ = 1989م.
 -19إنباه الرواة عىل أنباه النحاة للقفطي (عيل بن يوســف ،ت
624هـ) ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب بالقاهرة
ومؤسســة الكتب الثقافية ببــروت ،الطبعة األولـــى 1406هـ =
1986م.
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 -20أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام (عبد اهلل بن
يوســف ،ت 761هـ) ،حتقيق حممد حمي الديــن عبد احلميد ،املكتبة
العرصية  -بريوت 1415هـ = 1994م.
 -21إجيــاز التعريف يف علم الترصيــف البن مالك ،حتقيق د.
حممد املهــدي ،اجلامعة اإلســامية باملدينة املنــورة ،الطبعة األوىل
 1422هـ = 2002م.
(ب)
 -22البداية والنهاية البن كثري (إسامعيل بن عمر ،ت 774هـ)،
حتقيق د .أمحــد أبو ملحم وآخرين ،دار الريــاض للرتاث بالقاهرة،
الطبعة األوىل 1408هـ = 1988م.
 -23بغيــة الوعاة يف طبقــات اللغويني والنحاة للســيوطي،
حتقيــق حممد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار الفكــر ،الطبعــة الثانية
1399هـ=1979م.
 -24البلغــة يف تراجــم أئمة النحــو واللغــة للفريوزآبادي
(حممد بــن يعقــوب ،ت 817هـــ) ،حتقيق حممد املــري ،مركز
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املخطوطات والرتاث بالكويت ،الطبعــة األوىل بالقاهرة 1407هـ
= 1987م.
(ت)
 -25تاج العــروس من جواهــر القامــوس للزبيدي (حممد
مرتىض ،ت 1205هـ) ،حتقيق مجاعــة من العلامء ،دار إحياء الرتاث
العريب ببريوت ،عــن نرشة وزارة اإلعــام بالكويت1385 ،هـ =
1965م.
 -26تاريخ األدب العريب لربوكلــان (كارل ،ت 1375هـ)،
أرشف عــى الرتمجة د .حممود فهمي حجــازي ،اهليئة العامة املرصية
للكتاب 1995م.
 -27تاريخ اإلســام ووفيات املشــاهري واألعــام للذهبي
(حممــد بــن أمحــد بــن عثــان ،ت 748هـــ) ،حتقيــق د .عمــر
تدمــري ،دار الكتــاب العريب ببــروت ،الطبعــة األوىل 1420هـ
= 1999م.
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 -28تاريــخ الفكر األندليس لـ « آنخل بالنثيا » (ت 1369هـ)
ترمجة حســن مؤنس ،مكتبــة الثقافــة الدينية بالقاهــرة 1955م،
(دون ط).
 -29تأويل مشــكل القــرآن البن قتيبة (حممد بــن عبد اهلل بن
مســلم ،ت276هـ) ،حتقيق أمحد صقر ،مكتبة دار الرتاث بالقاهرة،
الطبعة الثانية 1393هـ = 1973م.
 -30تذكرة املحســنني للفايس(عبد الكبــر بن املجذوب ،ت
1295هـ) = موسوعة أعالم املغرب.
 -31تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك ،حتقيق حممد
كامل بركات ،دار الكتاب العريب بالقاهرة ،الطبعة األوىل1967 ،م.
 -32الترصيح عىل التوضيح خلالد األزهري ،دار الفكر ببريوت
(دون ط وت).
 -33هتذيب األســاء واللغــات للنووي (حييــى بن رشف،
ت 676هـ) ،بعناية رشكة العلامء ،دار الكتب العلمية ببريوت ،دون
(ط و ت).
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 -34التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واآلثار البن عبد الرب( ،أيب
عمرو يوســف بن عبد اهلل ،ت 463هـ) ،حتقيــق مصطفى العلوي
وحممد البكري ،بالرباط1387 ،هـ = 1967م( ،دون نارش).
