مطابقة القرآن المجيد
لكالم العرب

حممد بن أمحد بن هبة هللا بن تَغلب ِ
الف ْزَر ِِ
أليب عبد هللا َّ
انِ
َّحوي ،املعروف ابلبَ ْه َج ِة (530ه 603ه )
الن ِِ
دراسة وتحقيق

د .عبد اهلل عبد القادر الطَّويل  -سورية
 من مواليد مدينة إدلب1969 ،م. -حاصل على دكتوراه يف اللغةة الربييةة مةن العامرةة

المستنصبية يف الرباق 2005م ،يتقديب االمتيةا ،،عةن
تحقيقه لكتاب «النكت يف القبآن» للمعاشري.

 -أسةةتام مسةةاعد /تخصةةا اللغةةة حالنحةةو ،يف كليةةة

الرلوم اإلسالمية ،يعامرة أديامان يف تبكيا.

المقدمة
الحمد هلل الذي أنزل الفبقان ،حأتم فيه البيان ،حأحيا يه اإلنسان،

حجرله حعة على الرا َلمين ،حرحمة للمؤمنين حهداية للسالكين ،حغاية

للطالبين ،فعمع ة سبحانه ة فيه من اإلععا ،ألوانًا ،حمن العمال أفنا ًنا،
سهال ِ
فأصبح َمور ًدا ْ
لقاصد الفضيلة ،حييانًا
الحق ،حمسل ًكا ً
عذ ًيا لطالب ِّ
حاضحا ألصحاب الرقول المستنيبة ،ال تفنى ععائبه ،حال تنقضي
ً
غبائبه ،حال يمل ِ
قارئه ،حال يضل تايره.
حالصالة حالسالم األتمان األكمالن على النبي الكبيم ،حالمر ِّلم

الرظيم ،البحمة المهداة ،حالنِّرمة المسداة ،محمد حعلى آله حصحبه

أجمرين ،أما يرد:

فإن من ِّ
أجل ما تصبف فيه األحقات ،حتقضى فيه األعمار ،حتبذل

ِ
كتاب اهلل حتأم َله حتدي َبه،
ألجله العهود ،حيعل يه المقصودَ ،ف ْه َم
ِ
حمربف َة مبادِ اهلل ترالى منه .ح َلما كان شبف الرلوم يشبف محتواها ،كان

ِ
كتاب اهلل  -ترالى  -هو أشبف الرلةو ِم حأجلها؛ ألن موضوعه
تفسيب
كالم اهلل ترالى ،الذي هو صباط اهلل المستقيم ححبل ِ
نعاة المؤمنين.
ِ
َ
حاالشتغال يه من أشم ِل علوم الشبيرة
كتاب اهلل
حإن تفسيب
حأحسرها ،فهو ال يترلق يفن مةن الفنون ،أح ِع ْلم من الرلوم فحسةب؛ يل

ِ
أغلب علو ِم الشبيرة؛ ليبلغ ا ْلم َف ِّسب َغايته،
اليد إلدراكةه من إدراك
َ
صحيحا؛ لذا كانت حاجة
فهما
ً
حيحصل على مقصده ،حهو َفهم مباد اهلل ً

المفس ِب حالتفسيِب كبيب ًة حعظيمةً .حمن هنا عبف صحاية
األمةة إلى
ِّ
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ِ
اآليات حتى
رسول اهلل للقبآن حقه؛ فكانوا ال يتعةاح،حن ال َر ْش َةب
يحفظوها حيترلموا ما فيها من ِعلم ،ثم يرقبوا ملك يالرمل يما علموا،
حهكذا من أتى يردهم من التايرين حمن سار على هنعهم حاقتفى أثبهم؛
فتحقق يفرلهم ملك قول اهلل ترالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

[الحعب ،]9 :إم ال يأيت ،مان إال حيهيةئ لهذا الكتاب الرزيز َمن يقوم يه

حق القيام.

سبق من َفضل هذا ِ
الرلم ،أحببت أن أشارك يف هذا الرمل،
حل ِ َما َ

حالذي أسأل اهلل أن يعرله مباركًا نافةة ًرا ،حيعرله حعةة ًة لنا ال علينا.
البسالة فأمبان:
أما الدافع الذي رغبني يف تحقيق هذه ِّ

األحل :إيبا ،أحد أعالم اإلسالم الذين أفنوا أعمارهم حأخلصوا

أفكارهم حعقولهم خدم ًة لهذا الدِّ ين ،حقضوا حياهتم معاهدين يف سبيل
إعزا،ه حالتمكين له يف نفوس المسلمين ،حالذب عن حياضه عن طبيق

التأليف حالتدريس ،حإظهار مكانته الالئقة يه يين علماء عصبه

المربّ،ين ،حال سيما منهم من عفى عليه الزمن ،فخفيت شخصيته
حجهوده الرلمية على كثيب من الرلماء حطلبة ِ
الرلم يف هذا الرصب.
أهم الموضوعات التي
البسالة ترالج موضو ًعا من ِّ
حاآلخب :أن هذه ِّ

قديما ححدي ًثا ،أال حهو «مراين القبآن حإعبايه» ،التي
عني هبا الرلماء
ً
تحكي قِصة الرمل المتواصل لرلماء األمة يف ترلم القبآن حدراسة
علومه.

حكتبت دراس ًة موجز ًة للتربيف يالمؤ ِّلف ،ي َقدْ ر ما تيسب لي من
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البسالة ،حنسخة المخطوط التي
مرلومات ،حللتربيف يموضوع ِّ
اعتمدهتا يف تحقيق النا.

حال يخفةى على من مارس التحقيق أنه مبكب صرب ،يحتاج ة من
ِ
متنوعة،
راكبِةه ة الصةربَ
حالرناية َة حالت َ
دقيق ،فمسائله متردِّ دة ،حقضاياه ِّ
حمباحثه مختلفة ،حالوصول إلى مباد المؤ ِّلف غايةة ال يدركها إال من

َ
البحث حأمر َن النظب.
كايدَ

حمن نافلة القول أن أمكب هنا ما مكبه أيو عثمان العاحظ

(ت255هة) ة رحمه اهلل ة من صروية إقامة النا حإتمامه ،إم قال:

ِ
الكتاب أن يصلح تصحي ًفا ،أح كلم ًة ساقطةً ،فيكون
«حلبيما أراد مؤ ِّلف
ِ
عشب حرقات من حةب الل ِ
إنشاء ِ
حشبيف المرنى ،أيسةب عليه من إتما ِم
فظ
ِّ

ملك النقا حتى يبده إلى موضره من اتصال الكال ِم ،فكيف يطيق
ملةك الرةارض ا ْلمستأجب ،حالحكيم نفسه قد أععزه هذا الباب»(.)1

رب
حختا ًما :أسأل اهلل ترالى أن يثيب على النِّية حالعهد ،حالحمد هلل ِّ

الرالمين.

( )1الحيوان .79/1
164
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األول
المطلب َّ

َّأو ًل :اسمه

بالشيخ ِ
ُ
َّعريف َّ
الفز َْرانِي
الت
ِ
الف ْز َراين،

هو أيو عبد اهلل محمد ين أحمد ين هبه اهلل ين تغلب
النحوي ،المقبئ ،الضبيب ،المربحف يال َب ْه َع ِة .حهو ما اتفقت عليه
()1

المصادر التي توافبت لدي ،حلم يزيدحا عليه(.)2
ثان ًيا :نسبته ،ولقبه ،وكنيته

اتفقت المصادر التي تبجمت للمؤ ِّلف على نسبته ِ
يالف ْز َرانِ ِّي(،)3

(( )1اين ثرلب) ،يف إنباه البحاة  ،53/3ح(اين ثرلبة) يف مرعم البلدان .260/4

( )2ينظب تبجمتةه يف :إكمةال اإلكمةال  ،580/4حمرعةم البلةدان  ،260/4حإنبةاه الةبحاة

 ،53/3حتاريخ اإلسالم  ،83/13حالمختصةب المحتةاج إليةه مةن تةاريخ ايةن الةدييثي
(ميةةل تةةاريخ يغةةداد)  ،232/16حنكةةت الرميةةان  ،224حالةةوايف يالوفيةةات ،57/2

حطبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين  ،59حتبصيب المنتبه  ،1114/3حيغية الوعاة .48/1

(( )3الفةةةزاري) ،يف نكةةةت الرميةةةان  ،224حالةةةوايف يالوفيةةةات  ،57/2حكةةةذلك ضةةةبطها
السيوطي يف يغية الوعاة  ،48 /1هبذه الصورة ،حكذلك اإلمام ضياء الةدِّ ين المقدسةي
ِّ
(ت643هة) ناسخ هذا المخطوط حمالكه يف الصفحة األَخيبة منه؛ ِع ْل ًما أنةه قةد مكةبه
ِ
يةةة(الفزْ َرانِي) .حقةةال ايةةن نقطةةة
يف كتايةةه (األحاديةةث المختةةارة  ،227/1ح)99/5
ِ
(الف ْب ِرينِي) يكسةب الفةاء حسةكون الةباء يرةدها ،ثةم راء مكسةورة ،ثةم مثنةاة مةن تحةت
ساكنة ثم النون .طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين  .59حإننا نظن أن هةذا مةن الةوهم الةذي
غلف نِسبة الشيخ طوال هذه المدة.
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ِ
(الف ْز ِرينِي)( ،)1حملك نسب ًة إلى قبية تربف ية
حمنهم من يكتبه
(فِ ْزرانيا)( ،)2من قبى هنب ا ْلملِ ِ
ك( ،)3من ضواحي يغداد ،حأكثب ما يتلفظ
َ َ
َ
هبا أهلها يغيب األلف ،فيقولون( :فِ ْز ِرين َيا) ،كأنهم يميلون األلف فرتجع
ياء(.)4

أما لقبه ،فقد تردد ِمكبه يف المصادر ،حجاء على النحو اآليت:

 ع ِبف ية (النحوي)؛ ألن أيا عبد اهلل ِالف ْز َرانِي كانت أكرب عنايته
ِّ
حترليما ،حقد أجمع من تبجموا له من
موجهة إلى النحو ،دراس ًة حتألي ًفا
ً
الرلماء األجالء ما يثبت ملك ،حيكفي أن أشيب هنا إلى قول الذهبي:

يصيبا يه يرد َت َحب»(.)5
«حكان عار ًفا يالنحو،
ً
ف ية (المقبئ)؛ الهتمامه يالقباءات ،حقباءته على كبار
 حع ِب َالمقبئين(.)6
ف ية (يالضبيب)؛ حملك ال يحتاج إلى ييان ،فقد أكدت
 حع ِب َالمصادر ملك(.)7

( )1تاريخ اإلسالم .83/13

( )2إنباه البحاة  ،53/3حتاريخ اإلسالم  ،83/13حطبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين .59
( )3هنب ا ْل َملِك :كورة حاسرة يبغداد يرد هنب عيسى ،يقال :إنه يشتمل على ثالثمائة حسةتين
قبية .ينظب :المسالك حالممالةك  ،199حنزهةة المشةتاق يف اخةرتاق اآلفةاق ،668/2
حمرعم البلدان .37/1

( )4مرعم البلدان .260/4

( )5طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين  ،60حتاريخ اإلسالم .126/23
( )6الوايف يالوفيات  ،57/2حتاريخ اإلسالم .126/23
( )7ينظب المصادر السايقة.
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السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

َظيف الهيئة
ف يةه( :ال َب ْه َعة)()1؛ ألنه كان ك ِّي ًسا ن َ
 -حأكثب ما ع ِب َ

حقورا(.)2
ً

حأما كنيته :فقد أجمع المرتجمون على أن الشيخ ِ
الف ْز َراين ة رحمه اهلل

ة كان يكنى يأيي عبد اهلل ،يال خالف(.)3
ثال ًثا :مولده

مكب اإلمام تقي الدِّ ين اين قاضي شهبة األسدي (ت 850هة) أن
تلميذه اين الدييثِي الشافري (ت 637هة) قال :سألت ِ
الفزراين عن
َ
مولده ،فقال :حلدت سنة ثالثين حخمسمائة .حعليه اعتمد ياقوت

الحموي (626هة) حالقفطي (ت 646هة)(.)4

( )1يف أنباه الةبحاة( :53/3 :حكةان يلقةب يالمهعةة) ،حهةو حتحبيةف .كمةا مكةبه تلميةذه
البسالة ية(هبعة الدِّ ين) ،حقد أشبنا إلى ملةك يف
ِّ
الضياء المقدسي يف مقدِّ مة حهناية هذه ِّ

مكانه.

ةال الليةث :البهعةة :حسةن َل ِ
( )2الوايف يالوفيات َ .57/2ق َ
ةون الش ْةي ِء ،حن ََضةارتهَ ،حرجةل
َْ َ
ْ
َي ِهجَ :أي :مبتهج يِ َأ ْمب َيسبهَ ،حأنْشد( :من السبيع)
َح َقةةةةةدْ َأراهةةةةةاَ ،ح ْسةةةةة َ َأ ْتبايِهةةةةةا

هتذيب اللغة (هبج) .42/6

فِةةةي الحةةةي ِمي البهعة ِ
ةةة حالسةةةامِ ِب
َْ َ
َ ِّ

( )3ينظب ً
مثال ::إكمال اإلكمال  ،580/4حمرعم البلدان  ،260/4حإنباه البحاة ،53/3
حتاريخ اإلسالم .83/13

( )4طبقةةةات النحةةةو ِّيين حاللغةةةو ِّيين  ،59حينظةةةب :إنبةةةاه الةةةبحاة  ،53/3حمرعةةةم البلةةةدان
 ،260/4حتاريخ اإلسالم .126/23
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المطلب ال َّثاين
َّأو ًل :شيوخه

حياته العلم َّية

ِ
ِ ِ ِ
لم عن األئمة
َسم َع الف ْز َراني ة رحمه اهلل ة من َخ ْلق كَثيب ،حتلقى الر َ

البار،ين يف عصبه ،فقد شهدت يغداد حبك ًة علمي ًة عظيم ًة كان من
أحصافها البار،ة َك ْثبة الرلماء ،حالدرحس ِ
الرلمية يف جميع الفنون
حالمرارف .حكان للشيخ ِ
الف ْز َراين ة رحمه اهلل ة شيوخ أعالم يغداديون،

يالبفرة حالمكانة المتم ِّيزة ،حهذه
شهدت لهم كتب التاريخ حالتباجم ِّ

قائمة يأسمائهم مبتب ًة حسب حفياهتم:

 .1المبارك ين الحسن ين أحمد ين علي ين فتحان ين منصور

الشهب،حري ،أيو الكبم المقبئ( .ت550هة)(.)1

 .2الحافظ أيو الفضل محمد ين ناصب ين محمد ين علي ين عمب

البغدادي ،الحافظ األديب ،المربحف يالسالمي (ت550هة)(.)2

 .3م َحمد ين ع َب ْيد اهلل ين سالمة ين ع َب ْيد اهلل ين َم ْخ َلد ،أيو عبد اهلل

( )1ينظب ً
مثال :إكمال اإلكمال  ،580/4حإنباه البحاة  ،53/3حتاريخ اإلسةالم ،83/13
حنكت الرميان  ،224حالةوايف يالوفيةات  ،57/2حطبقةات النحةو ِّيين حاللغةو ِّيين ،59

حيغية الوعاة  .48/1حتبجمته يف :تاريخ يغداد .168/21

( )2ينظةةةب :إكمةةةال اإلكمةةةال  ،580/4حتةةةاريخ اإلسةةةالم  ،83/13حطبقةةةات النحةةةو ِّيين
حاللغو ِّيين  ،59حينظب تبجمته يف :تاريخ اإلسالم .293/4
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ال َك ْبخي البغدادي الب َطبي (ت 551هة)(.)1

 .4أحمد ين يختيار ين علي ين محمد ،القاضي أيو الرباس

المندائي ،الواسطي( .ت  552هة)(.)2

 .5ست اإلخوة ينت محمد ين منصور الكبخي (ت 553هة)(.)3

 .6أيو منصور مسرود ين عبد الواحد ين حصين ،الشيباين،

البغدادي ،المقبئ (ت555هة)(.)4

حمد ين الخشابَ ،أيو محمد
حمد ين َأ َ
حمد ين َأ َ
 .7عبد اهلل ين َأ َ

النحوي (ت567هة)(.)5
ثان ًيا :تالميذه

طلبة ِ
الف ْزراين ة رحمه اهلل ة م ْقصدَ َعدد كبيب من ِ
لقد كان الشيخ ِ
الرلم،
َ
َ
( )1ينظةةب المصةةادر السةةايقة .حتبجمتةةه يف :تةةاريخ اإلسةةالم  ،35/12حالةةوايف يالوفيةةات
 ،147/19حطبقات الشافرية للسبكي .232/5

( )2ينظب :طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين  .59حتبجمته يف :مرعم األدياء  ،202/1حتةاريخ
اإلسالم .42/12

( )3ينظةةب :األحاديةةث المختةةارة  ،227/1ح ،99/5ح .116/7حتبجمتهةةا يف :توضةةيح
المشتبه .314/7

( )4ينظب :حإنباه البحاة  ،53/3حنكت الرميان  ،224حالوايف يالوفيات  ،57/2حطبقةات
النحو ِّيين حاللغو ِّيين  ،59حيغية الوعاة  .48/1حتبجمته يف :تةاريخ يغةداد ،268/15
حمربفة القباء الكِبار .285

( )5ينظةةب :إكمةةال اإلكمةةال  ،580/4حإنبةةاه الةةبحاة  ،53/3حتةةاريخ اإلسةةالم ،83/13
حنكت الرميان  ،224حالةوايف يالوفيةات  ،57/2حطبقةات النحةو ِّيين حاللغةو ِّيين ،59

حيغيةةةة الوعةةةةاة  .48/1حتبجمتةةةةه يف :تةةةةاريخ يغةةةةداد  ،209/15حمرعةةةةم األديةةةةاء

.1494/4
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لرلو منزلته،
ح َم َحل اهتمامهم يف األخذ عنه حالدِّ راسة عليه؛ حملك
ِّ
ِ
ِ
ِ
شيوخه؛ لذا قال عنه تلميذه اين الدييثي
حمرارفه ،ح َكثْ َب ِة
علومه
حتنو ِع
الشافري (ت637هة)« :سمرنا منه ،حكتبت عنه ،حنِ ْر َم الشيخ َ
كان»(،)1

حقد كان يؤتى إليه من أقاصي البالد حدانيها ليسمع منه ،يرد أن انقطع يف
متفب ًغا لطلبة الرلم( .)2حهذا ِمكب لطاليه الذين أخذحا عنه ،مبتبين
ييته ِّ

حسب حفياهتم(:)3

َ -1ع ْبد الب ِحيم ين َع ْبد الواحد ين َأ ْح َمد ،الفقيه كمال الدين

المقدسي الحنبلي(ت612هة)(.)4
 -2محمد ين َس ِريد ين َيحيىَ ،أيو َع ْبد اهلل ين َأيِي المرالي الد َي ْيثِي

(ت637هة)(.)5

( )1طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين .59

( )2ينظب :الوايف يالوفيات  ،57/2حيغية الوعاة .48/1

( )3يف كتاب طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين ص  60للقاضي شهبة (ت851هة) ،حقةع سةهو

من مح ِّقق الكتاب حينما عد محمد ين أحمد ين عثمان ،أيا عبد اهلل ال َق ْيسي األندلسي
الشةاعب المشةهور( ،ت  480هةة) ،مةن أحةد تالمةذة الشةيخ ِ
اين الحدادّ ،
الفةزراين (ت

603هةةة) ،حكةةان عليةةه إفةةباد هةةذا األديةةب يرتجمةةة مسةةتقلة ،إم ال ِصةةل َة يةةين ال َرةةال ِ َمين
رحمهما اهلل.

( )4ينظب :تاريخ اإلسالم  ،83/13حطبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين  .60حينظب تبجمتةه يف:
تاريخ اإلسالم .665/15

( )5ينظةةب :طبقةةات النحةةو ِّيين حاللغةةو ِّيين  ،.59حتةةاريخ اإلسةةالم  ،83/13حالمختصةةب

المحتاج إليه من تاريخ اين الدييثي (ميل تاريخ يغداد) 232/16حتبجمتةه يف :تةاريخ

يغداد  ،212/11حالررب يف خرب من غرب .230/3
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 -3محمد ين َعبد الواحد ين َأحمد ين َعبد البحمن ين إِسم ِ
اعيل،
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ

ِ
ردي ،المقدسي ،ثم
الس ّ
الحافظ الحعة اإل َمام ضياء الدّ ينَ ،أيو َع ْبد اهلل ّ

الدمشقي الصالحي( ،ت  643هة)(.)1

حمن ين م َحمد ين قدامة ،شيخ اإلسالم ،شمس الدِّ ين،
َ -4عبد الب َ

َأيو م َحمد ،اين القدحة ّ
الحنبلي( .ت 682
المقدسي،
الشيْخ َأيِي عمب،
ّ
ّ
هة)(.)2

َ -5علِي ين َأحمد ين َعبد الواحد ين َأحمد ،الشيخ ِ
اإل َمام ،فخب
َ
َ

الح َسن اين الرالمة شمس الدّ ين َأيِي ا ْل َرباس المقدسي،
الدِّ ينَ ،أيو َ

الحنبلي ،المربحف حالده يالبخاري( .ت 690هة)(.)3
ثال ًثا :مكانته العلم َّية.

أيو عبد اهلل ِ
الفزراين من قبية من ضواحي يغداد اسمها (فِزرينيا) تقع
على هنب الملك ة كما تقدم ة َق ِد َم يغداد يف صباه ،حقبأ القبآن ،حالنحو،
ِ
كثيبا من علمائها ،حأخذ القباءات ،حرحى الحديث
حسم َع ً
حاألدبَ ،

عنهم..

( )1ينظب :األحاديةث المختةارة  ،227/1حتةاريخ اإلسةالم  .83/13حينظةب تبجمتةه يف:
تذكبة الحفاظ  ،133/4حسيب أعالم النبالء .352/16

( )2ينظب :تاريخ اإلسالم  ،83/13حطبقات النحةو ِّيين حاللغةو ِّيين  .60ينظةب تبجمتةه يف:
تاريخ اإلسالم .469/15

( )3ينظب :المصادر السايقة .ينظب تبجمته يف :تاريخ اإلسالم .340/13
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من خالل البحث حالتنقيب يف كتب التباجم حجدت اإلمام ِ
الفزراين ة
َ

رحمه اهلل ة قد تبوأ مكان ًة علمي ًة ساميةً ،حتقلدَ مقا ًما مبفو ًعا يف عصبه،
حمرارف متردِّ دة ،ال غنى لطالب ِ
الرلم عنها،
حنبغ يف علوم شتى،
َ

حو ِ
حأشهبها ِع ْل َما الن ِ
حالقباءات حما يترلق هبما ،حهذان الرلمان هما
صحيحا ،فمن أتقنهما
فهما
ً
السبيل لفهم كتاب اهلل حسنة رسوله ة  ة ً

َف ِه َم هبما مبا َد اهلل ة جل حعز ة يف كتايه.

أيضا طلب أكثب الرلومِ ،
كرلم الفقه حأصوله ،حعلم اإلسناد
حيلزمه ً

حمصطلح الحديث ،حالعبح حالترديل ،حعلوم القبآن ،حعلوم اآللة من
ِ
ِ
اللغة ِ
ِ
ِ
صول هذه
مربفة أ
حاألدب ،إم ال يد له من
حالبالغة
حشرب الربب،
ِ
فهما
الرلوم حقواعدها حضوايطها مما هو سبيل لمربفة النا ،حفهمه ً

سليما.
صحيحا
ً
ً

حينظبة يف هذه البسالة نعد أن اإلمام ِ
الفزراين ة رحمه اهلل ة قد َي َب َ ،يف
ِّ

صقلت شخصيته الرلمية ،ح َي َ
ان أثبها يف أسلويه
عدد من الرلوم التي
ْ
حعبضه الماتع لها ،فوجدنا يباعته يف التفسيب ،حالحديث ،حالنحو،

حالصبف ،حاللغة ،حالبالغةِّ ،
حالشرب ،حالربحض ..مما يكشف لنا عن
ِ
تبحب ،له مكانته يين علماء عصبه المربِّ،ين ،فال
صورة َعالم متم ِّكن م ِّ
غبح يرد ملك أن ي ِ
عمع الرلماء على الثناء عليه ،حالتنويه يفضله
ِ
قديما(( )1البسي ):
حإمامته ،حقد قيل ً

( )1البيت لربد الملك ين عبد البحيم الحارثي (ت190هة) يف عيون األخبار .178/3
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َحالناس َأ ْك َيس مِ ْن َأ ْن َي ْح َمدحا َرج ًال

حتةةةةى يةةةةبحا ِعنْةةةةدَ ه آ َثةةةةار إِحسة ِ
ةةةان
َ َ ْ
َ
َ ْ َ

حهذه طائفة من آراء الرلماء فيه:

 .1فهو عند ياقوت الحموي (ت 626هة)« :كان قارئًا نحو ًّيا»(.)1
 .2حهو عند تلميذه أيي عبد اهلل الد َييثِي (ت 637هة)« :سمرنا منه،
حكتبت عنه ،حنِ ْر َم الشيخ َ
كان»(.)2
 .3حهو عند أيي الحسن علي ين يوسف القفطي (ت 646هة):

«مقبئ عارف يالنحو»(.)3

 .4حهو عند أيي عبد اهلل محمد ين أحمد الذهبي (ت748هة):

يصيبا يه ،يرد َت َحب ،ثقةً ،خ ِّي ًبا»(.)4
«كان عار ًفا يالنحو،
ً

 .5حهو عند صالح الدِّ ين خليل ين أيبك الصفدي (ت 764هة):

عالما يالنحو حالقباءات ،انقطع يف ييته ،ح َق َصدَ ه الناس للقباءة،
«حكان ً
ِ
حقورا»(.)5
الهيئة
نظيف
حكان ك ِّي ًسا
َ
ً

السيوطي (ت911هة) ،فقد كب َر ما مكبه المرتجمون
 .6حأما عند ّ

( )1مرعم البلدان .260/4

( )2طبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين .59

( )3إنباه البحاة .53/3

( )4ينظب :تاريخ اإلسالم  ،83/13حطبقات النحو ِّيين حاللغو ِّيين .60
( )5نكت الرميان  ،224حالوايف يالوفيات .57/2
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السايقون من ثناء على هذا الرالم العليل(.)1
راب ًعا :وفاته

خت كتب التباجم حفاة اإلمام ِ
الفزراين ة رحمه اهلل ،فقد كانت يف
أر ْ

يوم الثالثاء ،السايع حالرشبين من صفب ،سنة ثالث حستمائة ،حدفن يف
ياب َحبب يمقايب الشهداء يبغداد(.)2
خامسا :آثاره
ً

ِ
ِ
كب
أه ْ
ملت كتب الفهارس حالرتاجم التي تبجمت للشيخ الفزراين م َ

مؤلفاته ،حال َن ْر َلم سب ًبا لهذا! ،حإننا نرتقد أن له مؤلفات تتناسب حمكانته
الرلمية حالبيئة التي عاش فيها ،حلكنها فقدت لسبب ما ،حدليلنا هو

البسالة ال َق ِّيمة له ،حعلى البغم من هذا فليس غبي ًبا أن ال
ظهور هذه ِّ
أثبا لمؤلفات لرلما َء يار،ين ،لسببين:
نعد ً

أصال..
األول :قد ال يكون ال َرالِم ممن يهتم يالتأليف ً
َّ

ف ،لكن لم يكتب لهذه المؤلفات الذيوع
اآلخر :قد يكون ممن أل َ

ضاعت كما ضاع َكثيب من تباثنا ،أح ما،الت
حاالنتشار حالشهبة ،حمن َث ّم
ْ

السنين.
مبكو ًنة على البفوف تنتظب من ينفض عنها غبار ِّ
( )1يغية الوعاة .48/1

( )2ينظب :مرعم البلدان  ،260/4حإكمال اإلكمةال  ،580/4حالمختصةب المحتةاج إليةه
 ،12/1حإنبةةاه الةةبحاة  ،53/3حتةةاريخ اإلسةةالم  ،83/13حالةةوايف يالوفيةةات ،57/2
حيغية الوعاة .48/1
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حمهما يكن من أمب فإن الب َ
جل ة رحمه اهلل ة قد َيبع يف الرلوم ،ح َمهب

يف الفضائل ،فألف حدرس سنين ،حانتفع يه َخ ْلق كثيب.
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المطلب ال َّثالث
(مطابقة ألفاظ القرآن المجيد لكالم العرب)
موضوعها ،ومنهجها ،وأبرز مالمحها العلم َّية.