 -35التوقيــف عــى مهــات التعاريــف للمنــاوي (حممد
عبد الــرؤوف ،ت 1031هـ) ،حتقيق د .حممــد رضوان الداية ،دارا
الفكر والفكر املعارص بدمشق وبريوت ،الطبعة األولـــى 1410هـ
=1990م.
(ج)
 -36مجهرة األمثال أليب هالل العســكري (احلسن بن عبداهلل،
ت 395هـــ) ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش،
دارا الفكر واجليل ببريوت ،الطبعة الثانية 1408هـ = 1988م.
(ح)
 -37حاشــية ابن محدون (أمحد بن حممد ابن احلاج) عىل رشح
املكــودي أللفية ابن مالك ،عناية حممد صدقــي ،دار الفكر ،الطبعة
األوىل 1414هـ = 1993م.
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 -38حاشية السجاعي (أمحد بن أمحد ،ت 1198هـ) عىل قطر
الندى ،طبعة مصطفى البايب احللبي بمرص الطبعة األخرية 1358هـ
= 1939م.
 -39حاشــية الصبــان (حممد بــن عــي ،ت 1206هـ) عىل
األشموين ،مكتبة العلوم واحلكم( ،دون ط و ت).
 -40احلجة للقراء الســبعة أليب عيل الفاريس (احلسن بن أمحد،
ت377هـ) ،حتقيق بدر الدين قهوجي وبشــر جوجيايت ،دار املأمون
للرتاث بدمشق وبريوت ،الطبعة الثانية 1413هـ = 1993م.
 -41احلامســة أليب متام (حبيب بن أوس ،ت231هـ) = رشح
ديوان احلامسة.
(خ)
 -42خزانــة األدب للبغــدادي (عبــد القادر بــن عمر ،ت
1093هـــ) ،حتقيق حممد عبد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجي
بالقاهرة ،الطبعة الثانية دون (ت).
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 -43اخلصائص البــن جني (أيب الفتح عثــان ،ت392هـ)،
حتقيق حممد عيل النجار ،دار الكتاب العريب1371 ،هـ = 1952م.
(د)
 -44دائرة املعارف اإلســامية لـ « هوتســا » وآخرين ،حرر
النســخة العربية :إبراهيم زكي خورشــيد وآخرون ،دار الشــعب
بالقاهرة ،الطبعة الثانية 1969م.
 -45الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني فقه اللغة وعلم اللغة
لغنيم غانم عبد الكريم الينبعاوي( ،رســالة ماجستري)،جامعة امللك
عبد العزيز،كلية الرشيعة بمكة املكرمة ،قسم الدراسات العلياالعربية
(دون ط وت).
 -46الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة البــن حجر
العسقالين ،حتقيق حممد سيد جاد احلق ،أم القرى للطباعة بالقاهرة،
(دون ط و ت).
 -47دالئل اإلعجاز للجرجاين (عبدالقاهر بن عبد الرمحن ،ت
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471هـ) ،حتقيق حممود حممد شــاكر ،مطبعة املدين بالقاهرة وجدة،
الطبعة الثالثة 1413هـ = 1993م.
 -48الدليل الشايف عىل املنهل الصايف البن تغري بردي (مجال
الدين يوســف ،ت 874هـــ) ،حتقيق فهيم حممد شــلتوت ،مكتبة
اخلانجي( ،دون ط و ت).
 -49دول اإلســام للذهبــي ،عنايــة :عبد اهلل بــن إبراهيم
األنصــاري ،إدارة إحيــاء الرتاث اإلســامي بقطــر 1408هـ =
1988م.
 -50الديباج عىل صحيح مســلم بن احلجاج للسيوطي ،حتقيق
أيب إســحاق احلويني ،دار ابن عفان باخلرب السعودية ،الطبعة األوىل
1416هـ = 1996م.
 -51ديوان اإلســام البن الغزي (حممد بــن عبد الرمحن ،ت
1167هـ) ،حتقيق :سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ببريوت،
الطبعة األوىل 1411هـ = 1990م.
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 -52ديوان سالمة بن جندل ،حتقيق :فخر الدين قباوة ،املكتبة
العربية بحلب ،الطبعة األوىل 1968م.
 -53ديوان الشنفرى ،إعداد طالل حرب ،دار صادر ببريوت،
الطبعة األوىل 1996م.
 -54ديوان طرفة بن العبد ،رشح سعدي الضناوي ،دار الكتاب
العريب ببريوت ،الطبعة األولـى 1414هـ = 1994م.
 -55ديــوان أيب قيس بن األســلت األويس اجلاهيل ،حتقيق د.
حسن حممد باجودة ،مكتبة الرتاث ،القاهرة 1391هـ.
(ذ)
 -56ذيل مرآة الزمان لليونيني (موسى بن حممد ،ت 726هـ)،
عنايــة وزارة التحقيقات ،دار الكتاب اإلســامي بالقاهرة ،الطبعة
الثانية 1413هـ = 1992م.
(س)
 -57الســلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي (أمحد بن عيل ،ت
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845هـ) ،عناية حممد مصطفى زيادة ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش
بمرص1376 ،هـ = 1957م( ،دون ط).
 -58سمط الآليل يف رشح أمايل القايل للوزير البكري (أيب عبيد
عبد اهلل بن عبد العزيز ،ت487هـ) ،حتقيق عبد العزيز امليمني ،جلنة
التأليف والرتمجة1354 ،هـ = 1936م( .دون ط).
 -59ســنن الرتمذي (أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،ت
279هـ) ،دارا سحنون والدعوة ،الطبعة الثانية 1413هـ = 1992م.
ضمن موسوعة الكتب الستة.
 -60ســنن أيب داود (ســليامن بــن األشــعث السجســتاين
األزدي ،ت 275هـــ) ،عناية د .بدر الدين جتني آر ،دارا ســحنون
والدعــوة ،الطبعة الثانيــة 1413هـ= 1992م .ضمن موســوعة
الكتب الستة.
 -61السنن الكربى للنســائي (أمحد بن شعيب ،ت 303هـ)،
حتقيــق د .عبد الغفار البنداري وســيد كــردي ،دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل 1411هـ = 1991م.
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 -62سنن ابن ماجه (حممد بن يزيد ،ت 273هـ) ،حتقيق حممد
فؤاد عبد الباقي ،دارا ســحنون والدعوة ،الطبعــة الثانية 143هـ =
1992م .ضمن موسوعة الكتب الستة.
 -63سنن النسائي ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،دار
املعرفة ببريوت ،الطبعة الثالثة 1414هـ = 1994م.
 -64ســر أعالم النبالء للذهبي ،مؤسســة الرسالة ببريوت،
حتقيق وإرشاف شــعيب األرنــؤوط ،الطبعة العــارشة 1414هـ =
1994م.
(ش)
 -65شــذرات الذهب يف أخبار من ذهــب البن العامد احلنبيل
(عبد احلي ،ت 1089هـــ) ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،دون
(ط و ت).
 -66رشح األبيات املشكلة اإلعراب أليب عيل الفاريس ،حتقيق
د .حسن هنداوي ،دار القلم بدمشق ودارة العلوم والثقافة ببريوت،
الطبعة األوىل 1407هـ = 1987م.
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 -67رشح األشــموين (عيل بن حممــد ،ت نحو 900هـ) عىل
ألفية ابن مالك بحاشــية الصبان ،دار إحياء الكتب العربية .دون (ط
و ت).
 -68رشح التسهيل = البن مالك ،حتقيق د .عبد الرمحن السيد
ود .حممد البــدوي املختون ،هجر للطباعة والنــر بمرص ،الطبعة
األوىل 1410هـ = 1990م.
 -69رشح مجــل الزجاجي البــن عصفور (عيل بــن مؤمن،
ت 669هـ) ،حتقيق د .صاحب أبو جناح( .دون نارش و ت و ط).