َّأو ًل :موضوعها

ال يخفى على أحد أهمي َة ِعلم اإلعباب يف توضيح المرنى الذي
ِ
حييان ما تقصده من دالالت ،حقد نشأ هذا الرلم
تنشده اآليات القبآنية،
حا،دهبت مباحثه يف كنف الحاجة إلى تفسيب القبآن ،حتوضيحِ مرانيه
قديما ححدي ًثا لتحقيق هذا
حغبيبه ،حمن هنا ترددت المصنفات
ً

يرضا؛ فلك ِّل مصنف مذاقه ححجهته التي هو
الغبض ،حيرضها يكمل ً
م َو ِّليها ،حال غنى ألحد عن أحد؛ ألن ك ًّال منها يرنَى يعانب ،أح يحل

شكال ،أح يثيب مسائل علمية قد ال يثيبها غيبه ،ييد أنها اتفقت على
م ً
الرناية يإجالء مراين كتاب اهلل .)1(

البسالة جاءت ضمن هذا اإلطار ،فهي حلقة من حلقات
حهذه ِّ

التأليف يف مراين القبآن حإعبايه ،حالوقوف على مشكله حييانه ،أراد فيها

( )1علةةى سةةبيل المثةةال :مرةةاين القةةبآن( :للكسةةائي (ت 189هةةة) ،حللفةةباء (ت207هةةة)،
حلألخفش (ت 215هةة) ،حللنحةاس (ت338هةة) ..،حمشةكل إعةباب القةبآن لمكةي
(ت 437هة) ،حالنكت يف القبآن للمعاشري (ت479هة)( ،من تحقيقنةا) ،حالمعتبةى
من مشكل إعباب القبآن للخباط (محدث).

176

السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

المؤلف ة رحمه اهلل ة إثبات حقيقة اللفظ القبآين يأنه لم يخبج على ما

ترارفت عليه الربب يف كالمهاْ ،
شكال أح غبي ًبا،
حإن يدا للوهلة األحلى م ً
ْ
ِ
حنثبا ،يأسلوب راق ،يفصح عن عقلية
ربا ً
حاستشهد لذلك من َمقولها ش ً

البسالة هي األثب الوحيد من مؤلفات
حموهبة علمية فذة .إن هذه ِّ
ِ
ظهورا
الفزراين التي حصلت إلينا ،حيرد ظهورها أحل ظهور لشخصيته
ً

ستقال متم ِّي ًزا ،إم اشتملت على تفسيب ،حلغة ،حنَحو ،حصبف،
علم ًّيا م ً

حداللة ،حلغات ،فهي تزداد قيم ًة؛ ألهنا تركس مكانة الشيخ ح َتدل على

علميته.

ثان ًيا :منهجها ،وأبرز مالمحها العلم َّية.

امتا ،منهج أيي عبد اهلل ِ
الفزراين يف رسالته هذه يخصائا يمكن

إجمالها يالنّقاط اآلتية:

 .1تناحل ِ
الفزراين ة رحمه اهلل ة معموع ًة من اآليات المشكلة ،حهي
التي قد َتغمض مربفة إعباهبا حإدراك توجيهها ،أح تخالِف يف الظاهب

قواعد النحاة ،حلكن لدى التأمل حالتحقيق يظهب موافقتها لكالم الربب
حأساليبهم ،حكانت مصادر احتعاجه على المسائل التي تناحلها تتمثل يف

اآليات القبآنية الكبيمة ،حالحديث النبوي الشبيف ،حأقوال الربب،

ِّ
حالشرب الربيي .إم كان يسوقها إلثبةات مةا مهب إليه من مسائل حقضايا

نحوية حلغوية ،مستشهدً ا ِّ
يالشرب (العاهلي ،حاإلسالمي ،حاألموي)،
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ملتز ًما يالحدِّ الزمني الذي حدده الرلماء يف االستشهاد .حمرلوم أن
السلف قد استشهدحا هبذه المصادر الثالثة حخاصة ِّ
الشرب على غبيب

اللغة حتباكيبها ،ممثلة يف النا األرقى (القبآن الكبيم) ،فقد رحي عن

اين عباس ة  ة أنه كان يقول« :إما سألتموين عةن غبي ِ
ةب القةبآن،

الشرب ديوان ال َر َب ِ
الشرب ،فإن ِّ
فالتمسوه يف ِّ
ب».

 .2تفسيره بعض األلفاظ ال ُّلغوية ،وشرحه معاين األبيات أحيانًا؛

استجال ًء للمعنى

.

 .3اعتناؤه بالجانب البياين لآليات ،وإظهار جمالها ،وروعة نظمها

وأسلوبها

.

 .4دف ُع ُه ُشبهة التَّناقض عن نصوص القرآن الكريم يف أكثر من

موضع

.

والصريف للمسائل المشكلة ،وبيان أثره
 .5عنايته بالتَّوجيه النَّحوي َّ

يف المعاين واألسلوب.

 .7عنايته بالجانب العقدي والفقهي لبعض المسائل.

وتفسيره إشكالي َة بعض النُّصوص ،كإجمال
 .8عنايته باألسلوب
ُ

الكالم ،وحذف القول أو المقول ،واللتفات وغير ذلك.

 .9اهتمامه ببعض الظواهر اللغوية ،كاإلتباع ،والمقلوب.
من خالل هذه المسائل التي تناحلها اإلمام ِ
الفزراين ة رحمه اهلل ة
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نلمس تمكنَه حفهمه الراليين يف عبضه للمسائل ححل مشكلها ،حالبي
ِ
البسالة الصغيبة يف
يين المسائل ،كما نلمس القيمة الرلمية لهذه ِّ

حعمها ،حالكبيبة يف موضوعها ،فنحمد اهلل ترالى أن يسب لنا إخباجها

إلى النور ،حنسأل اهلل أن يتقبل منا.

السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

179

المطلب ال َّثالث
وصف المخطوط ،ومنهج التَّحقيق ومصطلحاته
َّأو ًل :مخطوطة الرسالة:

البسالة على نسخة حاحدة محفوظة يمكتبة مبكز
اعتمدت يف تحقيق ِّ

جمرة الماجد للثقافة حالتباث يديي ،رقم المادة ( 223828ة نحو)،
حرقمها يف الفهبس ( ،)996حتقع يف ( )12حرقة ،يف كل صفحة ()18

قليال أح تنقا ،كتبت يخ
سطبا ،حيف كل سطب ( )10كلمات تزيد ً
ً

نسخي قديم ،ال يخلو من طمس أح سق أح خطأ .جاءت ضمن معموع
يبدأ تبقيمها فيه .)117 -106( :يف الصفحة األحلى مكبت يرض
الترليقات المهمة ،حهي:

أ( -فيه مسائل تكلم عليها الشيخ اإلمام هبعة الدِّ ين أيو عبد اهلل

محمد ين أحمد النحوي الضبيب ،مات سنة ثلث حستمئة يبغداد).
ب( -حقف الحافظ ضياء الدِّ ين المقدسي رحمه اهلل)(.)1

ت( -يسم اهلل البحمن البحيمَ ،ق َب َأ ح َن َظ َب يف هذا الكتاب المبارك

الربد الفقيب إلى اهلل ترالى صالح الدِّ ين محمد ين الربد الفقيب إلى اهلل

ترالى عبد البحمن المقدسي)(.)2

( )1تلميذ المؤلف ،حالرالم المشهور (ت643هة).

( )2لرله :محمد يةن عبةد الةبحمن المقدسةي المةالكي ،كةان مةن فضةالء المالكيةة ،أفتةى

=
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البسالة يف حياة المؤ ِّلف (أي :قبل 603هة) يِ َي ِد الحافظ
نسخت هذه ِّ

ضياء الدِّ ين المقدسي ة رحمه اهلل (ت643هة) ،حقبئت على المؤلف،
حقد أثبت ملك يف هناية المخطوط ،إم قال« :كتَ َبه لنَ ْف ِس ِه محمد ين عبد
ِ
المقدسي ،ي ِّل َغ ْت ِقبا َء ًة على من ِْشئِ َها هبعة الدِّ ين أيي عبد اهلل
الواحد
حوي».
محمد ين أحمد الفزراين الن ِّ

أحلها( :يسم اهلل البحمن البحيم .حال قو َة إِال ياهللَِ .ق َال الشيخ ِ
اإل َمام
الرالِم أيو عبد اهلل محمد ين أحمد ين هبة اهلل ين َتغلب ِ
الف ْز َرانِي
َ
ِ
العدَ َد الواضح ،حالسنَ َن القاصد ،حالمنَار
النحوي:
يتوفيقك اللهم َ
نلزم َ

المنيب.)..

آخبها( :فأما الكوفيون فيعرلونه من ِ
ياب المقلوب ،حأما البصبيون
ِ
ألحد ال َقو َل ِ
ين ،حاهلل أعلم.
فيعرلوهنا لغتين ،حليس هذا موضع االنتصار

ِ
المقدسي ،ي ِّل َغ ْت قِبا َء ًة على من ِْشئِ َها
ك َت َبه لنَ ْف ِس ِه محمد ين عبد الواحد
حوي).
هبعة الدِّ ين أيي عبد اهلل محمد ين أحمد الفزراين الن ِّ
ثان ًياِ :ص َّحة نسبة الرسالة إلى مؤ ِّلفها:

البسالة يال شك ترود إلى أيي عبد اهلل ِ
الفزراين ة رحمه اهلل ة؛ لما جاء

كامال.
يف مقدِّ متها حخاتمتها من مكب اسم المؤ ِّلف ً
=

حانتفع يه الطلبةة ،مةات يف سةنة 757هةة ،يف جمةادى اآلخةبة .الةدرر الكامنةة يف أعيةان

المائة الثامنة .255/5
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ِ
الرسالة:
ثال ًثا :ص َّحة عنوان ِّ

صبيحا على صفحتها األحلى كما هو مرتاد
البسالة ال تحمل عنوانًا
ً
ِّ

يف الكتب حالبسائل المخطوطة ،غيب ما أثبته الناسخ من أنها معموعة
من المسائل التي تكلم عنها الشيخ ِ
الفزراين( ،)1حهذا ال يكفي لتحديد
عنواهنا على الشكل المترارف عليه عند المح ِّققين ،..فذهبت إلى كتب
التباجم حالفهارس التي َمكَب ِ
ت المؤ ِّلف حتالمذته ،حكل ما يترلق
َ

أثبا لها ،رغم كَثبة البحث حالتنقيب فيها ،ححينها لم
يرتجمته ،فلم أجد ً

البسالة لرلي أجد ضالتي ،فرند قباءيت الدقيقة له
أجد أمامي غيب نا ِّ
ِ
ِ
طايقة ألفاظ الق ِ
المعيد
بآن
حجدت الرنوان ال يخبج عن مفهوم« :م

ل َكال ِم ال َر َب ِ
البسالة؛ لألدلة اآلتية:
ب»؛ حقد أطلقته على ِّ

َ
قديما أح حدي ًثا ِّ
يلخا فكبته
عنوان أي كتاب
أ -مرلوم أن
ً

البسالة حموضوعها قاما على أن ألفاظ القبآن
حموضوعه ،حفكبة هذه ِّ

الكبيم ال تخبج عما ترارفت عليه الربب يف كالمها ،حقد أتى المؤ ِّلف

يمعموعة من اآليات القبآنية مستشهدً ا على أصالة أسلوهبا من كالم
حنثبا ،حهذا متح ِّقق يف الرنوان الذي مهبنا إليه..
شربا ً
الربب ً

ب -حجدت المؤلف يذكب (الرنوان) صباح ًة حينما كان المؤلف قد

استطبد يف مسألة َع َبضية ،فأراد البجوع إلى صلب موضوعه ،فقال:
( )1أثبت المفهبس عنوانًا (تقبيب ًّيا) لها« :رسالة يف المسةائل النحويةة المهمةة يف القةبآن»،