 -70رشح ديــوان احلامســة للمرزوقــي (أمحــد بــن حممد،
ت421هـــ) ،حتقيق أمحد أمني وعبد الســام هــارون ،دار اجليل
ببريوت ،الطبعة األوىل 1411هـ = 1991م.
 -71رشح السنة للبغوي (احلســن بن مسعود ،ت516هـ)،
حتقيق شــعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي
ببريوت ودمشق ،الطبعة الثانية 1403هـ = 1983م.
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 -72رشح شــافية ابــن احلاجب لإلســراباذي (ريض الدين
حممد بن احلسن ،ت 686هـ) ،حتقيق حممد نور احلسن وآخرين ،دار
الكتب العلمية ببريوت1402 ،هـ = 1982م.
 -73رشح صحيح مســلم (املنهاج رشح صحيح مســلم بن
احلجاج) للنـــووي ،حتقيق خليل شيحا ،دار املعرفة بريوت ،الطبعة
السادسة1420 ،هـ = 1999م.
 -74رشح ابن عقيل (عبد اهلل بــن عبد الرمحن ،ت 769هـ)،
حتقيــق حممد حميــي الدين عبد احلميــد ،املكتبــة العرصية بريوت،
1414هـ = 1993م.
 -75رشح عمدة احلافظ البن مالــك ،حتقيق عدنان الدوري،
مطبعة العاين ببغداد1397 ،هـ = 1977م.
 -76رشح الكافيــة الشــافية البن مالك ،حتقيــق عبد املنعم
هريدي ،مكتبة الثقافة الدينية بمرص1420 ،هـ = 2000م.
 -77رشح املفصل البــن يعيش (يعيش بن عيل ،ت 643هـ)،
عامل الكتب ببريوت( ،دون ط و ت).
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 -78رشف الطالــب يف أســنى املطالب البن قنفــذ (أمحد بن
حسني اخلطيب ،ت 810هـ) = ،موسوعة أعالم املغرب.
 -79رشوح التلخيــص للتفتــازاين (مســعود بــن عمر ،ت
791هـــ) ،دارا البيان العريب واهلــادي ببريوت ،الطبعــة الرابعة،
1412هـ = 1992م.
 -80شــعر ضبة وأخبارها يف اجلاهلية واإلســام ،للدكتور:
حســن بن عيسى أبو ياسني ،جامعة امللك ســعود بالرياض ،الطبعة
األوىل 1995م.
 -81شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح
البن مالك ،حتقيق د .طه حمســن ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية،
إحياء الرتاث اإلسالمي 1405هـ = 1985م.
(ص)
 -82صحيح البخاري (حممد بن إســاعيل ت256هـ) ،عناية
د .مصطفــى ديب البغــا ،دارا ابن كثري والياممة بدمشــق وبريوت،
الطبعة اخلامسة 1414هـ = 1993م.
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 -83صحيــح مســلم (ابن احلجاج القشــري النيســابوري
ت261هـ) ،حتقيق حممـد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية
عيســى البايب احللبي توزيع دار الكتب العلمية ببريوت1413 ،هـ=
1992م.
(ط)
 -84طبقات احلفاظ للسيوطي ،حتقيق :عىل حممد عمر ،مكتبة
وهبة ،الطبعة الثانية 1415هـ = 1994م.
 -85طبقات الشافعية الكربى للسبكي (تاج الدين عبد الوهاب
بن عيل ،ت 771هـ) ،حتقيق :عبد الفتــاح احللو وحممود الطناحي،
دار إحياء الرتاث العريب ،دون (ط و ت).
 -86طبقات الشافعية لإلســنوي (عبد الرحيم ،ت 772هـ)،
حتقيق :كامل احلــوت ،دار الكتب العلمية ببــروت ،الطبعة األوىل
1407هـ = 1987م.
 -87طبقات الشــافعية البن قايض شهبة (أبو بكر بن أمحد ،ت

125

فـهــارس التحـقـيـق

851هـــ) ،عناية :د .احلافظ عبد العليم خــان ،عامل الكتب ،الطبعة
األوىل 1407هـ = 1987م.
 -88طبقات فحول الشــعراء البن ســام (حممــد اجلمحي،
ت 231هـ) ،حتقيق حممود شــاكر ،مطبعة املدين بالقاهرة1400 ،هـ
= 1980م.
 -89طبقات املفرسين للسيوطي ،حتقيق عيل حممد عمر ،مكتبة
وهبة بمرص ،الطبعة األوىل 1396هـ = 1976م.
 -90طبقات النحاة واللغويني البن قايض شهبة ،مطبعة النعامن
بالنجف  -العراق  -الطبعة األوىل 1973م.
 -91طبقــات النحويني واللغويني للزبيدي األندليس (أيب بكر
حممد بن احلســن ،ت 379هـ) ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
املعارف بمرص ،الطبعة الثانية 1392هـ = 1973م.
(ع)
 -92العــر يف خرب من غرب للذهبي ،حتقيق حممد بســيوين ،دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل 1405هـ = 1985م.
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 -93عقود الزبرجد عىل مســند اإلمام أمحد للسيوطي ،حتقيق
أمحد متام و ســمري حلبي ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل
1407هـ = 1987م.
 -94علل النحو البن الوراق (حممد بن عبد اهلل ،ت 329هـ)،
حتقيق د .حممود جاســم الدرويش ،مكتبة الرشــد بالرياض ،الطبعة
األوىل 1420هـ = 1999م.
(غ)
 -95غايــة النهايــة يف طبقات القراء البن اجلــزري (حممد بن
حممــد ،ت 833هـ) ،عنايــة ج .براجســرارس ،دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة الثالثة 1402هـ = 1982م.
 -96غيث النفع يف القراءات الســبع للصفاقيس (عيل النوري،
ت 1118هـ ،هبامش رساج القاري البن القاصح ،ت 801هـ) ،دار
الفكر ببريوت 1415هـ = 1995م.
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(ف)
 -97فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين،
حتقيق عبد العزيــز بن باز ،وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ = 1989م.
 -98فــوات الوفيات للكتبي (حممد بن شــاكر ،ت 764هـ)،
حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ببريوت1973 ،م ،دون (ط).
(ق)
 -99القامــوس املحيــط للفريوزآبادي (جمــد الدين حممد بن
يعقوب ،ت 817هـ) = تاج العروس.
(ك)
 -100الكتاب لسيبويه (عمرو بن عثامن بن قنرب ،ت 180هـ)،
حتقيق حممد عبد الســام هارون ،مكتبة اخلانجــي بالقاهرة ،الطبعة
الثالثة 1408هـ = 1988م.
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 -101الكشــاف عــن حقائق التنزيل للزخمــري (حممود بن
عمر ،ت538هـ) ،حتقيــق عبد الرزاق املهــدي ،دار إحياء الرتاث
العريب ومؤسســة التاريخ العريب ببــروت ،الطبعة األوىل 1417هـ
=1997م.
 -102كشــف الظنون عن أســامي الكتــب والفنون حلاجي
خليفة (مصطفى بن عبد اهلل ،ت 1069هـ) ،عناية حممد رشف الدين
ورفعت بيلكه ،مؤسســة التاريخ العريب ببــروت ،عن طبعة وكالة
املعارف بإستنبول 1951م ،دون ط+ت.
(ل)
 -103لب اللباب يف حترير األنســاب للسيوطي ،حتقيق :حممد
وأرشف أمحد عبدالعزيز ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل
1411هـ = 1991م.
 -104لسان العرب البن منظور (حممد بن مكرم ،ت 711هـ)،
دار صادر ببريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ = 1990م.
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(م)
 -105ابــن مالك وأثــره يف اللغة العربية ليحيى األســيوطي
(رسالة دكتواره) جامعة األزهر ،القاهرة 1943هـ.