حهو غيب موجود على صفحات المخطوطة .ينظب فهارس مخطوطات النحةو (خزانةة

الماجد للرتاث).286 :
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ِ
ِ
َان ال َق ِ
َصبف ِعن َ
ألفاظ القبآن المعيد
طايقة
ول إلى ما يه يدأنا من «م
(فلن
ْ

ِ
الربب» ،)...حهذا كالم صبيح حاضح من المؤلف يتفق مع ما
لكالم
ِ
البسالة من أحلها إلى آخبها.
قدرناه ،حمع فكبة ِّ
ت -كما حقفت على إشارة أخبى تؤكِّد المرنى ماته ،حهو قوله:
منزله ة جاء على
(ف ْلنَردْ إلى ما كنا فِيه ،فنقول :إن القبآن المعيد ة َجل ِّ
مترار ِ
ف ال َر َب ِ
ب حمألوفِها ،مع تنوع مذاهبِها يف ِخ َطاهبا ،حخ َطبِها،
َ
أيضا.
حن َِثبها) .حهذا يرز ،صحة المذهب ً

ث -حيف مسألة (القلب) قال المؤ ِّلف( :حال َق ْلب كثيب يف كال ِم
ال َر َب ِ
ب ،حالقبآن ة جل من َِّزله ة جا َء على مت َر َارفِهم ح َت َغايب ألفاظِهم
أيضا يتفق مع المباد.
حمتَدَ َاحل ِ َها يينهم) .حهذا ً
هذه اإلشارات حاألدلة معتمرةً ،تقوي ظننا يأن الرنوان ال يبترد عما
أيضا ال نَزعم حال نعزم يصحته يشكل قطريِ ،
فالرلم عند
أثبتناه ،غيب أننا ً

ييسب لنا يف قايل األيام أح ألحد الباحثين
اهلل ترالى ،حلرل اهلل ة جل حعز ة ِّ
الوقوف عليه حاستعال َء حقيقته.
راب ًعا :منهج التَّحقيق

 .1حبرت النا على حفق قواعد البسم اإلمالئي الحديث،

حأدخلت عليه عالمات القباءة من فواصل ،حنقاط ،حغيبها..

 .2اتبرت يف كتاية اآليات القبآنية الكبيمة رسم المصحف،

حضبطت من النا ما يمكن أن يشكل على الفهم.
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ِ
البسالة ،ححبصت
 .3تبجمت لألعالم الذين مكبت أسماؤهم يف ِّ

أن تكون موجزة.

 .4خبجت األحاديث النبوية الشبيفة ،حاألييات ِّ
الشربية من

مظانِّها األصيلة..

 .5علقت على يرض المسائل التي حردت يف النا ،حشبحت

األلفاظ التي تحتاج إلى ييان ليسهل َف ْهمها على القارئ.

مس من النا ،مع اإلشارة إلى
 .6صححت الخطأ ،حأكملت ما ط َ

ملك كله يف الهامش.

المثبتة يف التَّحقيق
خامسا :المصطلحات ُ
ً

ِ
ِ
ِ
الربب».
ألفاظ القبآن المعيد لكالم
طايقة
(.1األصل) = «م
الزيادات يشكل عام أح لتخبيج اآليات القبآنية.
 :]..[ .2لحصب ِّ

الصيغ يف المتن.
 :)..( .3لحصب يرض الكلمات أح ِّ

 :}..{ .4لحصب اآليات القبآنية.

 = »..« .5لحصب األحاديث النبوية الشبيفة.
.../ .6ح = /ترني حجه الورقة.
.../ .7ظ =/ترني ظهب الورقة.
حختا ًما :فلقد يذلت ما استطرت من جهد يف هذا الرمل ايتغاء أن

يكون من الرمل الصالح عند اهلل ترالى ،قاصدً ا األجب حالثواب ،أح دعو ًة
184
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سن ال َقصدِ ،
خالص ًة ممن َينتفع يه ،حأسأل اهلل التوفيق إلى ح ِ
حصح ِة
ِ
ِ
ِ
ال َف ِ
رب
حصواب
هم،
القةول ،حسداد الرمل .حآخب دعوانا أن الحمد هلل ِّ
الرالمين ،حصلى اهلل على س ِّيدنا محمد حعلى آله حصحبه حسلم.
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صور من مخطوط الكتاب
الصفحة األحلى 

الصفحة الثانية

الصفحة األخيبة 
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106/ظ /بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
حال قو َة إِال ياهللِ

َق َال الشيخ ِ
اإل َمام ال َرال ِم أيو عبد اهلل محمد ين أحمد ين هبة اهلل ين
َتغلب ِ
الف ْز َرانِي( )1النحوي:
ِ
العدَ َد الواضح( ،)2حالسنَ َن القاصد( ،)3حالمنَار
يتوفيقك اللهم َ
نلزم َ
المفضي إلى سرادة األَ ِ
ِ
يد ،حإلى
حالصباط المستقيم ،حالنهج
المنيب،
ِّ
الن ِ
هادي إليها غيب َفضلِ َك
ريم الدائِ ِم الس ْب َم ِد( ،)4حإلى جنتك التي ال
َ
حإحسانِ َك ،حال َ
دليل عليها غيب رضاك حرضوانك ،يل نسترين حنرتضد،
حعليك نتوكل حنرتمد ،حإياك نربد حنحمد ،حلبضاك ندأب( )5حنعهد،

( )1يف األصل( :الفزاين) ،حما أثبتناه من كتب التباجم ،حهو الصواب .ينظةب ً
مةثال :إكمةال

اإلكمال  ،579/4حإنباه البحاة  ،53/3حلب اللباب يف تحبيب األنساب .197
( )2العةدَ د :المسةةتوي مةن األَرض .حمِةةن أمثةةالهم :مةن سة َلك العةةدَ د أمِةن ِ
الرثةةار .ينظةةب:
َ َ َ
َ
َ
َ َ
ْ

جمهبة اللغة .1002/2
ةةالن َع َلةةى سةةنَن ح ِ
اس ة َت َقا َم ف َ
احةةد .ينظةةب :الصةةحاح (سةةنن)
َ
َ
( )3الس ةنَن :الط ِبي َقةةة ،ي َقةةالْ :
 ،2138/5حلسان الربب (سنن) .226/13
ةال ا ْل َخلِيةةل :السةةبمد :هةةو دحام الزمة ِ
(َ )4قة َ
ةان ،حا ِّتصةةاله مةةن َل ْيةةل َأح هنةار .الرةةين (سةةبمد)
َ ََ
َ
ْ َ

 ،341/7حلسان الربب (سبمد) .212/3
( )5الدال حالهمزَ ة حالباء َأصل ح ِ
احد َيدل َع َلةى م َالَ َ،مةة َح َد َحامَ .فالةدأب :ال َرةا َدة َحالش ْةأن.
َ َ ْ َ
َ
َق َال ال َفباء :الد ْأبَ ،أصةله مِةن َد َأيةت ،إِال َأن ا ْل َر َةب َب َحو َلةت َمرنَةاه إِ َلةى الش ْةأ ِنَ .ح َد َأ َب
البجةةل فِةةي عَملِ ِ
ةةه ،إِ َما َجةةد .مقةةاييس اللغةةة (دأب) ،321/2حينظةةب :هتةةذيب اللغةةة
َ
 ،142/14حالصحاح (دأب) .123/1
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حنص ِّلي على س ِّيد المبسلي َن ،حخا َت ِم النبي ِّي َن ،حعلى آله الطيبين
األَكبمي َن.
قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾ [غافب .]26 :ظاهب

هذا اللفظ فيه إشكال؛ ألن مرنى ال َق ْتل إنما هو إ،هاق الن ِ
فس حإمهاب
البححِ  ،ح َمن هذه ِص َفته كيف يدعو؟

ميب المبفوع يف (يدعو) ليس
حالعواب عن هذا اإلشكال :أن الض َ

َ
شاع رد
لموسى حإِنما عائد على
هارحن ،حإِ ْن لم يذكب يف ال َقتْل ،حإنما َ

الضميب إليه ة حإن لم يذكب ة لمال،مته أخاه موسى يف اإلرسال كما َأخرب
اهلل ة  ة يقوله﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ﴾

ِ
يالتماس أخيه مشار ًكا له
[القصا .]34:حلم يكن َغبض موسى ة  ة
حالمناض ِ
ِ
حة
عادلة
البسالة لمعبد التصديق فق  ،حإنما أرا َده للم
َ
يف ِّ

عنه( ،)1حدليله قوله﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ،إم ال فائد َة يف قوله عن موسى

(صدق) فق  ،فلما كان هذا المرنى مقصو ًدا مطلو ًيا التمسه ِر ْد ًءا ،فلما
حالبسالة حال موسى ،ط َلب فبعون قت َْل موسى؛
كان هذا مقام هارحنِّ ،
َ
هارحن(.)2
البسالة ،ح َأي َقى
ألنه هو المرتمد يف ِّ

المعا :،ن ََض َح عنهَ :مب َح َد َف َع ،حن ََض َح الب َ
جلَ :رد عنه ،حن ََض َح البجةل عَةن َن ْف ِسةه،
( )1من َ
إِما دا َف َع عَ ن َْها يحعة .ينظب :تاج الربحس (نضح) .182/7

( )2مهب أغلب المفسبين إلى أن هذا أسلوب أمب يباد يه االستهزاء يموسى ة  ة فقول
ترالى﴿ :ﭖ ﭗ﴾ يرنيَ :أين أقتله فليقل لبيه حتى يخ ِّلصةه منةي ،يةل حفيهةا التسةوية

=
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ححجه آخب ،حهو :إنما َت ْمت ََم فبعون يقتل 107/ح /موسى دحن

ص
فح َب َ
أخيه؛ ألنه هو السبب يف إ،الة ملكه ،حاآليات يطبيقه ظهبتَ ،
فبعون على َقتْله إيقا ًء لِم ْلكِ ِه.

ححجه آخب :إن موسى كان رييب فبعون ،حكان يبجو نف َره ،يدليل

قوله ة ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [القصا ،]9 :فلما يدا له من اآليات على يد
ِ
ييوت
المصائب قد أتته من
موسى ما يفضي إلى ،حال ملكه ،حرأى أن
َ
الفوائد ،اشتد عليه َحنَقه حتلهبه ،فطلب قت َله ،حهذا المرنى هبذا الشاهد
الشربِ ،
ِ
القبآن حيف ِّ
فم ْن ملك قوله ة :
حعلى هذه الصورة موجود يف

﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [فاطب ،]11 :الهاء يف

﴿ﰕ﴾ عائدة إلى غيب (الم َرمب) المذكور ،من قبل أن يزاد عمبه ال

ينقا منه ،إم ال تعتمع ،يادة حنقصان يف ع ْمب حاحد يرينه ،فدل على

هذا أن الهاء يف ﴿ﰕ﴾ ترود على شخا آخب ،فيكون تقديبه :حما
ي َرمب مِن م َرمب ،حال ينْ َقا من ع ِ
آخب(.)1
مب َ
=

حعدم االكرتاث .كما أن يف قوله﴿ :ﭖ ﭗ﴾ محذحف مقةدر ،إم يةدل علةى أنةه قيةل

لفبعون :إنا نخاف أن يدعو عليك فيعةاب ،فقةال﴿ :ﭖ ﭗ﴾ أي( :ال يهةولنكم مةا
َيذكب من ريه فإنه ال حقيقة له حأنا ريكةم األعلةى) .ينظةب ً
مةثال :يحةب الرلةوم ،203/3

حتفسيب السمراين  ،15/5ح،اد المسيب  ،35/4حمفاتيح الغيب .508/27

( )1ينظةةب :جةةامع البيةةان  ،342/19ح،اد المسةةيب  ،508/3حشةةبح التسةةهيل اليةةن مالةةك
.159/1
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يؤ ِّيد هذا قوله ة َ « :ف َب َغ ري َك مِ ْن َأ ْريع» ،ثم َمكَب منها األَ َجل(.)1
الز ِ
ِ
قصان يف ع ْمب حاحد.
يادة حالن
نا يف نفي اجتماع ِّ
حهذا ٌّ
حم ْثله يف المرنى قول الشاعب(:)2

ةةم ت َخةةةب ْس لِبِ ْك ِب َهةةةا
إ َما الن َف َسةةةاء َلة ْ

غالما ح َلةم يسة َك ْت ِ
يحةرت َفطِيم َهةا
ً َ ْ ْ

هذا يصف عا َم َجدب ح،م َن َك َلب( .)3حالخ ْب َسة :ما َت ْط َرمه
ِ
حالحتْب :ما َي ْط َرمه ال َفطِيم( .)5يقول :يف ملك الرام ال يوجد ما
الن َف َساء(،)4
َت ْطرمه الن َفساء ،حال يس َكت يه ال َفطيم ،ثم َقحم ِ
القصة يقوله« :لِبِ ْك ِب َها
َ
َ
ْ
َ

جمع يف هذا يي َن َأ ْن نبه على َحالِها ،حأنها يف مقا ِم حنو
غال ًما» ،فقد
َ
حانرطاف؛ لكوهنا يِ ْك ًبا طِفلةً ،حيي َن َأ ْن ح َلدَ ْت غال ًما ،حالغالم عندهم َأعز
ِ
ح َأعظم مكان ًة من البِن ِ
للبنات .فدل
ْت؛ يدلي ِل ما كانوا يرتَمدحنه من الو ْأ ِد

( )1الحديث رحاه َع ْبد اهللِ ين َم ْسرود ة  ،حنصه« :ف ِب َغ مِة ْن َأ ْر َيةع :مِة َن ا ْل َخ ْل ِةقَ ،حا ْلخل ِةق،
ب مِ ْن َأ َحدَ ،حالصدَ َقة َجائِزَ ة قبِ َض ْت َأ ْح َل ْم ت ْق َب ْض».
البِ ْ،قَ ،ح ْاألَ َجلَِ ،ف َل ْي َس َأ َحد َأك َْس َ
َح ِّ
المرعم الكبيب للطرباين  ،193/9سنن الدار قطني  ،323/5حالسنن الكربى للبيهقي

 ،267/6حاإليانة الكربى .150/4

( )2البيت من الطويل ،لألعلم الهذلي ،حهو حبيب يةن عبةد اهلل أخةو صةخب الغةي .شةبح
أشرار الهذليين  ،327حالعةباثيم  ،356/1حهتةذيب اللغةة  ،253/4حلسةان الرةبب
(حرت) .164/4

( )3من مراين (ال َك َل ِ
ب) :ال َر َطش .ينظب :لسان الربب (كلب) .722/1
( )4لسان الربب (خبس) .63/6

( )5الزاهب يف مراين كلمات الناس .316/1
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على أن الها َء يف قولهَ « :فطيمها» يرود على أخبى ِ
غيب البِ ْك ِب المذكورة،
َ
يكون للن َف َساء َمولود ح َفطِيم يف َ،من حاحد.
إم ال يعتمع أن
َ
ْ
تكون مبضر ًة حهي َحامِل ،حيسمى
فإن 107/ظ /قِ َيل :يحتَمل أن
ِ
يقول الش ِ
اعب ،فقد نا أنها يِكب ،حالبِ ْكب
اللبن :ال َغ ْي َل( ،)1قلنا :هذا فاسد

التي لم َت َضع َقب َل ِ
حلد َها األحل شي ًئا ،فولدها يِ ْكب ،حهي يِ ْكب ،حأيوه
ْ ْ
يِ ْكب( ،)2قال الشاعب(:)3
ِ
ةةةب الكبِةةةدْ
ةةةب ْين حيةةةا خ ْل َ
ةةةب يِ ْك َ
يةةةا يِ ْك َ
َأ
صةةةبحت مِنِّةةةي كةةةذراع مةةةن َعضةةةدْ
َ

حمنه قول اآلخب(:)4

ن َْحةةةةن َصةةةة َب ْحنَا َعةةةةامِ ًبا فِةةةةي َد ِار َهةةةةا

ةةةةةيالَ ،ت َرةةةةةةا َدى َط َب َفةةةةةةي ن ََه ِ
ار َهةةةةةةا
خة ً
ْ
ِ ِ
َع ِشةةةةةةةةةةي َة ِ
ةةةةةةةةةب ِارها
الهةةةةةةةةةةالل َأح سة َ

(سب ِار َها) عائدً ا إلى ِ
ِ
ِ
َ
الهالل؛ لما
ليلة
ال يعوَ ،أ ْن
يكون الضميب يف َ

( )1جمهبة اللغة  ،1268/3حالمخصا .89/5

( )2الرين (يكب)  ،595/5حتاج الربحس (يكب) .240/10

( )3البجز للكميت يف ديوانه  ،166 /1حاتفاق المباين حافرتاق المرةاين  .235حيةال نسةبة
يف الصحاح (يكب) .595/2

( )4البجةةز يةةال نسةةبة يف مقةةاييس اللغةةة  ،67 /3حلسةةان الرةةبب (صةةبح)  ،503 /2حتةةاج
الربحس (صبح) .517 /6
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هب إلى الث ِ
يينهما مِن الب ِ
رد ،إم الهالل :مِ ْن َأح ِل ليلة يف الش ِ
الثة(،)1
َ
حالسبار :يف ِ
آخ ِب الش ِ
ِ
ليلتين( ،)2حما  -كما
هب ،ح َقد َيستَرت ال َق َمب ليل ًة أح
ِّ

تباه  -يون يريد ،فقد دل  -ما مكبناه  -أن الهاء يف ِ
(س َب ِار َها) راجرة إلى
َ
َْ
َ
اع هذا حمِثله؛ لوقوع
( َليلة) محذحفة؛ لدَ اللة الحال عليها .حإِنما َش َ
ّ
جنسا حاحدً ا.
الشبكة يف تناحل (الليل) للك ِّل ،إم كان ً
حمنه قول اآلخب(:)3

ِ
ةةةةةةةةةب ِق الن ْحةةةةةةةةةةب
حح ْجةةةةةةةةةةه م ْشة
َ

ِ
ةةةةةةةةةةةان
كةةةةةةةةةةةة َأ ْن َثدْ َي ْيةةةةةةةةةةةةه حقة

ِ
ذكب .إم ليس يف البيت ما
الهاء عائدة إلى
صاحب الوجه ،حإن لم ي ْ

يعو ،أن ترود إليه(.)4

( )1قال أيو منصور األ،هبي يف هتذيب اللغة َ « :239/5أخربنِي المنذري َعن أيةي ا ْل َه ْية َثم
سةت
يسمى ال َق َمب ل ِ َلي َلتَين مةن َأحل الشةهب ِه َةال ًال ،حلليلتةين مةن آخةب الش ْةهب َل ْي َلةة ّ
َق َالّ :
َحسبع َحعشبين ً
حيسمى َما َيين َملِك َق َم ًبا».
هالال.
ّ
(َ )2ق َال الكسائي حغيبه :السبارِ :
آخب الش ِ
هب َليلةة َيست َِسةب َ
الهةال َل .قة َال َأيةو عبيةدَ ةَ :حريمةا
ِّ َ
ِ
هب ،ية(ال َك ِ
َين إِما َتم الشهب .قال األَ،هبي :حسبار الش ِ
است ََسب َلي َل ًة حريما استسب َلي َلت ِ
سب)
لغَة ليست يِعيدَ ة عندَ اللغ َِويين .ال َفباء :السبار ِ
َان الشهب تِس ًرا َح ِع ِ
آخب لي َلة إِما ك َ
شبي َن،
ِّ َ
َ ِّ
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َفس َباره ليلة تسع حع ِ
َح ِس َباره َل ْي َلة َث َمان َحع ِ
ين ،حإِما ك َ
شةبي َن .ينظةب:
َان الشهب َث َالث َ
شب َ

األ،منةةة حتلبيةةة العاهليةةة  ،22حمقةةاييس اللغةةة (سةةب)  ،67/3حلسةةان الرةةبب (سةةبر)

.357/4

( )3البيت من الهزج ،حهو من األييات الخمسين المعهولة القائل ،حهو يف كتةاب سةيبويه
 ،135 /2حالتذييل  ،781 /2حالمحتسب  ،9 /1حالمنصف .128 /3

(ح َح ْجةه) ،حرحي( :حن َْحةةب) ،حعلةةى هةاتين الة ِّةبحايتين تكةةون (الهةاء) يف قولةةه( :ثدييةةه)
(َ )4

=
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حقول آخب(:)1

حقةةةةبة يحمةةةةيِهم إِما َمةةةةا تبةةةةددحا

ةةت َف ِ
ار ًسةةا
بح َ
ةةزرا ف َأ ْي ْ
ح َيط َرةةنه ْم َش ً

َفالمحمي غيب المطرون ،حهذا كمسألتنا ،فتأم ْله َت ِ
عدْ ه.

ذهب ال َر َب ِ
حإجمال الكال ِم يف َم ِ
ب غيب مستكن ،حتى إنهم يدخلون
إحدى ِ
القصتين يف األخبى ،فيظن السامع أنهما قِصة حاحدة ،عن

شخا حاحد ،حتى يأيتَ التفسيب ِ
فاص ًال ،حرا ًّدا كل كالم إلى موضره.
فمن ملك قوله ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾

[البقبة ،]111 :هذا  -كما تباه  -جملة حاحدة مع إهبام ال َقائ َل ْي ِن ،ح َأصله
مال من ِ
غيب تفصيل ،حأصل هذا أن يهو َد
من كال َم ْين ،فقد جاء م ْع ً

ِ
َ
نعبان اجتمروا عند النبي ة  ة 108/ح /مخت َِص ِمي َن،
لمدينة حنَصارى
ا
ِ
ِ
حقالت اليهود:
فقالت النصارى :ال يدخل العن َة إال [من كان] نَصبان ًّيا،

زج القولين  -كما تبى  -حألغى
فم َ
ال يدخل العن َة إال [من كان] يهود ًّياَ ،
حاختصارا(.)2
إيعا،ا
القائلين
ً
ً
=

عائدة إلى (حجه) أح نحوه ،يتقديب مضاف ،حأصل الكالم :كأن ثديي صاحبِ ِه ،فحذف

المضاف حهو (الصاحب) حأقام المضاف إليه مقامه .ينظب :خزانة األدب .400/10

( )1البيت من الطويل ،حهو لرباس ين مةبداس يف ديوانةه  ،71حكتةاب سةيبويه ،174 /2
حهمع الهوامع  ،90 /2حيال نسبة يف المقتضب .151 /2

( )2ينظب :جامع البيان  ،507/2حمراين القبآن للزجاج  ،194/1حمفةاتيح الغيةب .5/4
حالزيادة من المصادر المذكورة.
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حمثله قوله ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

أيضا إجمال يقتضي الت َ
فصيل ،حتى يستند كل
ﯳ﴾ [البقبة ،]214 :هذا ً
قول إلى قائله.

قالت لنب ِّيها حين استبطأحا النصب :متى نصب
حأصله :أن كل أم ِة نبي ْ

اهلل؟ ،فأجاهبم األنبياء﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ .فهذا تفصيل إجمال هذا

ً
لف حالال َم  -هاهنا -
الكالم ،حليس المباد هبذا
رسوال( )1يرينه؛ ألن األَ َ
ِ
الستغباق العن ِ
ْس ،فهو صالح لتناحل كل رسول على طبيق ال َبدَ ِل(.)2
حمنه قوله ترالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ﴾ [النمل ،]34 :قوله﴿ :ﯼ ﯽ﴾ ،كالم منقطع

لقيس ،حإِنما الخرب عنها ،إلى قوله﴿ :ﯺ﴾.
مما قب َله ،حليس من كال ِم يِ َ
حياقي اآلية فيه قوالن ،أحدهما :أن تكون من كالم اهلل ة  ة ،حاآلخب:

َ
القول األحل الزجاج(.)4
أن يكون من جملة كالمها(َ .)3مكب

( )1يف األصل :رسول.
حتأخيبا ،حالتقديب :حتى َ
يقول الذين
تقديما
( )2حهذا َأ ْح َلى مِ ْن قول َم ْن َ َ،عم َأن يف الكال ِم
ً
ً
آمنةةوا (متةةى نَصةةب اهلل) ،فيقةةول البسةةول( :أال إن)َ ،فقةةدِّ م البسةةول لمكانَتِ ِ
ةةه ،حقةةدِّ م
ْ
َ
ِ
حح ْمةل الكةال ِم علةى غيةب
المؤمنون لتقدم ِهم يف الزمان .قال ايةن عطيةة« :هةذا َت َحكةم َ

ِ
حجه ِةه» .ينظةب :مفةةاتيح الغيةب  ،380/6حالبحةب المحةةي  ،374/2حالةدر المصةةون

.383/2

( )3حالمرنى :حكذلك يفرل سليمان حأصحايه إِما دخلوا يالدنا، .اد المسيب .361/3

ةبي يةةن سةةهل،
السة ّ
( )4مرةةاين القةةبآن  .119/4حالزّ ّجةةاج هةةو :أيةةو إسةةحاق إيةةباهيم يةةن ّ
البصبي :لزم المربّد؛ حمن مصةنفاته :مرةاين القةبآن ،حفرلةت حأ ْف َرلةت ،حمةا
ّحوي،
ّ
الن ّ

=
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حمنه قوله ة ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ

ﮐ﴾ [األعباف ،]110 –109:هذا مِ َن األح ِل معمل ،ممزحج
كالمين مِن متك ِّل ِمين ،حأصله :إن المألَ قالوا﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ،إلى

قوله﴿ :ﮍ﴾ ،فقال فبعون معي ًبا لهم﴿ :ﮏ ﮐ﴾؟ ،قالوا:

وضح َما أ َ
جمل ،فعا َء هذا
﴿ﮓ ﮔ﴾[األعباف ،]111 :فهذا ي ِّ
عمال ح َأصله التفصيل( .)1حمثله مِن الس ِ
نة قوله ة  ة من هذا الكالم:
م ً
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
()2
اهلل ي ْذ ِهبه يِالت َوك ِل»( ،)3حإنما قول
«ال ِّط َي َبة ش ْبكَ ،ح َما منا إِال َ ،ح َلكن َ

ِ
فح ْسب ،حياقي
بي ة  ة من هذا الكالم
أجمع« :ال ِّط َي َبة ش ْبك» َ
َ
الن ِّ
الحديث من كالم عبد اهلل ين مسرود( ،)4حهو راحي هذا الحديث
=

ينصةةبف حمةةاال ينصةةبف؛ تةةو ّفي سةةنة (311هةةة) .ينظةةب :طبقةةات النحةةو ِّيين حاللغةةو ِّيين

البحاة .194/1
 ،111حنزهة األل ّباء  ،183حإنباه ّ

أيضةةا :الكشةةاف
( )1للزجةةاج يف مرانيةةه  364/2تفصةةيل مهةةم يف هةةذه المسةةألة ،حينظةةب ً

 ،139/2حمفاتيح الغيب .330/14
ِ
الحديث مقطوعًا ،حلم يذك ِب المسةتَثنَىَ ،أي :إِال َقةدْ َي ْرت َِبيةه
( )2قال اين األَثيب« :هكذا جا َء
صارا حاعتما ًدا على ِ
فهم السةامِ ِع» .النِّهايةة
التطيب ح َي ْسبِق إِلى َق ْلبه الكباهة ،فح ِذ َ
ف اخت ً
يف غبيب الحديث (طيب) .152/3