 -106ابــن مالك وأثره يف النحو العــريب ،لعبد املنعم هريدي
(رســالة ماجســتري) جامعة األزهر ،كليــة اللغة العربيــة ،القاهرة
1965م.
 -107جملة جامعة أم القرى للبحــوث العلمية بمكة املكرمة،
السنة األوىل ،العدد الثاين 1409هـ.
 -108جممع األمثال للميداين (أمحد بن حممد ،ت 518هـ) ،دار
مكتبة احلياة1415 ،هـ = 1995م.
 -109املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
البن جنــي ،حتقيق عيل النجدي ناصف وآخريــن ،وزارة األوقاف
بمرص1415 ،هـ = 1994م.
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 -110خمتــار الصحاح للــرازي (حممد بن أيب بكــر ،ت بعد
666هـ) ،عناية يوســف الشــيخ حممد ،املكتبــة العرصية ببريوت،
الطبعة الثانية 1417هـ = 1996م.
 -111املخترص يف أخبار البرش أليب الفدا (إسامعيل بن عيل ،ت
732هـ) ،حتقيق حممد زينهم ،دار املعــارف بالقاهرة ،الطبعة األوىل
دون (ت).
 -112املذكر واملؤنث أليب حاتم السجســتاين (سهل بن حممد،
ت 255هـ) ،حتقيق أ.د .حاتم الضامن ،دارا الفكر و الفكر املعارص
بدمشق وبريوت ،الطبعة األوىل 1418هـ = 1997م.
 -113مرآة الزمان وعربة اليقظان لليافعي (عبد اهلل بن أسعد،
ت  768هـــ) ،دار الكتــاب اإلســامي بالقاهرة ،الطبعــة الثانية
1413هـ = 1993م.
 -114املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للســيوطي ،حتقيق :حممد
البجاوي ،املكتبة
أمحد جــاد املوىل وحممد أبو الفضل إبراهيم وعــي ّ
العرصية ببريوت1412 ،هـ = 1992م.
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 -115املســتدرك عــى الصحيحــن للحاكم النيســابوري
(حممــد بن عبــد اهلل ت 405هـــ) دار الفكر ببــروت1398 ،هـ
= 1978م.
 -116مســند اإلمام أمحد (بن حممد بــن حنبل ،ت241هـ)،
إرشاف بــدر الدين جتني آر ،دار ســحنون بتونــس ،الطبعة الثانية
1413هـ = 1992م( .ضمن موسوعة السنة).
 -117املطول يف رشح تلخيص املفتاح للتفتازاين ،بحاشية املري
سيد رشيف ،املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة 1330هـ.
 -118معاين القرآن للفراء (حييى بن زياد ،ت207هـ) ،حتقيق
أمحد نجايت وحممد عيل النجار ،دار الرسور1955 ،م.
 -119معاين القرآن وإعرابه للزجاج (إبراهيم ابن الرسي ،ت
311هـ) ،حتقيق د .عبد اجلليل شلبي ،دار احلديث بالقاهرة ،الطبعة
الثانية 1418هـ = 1997م.
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 -120معجــم الشــعراء للمرزبــاين (حممــد بــن عمــران،
ت 384هـ) ،حتقيق :عبد الستار ّفراج ،مكتبة النوري بدمشق .دون

(ط و ت).

 -121املعجم الكبري للطرباين (أيب القاسم سليامن بن أمحد ،ت
360هـ) ،حتقيق محدي الســلفي ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت،
الطبعة الثانية( ،دون ت).
 -122معجم املؤلفني لكحالة (عمر رضا ،ت 1408هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ببريوت1376 ،هـ = 1957م.
 -123معجم املطبوعات العربية واملعربة لرسكيس (يوســف
إليان ،ت 1351هـ) ،مكتبة الثقافة الدينية بمرص( .دون ط و ت).
 -124معرفة القراء الكبــار عىل الطبقات واألعصار للذهبي،
حتقيق بشار عواد معروف وآخرين ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة
األوىل 1404هـ=1984م.