( )3صةةححه األلبةةاين ،األدب المفةةبد  ،313حمشةةكل اآلثةةار  ،298/2حشةةرب اإليمةةان
.397/2

( )4عبد اهلل ين مسرود ين الحارث الهذلي المكي ،حأحد السةايقين حال َبةدْ ِر ِّيين ،حالرلمةاء
الكبار من الصحاية ،أحل من أفشى القبآن من فِةي رسةول اهلل - -تةويف سةنة 32هةة.
الطبقات الكربى  ،260/2حمرعم الصحاية .458/3
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108/ظ /عن النبي ة  ة ،فقد َخل كال َمه يكال ِم النبي ة  ة من غيب
َفصل على ِ
عادة ال َر َب ِ
ب يف َخ ْل ِ ال َكال َم ْي ِن.
ْ
فبعون يف سورة الشرباء فمشكلة؛ لِما فيها من الح ِ
َ
ذحف،
ح َأما قِصة
َ

حملك أن يف سورة األَ ِ
عباف َقد أسندَ القول إلى المأل ،حهو﴿ :ﮅ ﮆ

ﮇ﴾ [األعباف.]109:

َ
فبعون يف قوله ة ترالى ة يردَ قولِه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
حيف الشرباء أسندَ إلى

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [الشرباء،]34 - 32 :
ِ
إلى قوله﴿ :ﯱ ﯲ﴾ [الشرباء ،]35 :حهذا كل
اإلشكالَ ،أ ْن ي ْسنَدَ
َ
فبعون.
القول مب ًة إلى المإلِ ،حأخبى إلى

َ
فبعون َلما يدا له من اآليات ما َي َه َبه،
تأحيله ،حاهلل المو ِّفق :إن
ح َخا َل َ لبه ي ِه َت َف َلم ي ِ
ح ْب جوا ًيا ،حلم َيرلم ماما يقولَ ،
للمإلِ -
ْ َ
فقال َ
ِ
َ
ف هذا القول؛ ليتقدم
ستخب ًجا ما ِعندَ هم  :-ما
م
تقولون يف هذا؟ ،ثم ح ِذ َ
تفسيبه يف األَعباف ،ثم رجع القول إلى المإلِ على ما َأ ْخ َب َب عنهم يف
سورة األعباف .ف َقول فبعون محذحف َمقوله ،حقول المإلِ محذحف؛

ألنه يعب ْ
أن يقا َي َل استنطاق فبعون عن هذه الحال يةةِة ( َقالوا :إن
حح ْذف ال َق ِ
ول كثيب يف القبآن ،حغيبه.
هذا)(َ .)1
( )1ينظب يف هذه المسألة :جامع البيان  ،20/13ح ،142/16ح،اد المسيب .447/2
196
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فمنه﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [آل

عمبانَ ،]191 :أي :يقولون﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾(.)1

حمثله﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البعد23:ة،]24

َأي :يقولون﴿:ﮞ ﮟ﴾(.)2

ِ
حذف المق ِ
ول ،قول الشاعب(:)3
حهذا كثيب ،ح َقد جا َء يف

ةةةؤاده
َح َقا َلةةةةت َف َلمةةةةا أفبغةةةةت فِةةةةي فة َ
ح َعينَي ِ
ةةةه مِن َْهةةةا السةةةحب ق ْلةةة َن َلةةةه :ق ِ
ةةةم
َ ْ ْ

فالقول ة هاهنا ة موجود ،حلم يوجد َمقولهَ ،ف َح ِّمله من المراين مهما
ِ
لداللة قبينة الحال عليه ،كما َيينا فيما
احتمل ،تعدْ ه محذح ًفا مبا ًدا؛

تقدم.

حمنه قوله ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾ [يونس،]65 :

مقتضى المصدر حهو لفظة﴿ :ﭵ﴾ محذحف ،إم ال يعو ،أن يكون
قوله﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ،متر ِّلقة حال مقتضاة؛ لِما يؤدي إليه من فسادِ
ِّ
َ

( )1مرةاين القةبآن للزجةةاج  ،499/1حمرةاين القةبآن للنحةةاس  ،525/1حمفةاتيح الغيةةب
.461/9

( )2مرةةاين القةةبآن لألخفةةش  ،404/2مرةةاين القةةبآن للزجةةاج  ،208/1حالبحةةب المحةةي
.293/3

الصناعتين  ،446االقتضةاب
( )3البيت من الطويل ،أليي حية النميبي (الهيثم ين رييع)ِّ .
يف شبح أدب الكتاب  ،162/2حالحماسة البصبية .362/2
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المرنى حق ِ
بح ِه؛ ألنه يصيب المرنى :إنه ي ِ
حزنه ة  ة إفباد الرزة هلل ة  ة،
ِ
ِ
َ
للمإل يما عندهم من
فبعون
الفساد .فاستنطاق 109/ح/
حهذا ظاهب

ِ
حال موسى ة  ة هو السبب ،يقولهم﴿ :ﮓ ﮔ﴾ .حقول المإلِ

ظهب هذا يف سورة الشرباء ،من ِّب ًها على ْ
حذفه يف سورة
مس ِّببه ،حقد َ
ِ
ِ
ذارا مما يتوهم من التناقض
األَعباف؛ حإنما دعانا إلى هذه التقديبات ح ً
ِ
مخبج
يف القصتين ،إم كانتا يف المرنى حاحدة ،حمخبجها يف الموضرين َ

َ
الخرب ،عن حالة جبت هذا شبحها.

حالخرب ال يباين المخ َبب يه ،فكيف حالمخرب اهلل ة سبحانه حترالى ة !،

حهو ة تقدست أسماؤه ،حجل ْت آالؤه ة ،كما أخربَ عن نب ِّيه موسى يقوله:

منزله ة
﴿ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [طه .]52 :حالقبآن المعيد ة جل ِّ
ِ
ِ
حجود التناق ِ
لفاظه ح َأخبا ِره .حال يهولنك هذه
ض حالتباين يف َأ
منزه عن
ِ
الحذحف ْ
القبآن ،حالسن ِة،
ف لك ،فقد جاء يف
أن تباها على ما ح ِص َ
ِ
حالش ِ
فار ال ِّطباعِ ،حيو ِّطد لقبولها خ َ
ِّ
بحق األسماعِ.
رب أمثالها ،مما يزيل ن َ
ِ
حذ ِ
فمنه ما فيه حذف حاحد ،حمنه ما فيه ْ
فان ،فالذي فيه حذف حاحد

على ضبيين:

أحدهما :حذف مأنوس يه ،حقد جاء معي ًئا صالحا ،يكاد أن ي ِ
لح َقه
ً
ِ
كحذف المضاف
الحص َب حالحد،
يالقياس؛ لفوتِه الرد ،حمعاح،تِه
ْ
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إليه(.)1

ف منه إال يب ِّده إليه ،كقوله
الثاين :حذف شا ٌّم ،حال يفهم مرنى ما ح ِذ َ

﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [البقبة ،]196 :حالمبض
وجبان ِ
ِ
ح َأ َمى الب ِ
الفديةَ؛ لما يفضي إِليه من المشقة .ف َرلمنا هبذه
أس ال ي
القضي ِة :أن ة هاهنا ة محذح ًفا مبا ًدا مثبتًا للحكم ،حتقديبه ة حاهلل أعلم:

()1

يكثب يف ياء المتكلم ،نحو﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [األعباف ،]151 :حيف الغايات ،نحةو﴿ :ﯞ

ِ
أي ،حكة ّةل،
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الةبحم ،]4 :أي :مة ْن َق ْبة ِل الغَلةةب حمةن يرةةده .حيفّ :
حيرض .حجاء يف غيةبهن كقةباءة ايةن محيصةنَ { :فةال َخ ْةوف َع َلة ْي ِه ْم} [المائةدة،]69:
يبفع َ
(خ ْةوف) مةن غيةب تنةوين ،مةع كسةب الهةاء .أي :فةال خةوف شةيء علةيهم .ينظةب:

المقتضةةةةب  ،343/4حالمفصةةةةل  ،138حاإلنصةةةةاف  ،357/2حمرةةةةرتك األقةةةةبان

.245/1

سةبع
حمن شةواهده ً
أيضةا قةول أيةي يةب،ة األسةلمي « :غزحنةا مةع رسةول اهلل َ --

غزحات أح ثماين» .حاألصل :أح ثماين غزحات .ينظب :شبح التسةهيل  ،250/3حهمةع
الهوامع .522/2

حكقول ّ
الشاعب( :من المنسبح)
ةةةةةة األَسة ِ
يةةةةةةين ِمراعَ ةةةةةةي حجبهة ِ
َيةةةةةةةا َمةةةةةةةن َر َأى ِ
ةةةةةد
يار ًقةةةةةةةا أ َك ْفكِفةةةةةةةه
ْ َ َْ
َ ْ َ
َ
ِ
األس ِةد) ،حيةث حةذف المضةاف إليةه ،حأيقةى المضةاف،
الشاهد :يف (مراعي حجبهةة َ
ِ
حجبهة ِةة األَسة ِةد .كتةةاب سةةيبويه  ،180/1حالمقتضةةب
حالتقةةديب :يةةين مراعةةي األَ َسةةد َ

 ،229/4حالخصائا .409/2

ِ
الحذف حالت ِ
قديب ،حهو ً
فضال عن كونه مةن التوسةع
حهذه المواضع مما يظهب فيها أمب
ِ
اإليعا ،مع حفاء الداللة.
يف اللغة ،فإن فيه فضيل َة
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َف َح َل َق [ َف َر َل ْي ِه فِدْ َية](.)1

حكذلك قوله ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾

[المائدة ،]6:هذا أمب ي ِ
وجب ماليسة الماء على ِّ
كل قائم إلى الصالة ،حاهلل
يرباده من َتكلِ ِ
ِ
َ َ ()2
يف ما ال َيكاد يستطاع ،لوال المحذحف منه،
أ ْرأف
متم عن َحدَ ث مزيل للطهارة(.)3
حتقديبه ة حاهلل أعلم :إما ق ْ

أل ْع َق ِ
حمِثل 109/ظ /هذا من السنة قوله ة َ «:ح ْيل ل ِ ْ َ
اب مِ َن
الن ِ
ذف مِنه،
يالصالء ،لوال ما ح َ
ار»(َ ،)4ظاهب هذا اللفظ يؤمن األعقاب ِّ
سال يف الوض ِ
ِ
وء(.)5
بغ ً
تقديبه :األعقاب التي لم َتستَوع ْ

حمنه قول الشاعب(:)6

السةةياق .تنظةةب المسةةألة مفصةةلة يف :مفةةاتيح الغيةةب
( )1مةةا يةةين مرقةةوفتين ،يةةادة يقتضةةيها ِّ
 ،306/5حالتِّبيان يف إعباب القبآن  ،159/1حاللباب يف علوم الكتاب .376/3

( )2يف األصل :أرؤف.

( )3سب صناعة اإلعباب .378/2
ِ
ِ ِ
َاها
عَمبحَ ،ق َالَ :ت َخل َ
ف عَنا َرسول اهلل ة  ة فِةي َسة ْف َبة َسةا َف ْبن َ
( )4الحديث عَن عَبد اهلل ين ْ
َف َأ ْد َر َكنَا َح َقدْ َأ ْر َه َق ْتنَا َص َالة ا ْل َر ْص ِب َحن َْحةن َنت ََوضةأ َحن َْم َسةح َع َلةى َأ ْرجلِنَةاَ ،فنَةا َدى يِ َةأ ْع َلى
اب مِ َن الن ِ
َص ْوتِ ِهَ « :ح ْيل ل ِ ْألَعْ َق ِ
ار»َ ،مةب َت ْي ِن َأ ْح َث َال ًثةا .أخبجةه البخةاري يف الوضةوء يةاب

غسةةل الةةبجلين  ،265 /1حمسةةلم  214 /1كتةةاب (الطهةةارة) ،يةةاب حجةةوب غسةةل

البجلين.

( )5ينظب :أحكام القبآن للعصاص  ،351/3حهتذيب اللغة  ،182/1حالربهان يف علةوم
القبآن .136/3

( )6البيت من المتقارب ،حهو لثرلب ين عمبح الربةدي ،يف لسةان الرةبب (جحةل) /11

=
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ح َأ ْه َلة َ
ةةةةةةةةب َأييةةةةةةةةك الةةةةةةةةد َحا
ةةةةةةةك م ْه َ

ءَ ،لةةةةة ْي َس َلةةةةةه مِةةةةة ْن طرةةةةةام ن َِصةةةةةيب

حالدحاء ال يكون مهل ًكا ،حإنما أرادَ ( :ف ْقد الد ِ
ذف(.)1
حاء) ،فح َ
حمثله قول اآلخب(:)2

ِ
ةةةوى
ةةةح َ النة َ
َحلةةةةي منةةةةك أيةةةةام إما شة َ
ِ
ةةةةوال ،ح َلةةةةةيالت َتةةةةةزحل نعومهةةةةةا
طة َ
حال ،حلوال رده إلى الل ِ
ف ِصف َة الز ِ
فظ
فح َذ َ
يبيد :تزحل نعومها يِب ءَ ،

ل َف َسدَ المرنى.

أيضا على ضبيين:
الثاين :مما فيه حذفانً ،

ْ
الحذف ،حاآلخب :يِخالفِ ِه.
أحدهماَ :ي َتتَالى فيه

األحل :قول اهلل ة ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ﴾

[النِّساء ،]171:هاهنا َحذفان ،تقديبهما« :حال َتقولوا :هو» .حيردَ ه حذف
آخب ،تقديبه« :ثالث ثالثة»( ،)3يؤيد هذا قوله ة  ة يف ا ِ
آلية األخبى:
ِّ
=

 ،101حيال نسبة يف أمالي القالي .10/1

( )1التمام يف تفسيب أشرار هذيل  ،69حالمخصا .69/4

( )2البيت من الطويل ،يال نسبة يف أساس البالغة (،حل) .426/1

( )3ينظب :مراين القبآن للفباء  ،38/1حمراين القبآن للزجاج  ،135/2حدالئةل اإلععةا،
.379
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﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [المائدة.]73 :
أيضا فيه حذفان،
حمثله من السنة قوله ة  ة «الم ْردَ ن ج َبار»( .)1هذا ً
تقديبهَ :حافِب الم ْردَ ِن ج َبار ،ثمَ :دم َحا َف ِب الم ْردَ ِن ج َبار(.)2
حقال أيو النعم(:)3

ِ
ةةةو َ،اؤه
ةةةو ِم حةةةةب(َ )4ر َكةةةةدَ ْت َجة ْ
فةةةةي َية ْ

وِ ،
ائه .ثم َح ْذف آخب ،حهوَ :ر َكدَ حب
تقديبه :يف يو ِم حب َر َكدَ َحب َج َ

طلو ِع جو،ائه(.)5

الضبب الثاين :مِما فيه حذفان ،اعتَورا ح ِ
واش َي ألفاظِ ِه ،فمنه قول اهلل
َ َ

ة ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ﴾ [الفبقان ،]77 :هنا حذفان :حذف
المض ِ
اف ،عند قوله﴿ :ﯦ﴾ ،أي :يرذايكم .حاآلخب :حذف مفرول،
َ
( )1رحي عن َأيِي هبيب َة َأن َرس َ
ول اهللِ  - -قال «ا ْل َر ْع َماء ج َبارَ ،حا ْلبِئْةب ج َبةارَ ،حا ْل َم ْر ِةدن
ِ
البك ِ
َةا ،ا ْلخمةس» متفةق عليةه ،أخبجةه البخةاري يف صةحيحه ،254 /12
ج َبارَ ،حفةي ِّ

حمسلم يف صحيحه .1334 /3
عليةه َفمةات َف َةال ِدية َة ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
فيةه .ينظةب :عمةدة
ةار
َ
الم ْرةدن َفان َْه َ
(َ )2أيَ :هدَ رَ ،يرنيَ :من عَم َل في َ
القارئ شبح صحيح البخاري .70/24

( )3ديوانةةه  .215حه ةو الفضةةل يةةن قدامةةة ،مةةن ينةةي يكةةب يةةن حائةةل ،مةةن أشةةهب البجةةا،
للشةرب .مةات سةنة 130هةة .ينظةب :طبقةات ايةن سةالم ِّ ،745
حأحسنهم إنشا ًدا ِّ
الشةرب

حالشرباء  ،603األغاين 150 / 10

( )4يف الدِّ يوان :حيو ِم قيظ.

( )5ينظب :غبيب الحديث الين قتيبة .321/2
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تقديبه :لوال دعاؤكم الشبكا َء هلل سبحانه ،حفيه أقوال :هذا أحدها(.)1

حمثله من السنة قوله ة َ « :ص َالة الن َه ِ
ار َع ْع َماء»( ،)2تقديبه :قِباءة
هار َععماء .فة ( َععماء) صفة ِ
ِ
للقبا َء ِة ،ال للصالة ،إم ليس كل
ْ َ
صالة الن ِ ْ َ
الص ِ
الة قباءةً.
قال َجبيب(:)3

اهلل َفضة َ
ةةةةةةوم
ةةةةةةل َسةةةةةةة ْر َي َقة ْ
َلة َ
ةةةةةةو ان َ

صةةةةة َف ْت لكةةةةةم ِ
الخالفةةةةةة حالرهةةةةةود
َ

َ َ
ري قوم على آخبين .حيف الكال ِم
حمرلوم أن اهلل ة ة فضل َس َ
ِ
حذفان ،ال يصلح مرنى البيت 110/ح /إال يإرادهتما مقد َر ِ
ين فيه،
حتقديبهماَ :لوال أن اهلل فض َل سري َقوم ،لما ص َف ْت َلكم ِ
الخالفة
َ
َ َ
( )1تنظب األقوال حما يترلق يالمسألة يف :مراين القبآن للزجاج  ،78/4حالنكةت حالريةون
 ،162/4حتفسيب السمراين  ،37/4حالكشاف  ،297/3حمفاتيح الغيب .488/24

( )2هذا القول أليي عبيدة ين عبد اهلل ين مسرود ،حلةيس حةدي ًثا كمةا يظنةه يرةض النةاس.

حقال الدارقطني :لم يبح عن النبي ة  ة ،حإنما هو من قول يرض الفقهةاء ،حقيةل :هةو

كالم الحسن البصبي .ينظب :فضائل القبآن  ،170حهتذيب اللغة  ،250/1حالفائق يف

غبيب الحديث  ،395/2حالنهاية يف غبيب الحديث .187/3

( )3البيت من الوافب ،يف ديوانه  ،315حجبيب هو :أيو حزرة ،جبيب ين عطية اليبيوعي ،من
فحول شرباء الدحلة األموية ،كان معيدً ا يف النّسةيب حالمةدح؛ حكةان مةن أشةدّ النّةاس
هعا ًء؛ حنقائضه مع الفب،دق حاألخطل مشهورة؛ حلد حمات يف اليمامة؛ حكانةت حفاتةه

سنة (110هة) .ينظب :طبقات فحول الشرباء ِّ ،374/2
حالشرب حالشرباء .304
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حالرهود.

إيباد هذه الشواهد كلها ،تأليف ال ِّطبا ِع يالحذ ِ
ِ
حف،
حإنما دعانا إلى
ِ
ِ
يالمألوف.
فوس ،إلى ما لم يك ْن لها
ح َتسكِين الن

فظ ي َق ِ
ور يف الل ِ
ميب قد يرود إلى غي ِب المذك ِ
بينة
حمما يقوي أن الض َ

حال َت ِ
صبف عنه ملك إلى غيبه ،قوله ة ة حكاي ًة عن يوسف ة :
﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [يوسفَ .]62 :يمتنع أن
البض ِ
َ
اإلنسان ال تتصور له جهالته
اعة ،من قِ َب ِل أن
ترو َد الهاء على َ
ِ
ِ
لبضا َع ِ
ححياته ،هذا
مراشه
ته ،التي هبا ي ْكت َِسب ،حفيها يتقلب ،حهي َسبب
ب الر ِ
هد هبا ،من ِ
َ
يطول عليه َأ َمدَ ،أح َيتقاد َم هبا َع ْهد.
غيب أن
مع ق ْب ِ َ
اس؛ لعم ِ
ِ
آحاد الن ِ
ود
وجد يف
حلو فبضنا أن أنواع االختالل هذا قد ي َ
لض ِ
ِ
فكيف يوجد يف
االختالل،
رف ِحس ،أح لنوع من أنوا ِع
َ
َفهم ،أح َ

ِعصاية َألباء ،ع َقالءَ ،أنبياءَ ،أ ِ
حق
حالد أنبياء؟ ،حمِثل هذا مردحم يف ِّ
َ
َ
َ
ِ
ميب ال َيحسن
هؤالء البتة ،فإما َ
ثبت هذا؛ لما مكبناه حقبرناه ،حأن الض َ
َ
تكون
َعوده على البضا َع ِة َحس َن ة إ ًما ة َعوده إلى لفظ مؤنثَ ،يحسن أن

قع االشتباه يف
هذه الهاء كناي ًة عنه؛ ألنها ضميب المؤنث .حمن هاهنا َح َ
كانت البضاعة مؤنثةً ،حالهاء ضميب المؤن ِ
ِ
ث ،فيحسن ة حينئذ
األمهان ،إم

َ
َ
الحسنَةَ،
ِّرمةَ ،أح
يكون المقدر ة هاهنا :لرلهم
ة أن
َ
يربفون ال َغف َلةَ ،أح الن َ
ِّرم ِة
حما جبى هذا المعبى .حاألَليق أن تقد َر ال َغفلة؛ ألنها َأعم من الن َ
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حالح َسن َِة(.)1
َ

أال تبى أنك تقول ِّ
لكل نرمة (فِ ْر َلة) ،حليس كل (فِ ْر َلة) نِرم ًة(،)2
حكذلك التقديب يف الحسنَةَ .فحسن ة إ ًما ة تقديب ِ
(الف ْر َلة) دحن غيبها؛
َ َ
َ َ

حلهذا جاء يرده ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [يوسف.]62 :

ح( َل َرل)َ :تبج( )3حتوقع ،حعبفان البضاعة ال يرتجى ،حال يتوقع؛ ل ِ َما
110/ظ /ييناه من َتردِّ ي( )4العهالة هبا .حمما يؤكِّد أن تقديب ِ
(الةف ْر َلة)
َ
َ
ِ
واها ة مع ما قبرناه :أن َع ْب َض يوسف إنما كان لتنبيههم
َأ ْح َلى من
تقديب ِس َ

على هذا الصنع العسيم ،فيرلمون أن مثل هذا ال يصدر إال عن َملِك
ِ
س ،يصغب إخباج هذا ال َقدْ ِر يف َج ِ
شبيف الن ْف ِ
نب
كبيم ،عالي( )5الهم ِة،
كِبب ِ
نفس ِه ،أح مي َق َبايةَ ،شفيق َح َسنَ ،ع َطفه على هذا العميل قبب
َ

يقوي حيؤ ِّكد ما
البحم ،فلهذا قال﴿:ﯶ ﯷ﴾[يوسف ،]62 :هذا ِّ

( )1ينظب :مراين القبآن للفباء  ،48/2حمراين القبآن للنحاس  ،207/2حالتسهيل لرلةوم
التنزيل .391/1

( )2مثل اسم الهيئة الذي يصاغ من الثالثي علةى ح،ن (ف ْرلةة) كقرةدة ،للداللةة علةى هيئةة
الفاعل عند حقوع الفرل ،فإما كانةت صةيغة المصةدر مشةاكلة لصةيغة الهيئةة ،دل علةى
ِ
يالوصف أح اإلضافة كقولهم :نرمة سايغة ،حنعدة الملهوف.
الهيئة

( )3يف األصل :تبجي .حهو خطأ.
( )4يف األصلَ :ت َردِّ .
( )5يف األصلِ :
عال.
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شبحناه يف صدر هذه المسألة(.)1

ِ
انشباحا قوله ة
دحر لقبوله
حمما يزيد ما مكبناه
ً
ً
إيضاحا ،حيكسب الص َ

صا﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
 ة يف سورة ال َق َ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ﴾ [ ،]48أال تباه كيف ثنى يف قوله﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾ حلم يذكب
ِ
ِ
َ
هوض
البسالة ،حالن
هارحن يف هذه اآلية البتةَ ،لكن َلما اتحدا يف أداء ِّ
ِ
يأعباء النبوة ،حتى صارا كالشخا الواحد ،يف النهوض يذلك حس َن أن
ِ
وحيد أخبى؛
تنبيها على األجلِ ،حيلفظ الت
يخرب عنهما يلفظ التثنية تارةًً ،
ِ
أسبار القبآن ،فتديب
ألنهما صارا كالنفس الواحدة ،حهذا من غوامض

َت ْبشد ،إن شاء اهلل ترالى.

َ
يكون التقديبَ :أحلم يكفبحا يما أحيت موسى حهارحن؟،
حيحتمل أن

ثم حذف (هارحن) لإليعا ،حاالختصار ،حلداللة َقبينة الحال ،فتكون

جاءت على األَجل ،حيؤ ِّيد هذا قوله ة  ة يف اآلية
التثنية على هذا قد
ْ
األخبى﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [األنبياء:

 ،]48فيكون مكبه هناك من ِّب ًها على حذفه هنا ،حلهذا الحذف نظائب كثيبة
يف القبآن ِّ
حالشرب.

قال ة ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
( )1يف األصل :المسلمة.
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ﮌ ﮍ﴾ [آل عمبان ،]13 :تقديبه111/ :ح /أحدهما ت َقاتِل،
الموصوفَ .
حقال الشاعب(:)1
ف
َ
فح َذ َ
َ

حمةةةةةا الةةةةةد ْهب إِ ّال تارتة ِ
ةةةةانَ :ف ِمنْهمةةةةةا
َ َ

َأموت ،حأخبى َأ ْطلةب ال َرة ْي َش َأ ْكةدَ ح

تقديبه :فمنهما حاحدة أموت فيها( ،)2حاهلل أعلم.

الو ْقف
لطيفة أخبى :يف قوله ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾ [سبأَ ،]13 :

حقع يف
على قوله﴿ :ﯮ﴾ ،حيبتدئ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾( ،)3حمثل هذا إما َ
ِّ
الشرب س ِّم َى( :التِفا ًتا)( ،)4كقول الشاعب(:)5

( )1البيت من الطويل ،لتميم ين مقبل ،يف ديوانةه  ،24حكتةاب سةيبويه  .346 /2حأنشةده
حالمةبة حألفهةا
حلم ينسبه ،الفباء يف مرانيه  .323 /2تارتان :مثنى تارة :حهي الحةين،
ّ

حاح.