 -125مغنــي اللبيب عن كتب األعاريب البن هشــام ،حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الباز( .دون ط و ت).

فـهــارس التحـقـيـق

133

 -126مفتاح الســعادة ومصباح الســيادة لطاشــكربى زاده
(أمحد بــن مصطفى ،ت 968هـــ) ،دار الكتــب العلمية ببريوت،
(دون ط و ت).
 -127املقاصد النحوية = رشح األشموين.
 -128املقتضب للمــرد (حممد بن يزيد ،ت 285هـ) ،حتقيق:
حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ببريوت1982 ،هـ = 1963م.
 -129منتهى الطلب من أشعار العرب ،البن ميمون (حممد بن
املبــارك ،ت 597هـ) ،حتقيق حممد نبيل طريفي ،دار صادر ببريوت،
الطبعة األوىل 1999م.
 -130املنصــف البن جنــي ،رشح ترصيف املــازين ،حتقيق
إبراهيــم مصطفى و عبداهلل أمني ،وزارة األوقــاف املرصية ،الطبعة
األوىل 1373هـ = 1954م.
 -131موسوعة أعالم املغرب ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب
اإلسالمي ببريوت ،الطبعة األوىل 1417هـ = 1996م.
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 -132املوســوعة العربية العاملية ،برئاســة األمري ســلطان بن
عبد العزيــز ،مؤسســة أعامل املوســوعة بالريــاض ،الطبعة األوىل
1416هـ = 1996م.
(ن)
 -133النجــوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهــرة البن تغري
بردي (يوســف األتابكي ،ت 874هـ) حتقيق جمموعة من الباحثني،
وزارة الثقافة بمرص ،طبع آخر جزء 1972م.
 -134نحو ابن مالك بني البرصة والكوفة لعبد الرمحن السيد،
رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم 1968م.
 -135النــر يف القراءات العرش البــن اجلزري ،إرشاف عيل
حممد الضباع ،مطبعة مصطفى حممد بمرص( .دون ط و ت).
قري
للم َّ
 -136نفــح الطيب مــن غصن األندلس الرطيــبَ ،

(أمحد بن حممد ،ت 1041هـ) ،تعليق د .مريم الطويل ود .يوســف
الطويل .دار الكتــب العلمية ببريوت ،الطبعــة األوىل 1415هـ =
1995م.
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 -137هنايــة األرب يف فنــون األدب للنويــري (أمحــد بــن
عبد الوهاب ،ت 733هـ) ،حتقيق :حممد عبد اهلادي شــعرية ،وزارة
الثقافة بمرص1410 ،هـ = 1990م.
 -138النهايــة يف غريــب احلديــث واألثر البــن األثري (أيب
الســعادات املبارك بن حممد ،ت  606هـــ) ،حتقيق حممود الطناحي
وطاهر الزاوي ،املكتبة العلميــة ببريوت ،مصورة عن طبعة القاهرة
سنة 1383هـ = 1963م.
( هـ )
 -139هدية العارفني (أسامء املؤلفني وآثار املصنفني) للبغدادي
(إسامعيل باشــا ،ت 1339هـ) عناية وكالة املعارف بإستنبول ،دار
إحياء الرتاث العريب ببريوت( ،دون ط و ت).
(و)
 -140الوايف بالوفيات للصفدي (خليل بن أيبك ،ت 764هـ)،
عناية س .ديدرينغ( ،النارش) فرانزشــتاينر بفيسبادن ،الطبعة الثانية
1394هـ = 1974م.
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 -141وفاق املفهوم يف اختالف املقول واملرســوم البن مالك،
حتقيق بدر الزمان النيبايل ،مكتبة اإليامن باملدينة املنورة ،الطبعة األوىل
1409هـ = 1989م.
142ـ الوفيــات البن قنفذ ،حتقيق عــادل نوهيض ،دار اآلفاق
اجلديدة ببريوت ،الطبعة الرابعة 1403هـ = 1983م.
•

•

•
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