( )2ينظب :كتاب سيبويه  ،346/2حالكامل  ،132/3حضبائب الشرب .172

( )3قال اين الشعبي يف أماليه  :40إن قوله ترالى﴿ :ﯱﯲ﴾ لةيس يمفرةول يةه ،حإنمةا هةو

شةكبا
مفرول له ،حمفرول﴿ :ﯱﯲ﴾ محةذحف ،حالمةباد :اعملةوا األعمة َال الصةالحة
ً

على هذه النِّرم.
ِ
(ِ )4اال ْلتِ َفات :ه َو نقل ا ْل َك َالم من أسلوب إِ َلى آخبَ ،أعني من الت َكلم َأح ا ْلخطاب َأح ا ْل َغ ْي َبة
إِ َلى آخب مِن َْها يرد الت ْربِيب األحلَ ،ه َذا ه َو ا ْل َم ْشهور .ينظب :الكليات .169

( )5البيت من السةبيع ،حهةو لل ّط ِبمةاح يف ديوانةه 439؛ حكتةاب سةيبويه 201/2؛ حشةبح
أقةوت األرض ،ح َأ ْقةو ِ
ِ
ت
أييات سيبويه 468/1؛ حلسةان الرةبب (صةبم) .338 /12
َ
حالص ْبم :أييةات مةن النةاس معتمرةة ،حالعميةع :أصةبام،
الدار ،أي :خلت من أهلهاِّ .
الص ْبم مةا يةين عشةبة أييةات إِلةى عشةبين ييتًةا .شةمس الرلةوم حدحاء
قال أيو الدقيشِّ :
كالم الربب من الكلوم.3716/6:
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ةةةةةةو ْت َي ْرةةةةةةدَ َأصةةةةةةبامِها
َيةةةةةةا دار َأ ْق َ

َعا ًمةةةةةاَ ،ح َمةةةةةا ي ْغنِية َ
ةةةةك مِةةةةة ْن عامِهةةةةةا

يدأ يف أح َل البيت ِ
يخ ِ
حالتفت مخاط ًبا ِسواها،
طاب الدار ،ثم تبكها
َ
مخربًا له يدرحسها حيالهاَ ،أ َال تباه قالَ « :ح َما ي ْغن ِ َ
يك» ،حهذه كاف
ِ
الخطاب للمذكب.
حقال اآلخب(:)1

البيح َي ْردَ ِك مورا
حس َف ْت عليها ِّ
َ

ةةبها البِلةةى َت ْحسةةيبا
يةةا َدار َحس َ
ِ
االلتفات عن الدار حمخاطبة ألخبى ،حله نظائب.
هذا كاألح ِل يف

َف َر َلى هذا يكون الضميب المبفوع يف قوله ترالى﴿ :ﯮ﴾ ِ
للع ِّن.
ِ
ِ
َ
سخيب مِ َن اهللِ ة  ة حما
يطبيق الت
ليمان
فإن قِ َيل :العن إنما َع ِملوا مع س

ي ِّ
سخبه اهلل ة ترالى ة َيتَنزل منزل َة ما يطبع عليه الشخا ،فكيف يحتاجون
ِ
،يادة تأكيد مع هذا المرنى؟.
إلى
( )1البيةةةت مةةةن الكامةةةل ،حهةةةو لألحةةةوص يف ديوانةةةه 130؛ حكتةةةاب سةةةيبويه 201 /2؛
حللحارث المخزحمي يف األغاين 11 /17؛ حشبح أييات سيبويه  .523 /1حالشةاهد

دارا يينها فصارت مربفة ،حيناها على الضم لما قصةدها حليسةت ينكةبة.
فيه :إنه نادى ً
(حس َبها البِلى) ،حالفرل ال ينرت يةه إال النكةبة .يةبى سةيبويه أن
ثم أتى يردها يقولهَ :

(حسبها) ليس ينرت لة(الدار) إنما استأنف خربًا ،كأنه يرد أن ناداهةا أخةذ يف اإلخبةار
عنها ،فقال :حسبها البِلى ،أي غيبها حأخفى آثارها .حس َف ْت :طيبت ،حالبِلىِ :
القةدم.
َ
حا ْلمور :يضم الميم :الغبار المرتدد .ينظب :شبح أييات سيبويه .364/1
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العن ليس من طِ ِ
العواب عنه :إن ِ
باعهم حال ِجبِالتِهم ،حال يف
ِ
اإلمالل حاالمتِ ِ
ِ
عوائدهم االنقياد حالطاعة على َط ِ
هان ل َبني آدم ،دليله
بيق
قول إيليس ة لرنه اهلل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [األعباف ،]12 :حين أمِ َب يالسعود

آلدم

()1

حالمسخ َ
المب َدة منهم ،يف يرض
بحن هم
ة  .الس ِّيما
َ
َ

األقوال( .)2حمن َتكن َسعيته يطاعته على دخل ،فانقياده عن ًفا رغبة ،حمن
هذه حاله فالتأكيد له ً
أحال.

ِ
يطبيق األَصالة لم
سخيب صيبهم كالمطيرين
حأيضا لو قلنا :إن الت
ً
َ

َ
األعمال الشاقة
يمنع من ح ِّثهم يالتأكيد ،حكيف ال يكون حقد ك ِّلفوا
الباهبة111/ظ ./ح َأيين من هذا :أن الهواء حالماء الل َذ ْين

()3

حضرا

حبك،
َطو ًعا قد يحتاج يف يرض األحقات يف االنتفاع هبما إلى ياعث حم ِّ
حأيضا فإن الشاهد المسترمل على الدحام ،أن كل من
حهذا أمب ظاهبً ،

َ
َ
حاسترمل من يقوم يذلك
عمال ،كبناء ،أح إصالحِ أرض النتفاع،
أحدث ً
المرمول المصنو ِع كائنًا من كان ،ال يد ِ
ِ
للفرلة من
الرمل ،يف إعانته على

مستحث يف ِ
حال مباشبهتم للرمل ،حإن لم يوجد منهم تقصيب فيما تولوه
ِ
غيب شاق ،حإنما الغبض يف
َحأرصدحا له ،شا ًّقا كان ملك المرمول أح َ
االستحثاث لهم على الرمل ة حإن لم يكن هناك فتور ،حال تقصيب ة

( )1جامع البيان  ،537/1حالمحبر الوجيز .379/2

( )2ينظب :مفاتيح الغيب  ،198/25حالبحب المحي .529/8
( )3يف األصل :اللذان.
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إشرارهم يأن حراءهم مالحظ ًة حتفقدً ا ل ِ َما يرملونه ،حتنشي ًطا لمن عساه
ْ
أن يخامِ َبه منهم َحنَأ( )1أح فتور.
حكمال ال َف ِ
مب إلى العن من ِِ ،
حأيضا فإن يف ص ِ
ِ
بف األَ ِ
ائدة
يادة المرنى
ً
ِّ
َ
بف إلى ِ
آل داح َد ،من قِ َب ِل أن اهلل ة  ة َلما عد َد
ما ليس يوجد فيه لو ص َ

ِ
رمه عليهم يقوله ة ترالى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،إلى قوله:
ن َ
﴿ﯮ﴾ [سبأَ ،]13 :يشتمل هذا الكالم على نِ َرم َعميمة ،حمِنَن
صل يرض الن ِ
َجسيمة(َ .)2ف َحس َن أن يكون هذا ِخطا ًيا للع ِّن؛ لتت َ
ِّرم
يبرض ،حيدخل األخيب يف ح ِ
حأيضا فإنه لو
كم ما قب َله من االمتنان،
ً
ف األمب إلى داح َد ة حهم أنبياء ،ال يزالون على قِدم من الشكب ة
ح ِب َ
غاية الع ِ
يذ َل ِ
القتضى ملك ْ
هد ،حاستِن َفا َد الو ْس ِع يف الشكب ً
رال،
قوال حفِ ً
ِ
،يادة ك ْلفة حتحم ِل َمشقة ،حاهلل َأ ْر َفق ح َأ ْر َأف( )3من
حريما أدى ملك إلى
ِ
تكليف َح ْم ِل األ ِ
مور الشاق ِة ،حقد قال ة سبحانه حترالى﴿ :ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [البقبة ،]207:حقال ة ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ﴾ [النِّساء.]28:
112/ح /حهذا المرنى كثيب يف القبآن(.)4

يالحمل إِ َما نَه َض يِ ِةه مة ْث َق ًال .حنةاء يِ ِةه ِ
( )1ناء ِ
الحمةل إِ َما َأ ْث َق َلةه .ينظةب :لسةان الرةبب (نةوأ)
َ
َ
ْ
َ
.174/1

( )2ينظب :جامع البيان  ،365/20حمفاتيح الغيب .169/22
( )3يف األصل :أرؤف.

( )4كقولةةةةةةه ترةةةةةةالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ﴾ [البقةةةةةةبة:

=
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متوج ًها إلى ِ
آل داح َد القتضى( )1حجود الفاء
األمب لو كان
حأيضا فإن
ً
ِّ
َ
ِ
يم النِّ َر ِم التي لم ي ْؤ َتها أحد،
قبل لفظة ﴿ﯮ﴾؛ ألنه َلما َعد َد عليهم َجس َ
ِ
كون ِ
مِن ِ
حجب أن تكون
لف َرجل،
القدْ ِر يكفي َأ َ
حالع ْفنَة ت ْطرم أل ًفا(َ ،)2
َ

فظ ،فيكون اللفظ( :حقدحر ر ِ
الفاء موجودة يف الل ِ
اس َيات َفا ْع َملوا)؛
َ
َ
ِ
ياالمتنان الذي َمن يه عليهم ،كما قال سبحانه،
كب)
لير ِّق َ
ب يالفاء (الش َ
حيف اآلية األخبى حين عدد مِنَنَه َح َمك ََب نِ َر َمه يقوله﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ب
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [البقبة ،]152 - 151:فرق َ
ِ
(الذكْب) ،يما تقدم من ِمك ِْب النِّرم المردحدةِ ،
ِ ()3
يالفاء ِّ
حالمن َِن المرت ِّد َدة.
حأيضا فإن َ
مثالَ :ع ِم ْلت ش ْك ًبا ،غيب مسترمل حال
قول القائلً ،
ً
القائل لو َ
َ
آلخبْ :اشك ْب ،لكان جوايهَ ،
دحن
قال
مأنوس يهَ ،أال تبى أن
َ
=

 ،]286حقولةةةةه ترةةةةالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النسةةةةاء،،]28 :
حقوله ترالى﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الطالق.]7 :

( )1يف األصل :القتضا.
( )2قال الشاعب:

حقةةةةةةةةةةةدحر كَالبيةةةةةةةةةةةا ر ِ
اسةةةةةةةةةةة َية
َ
َ
َ
الع ْفن َِةة الواحةدة ألةف َرجةل يةأكلون منهةا .ينظةب :مرةالم التنزيةل
قيل :كان يقرد علةى َ
َح ِج َفةةةةةةةةان كَةةةةةةةةا ْل َع َوايِي مت َْبعَةةةةةةةةه

 ،674/3حالعامع ألحكام القبآن  ،275/14حاللباب يف علوم الكتاب .28/16

( )3ينظب :مراين القبآن لألخفش  ،163/1حشبح التسهيل الين مالك  ،173/3حالبحةب
المحي .46/2
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َع ِملتَ :فر ْلت .حكذلك لو قالِ ً ،
َ
أيضا:
حمدْ َْ ،يدً ا،
لكان جوايهً ،
َ
مثال :ا َ
َف َر ْلتَ ،
دحن َع ِم ْلت .حما أكثب مِن أن يستَقصى(.)1
ِ
األجزاء الث ِ
حهذا ة أعني َفر ْلت ة أحد الوج ِ
الثة
وه التي استحق هبا أحد
َ
الد ِ
ِ
رضده من النظب إلى
تحت
اخلة
َ
ب فِ ْر ًال مع ما ي ِّ
جنس الكالمِ ،أن يلق َ
الفرل حالرمل ،حهو أن لفظ َة ِ
ِ
ِ
(الف ْرلِ) ساكنة ال َرين،
الخفة حالثق ِل يين ْ
ََ

متحبكة ال َرين ،حهي الميم .حالساكن أخف من
حلفظة (ال َر َمل)
ِّ

َحبك ،حهذا شيء َع َبض.
المت ِّ

منزله ة جاء على
ف ْلنَردْ إلى ما كنا فِيه ،فنقول :إن القبآن المعيد ة َجل ِّ
مترار ِ
ف ال َر َب ِ
ب حمألوفِها ،مع تنوع مذاهبِها يف ِخ َطاهبا ،حخ َطبِها،
َ
ِ
ِ
حاالختصار ،حال َب ْس ِ ،
اإليعا،
حن َِثبها112/،ظ[ /يِطبق]()2من
قيق مرانيه ،ح َلطِ ِ
ِ
يف َأ ِ
سباره،
أمب اهلل يتدي ِبه ،حالتفك ِب يف َد ِ َ
حاإلك َثار .حقد َ

يقوله ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [النساء ،]82 :فهذا ٌّ
حث
على إِ ِ
ِ
عمال األ َ ِ
فكار ،حإِن َرا ِم الن ِ
حإععاِ ،ه ،من َيسطِ ِه
ظب يف َغوامِ ِض ِه
ِ
ِ
ف على يدي ِع
حإيعاِ ،ه ،ح َتفه ِم ما أريدَ يألفاظِه،
حمضمون إشاراتِه؛ ليو َق َ

عائب ح َط ِ
بائف ال َغ ِ
ِ
بائب .أال َتبى أن الواح يف قوله سبحانه﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ
ال َر

ﮂ ﮃ ﮄ﴾ تقتضي ما َترطِف ما يردَ ها عليه ،إم حكمها الرطف يف ِ
قول

( )1ينظب :مراين القبآن للزجةاج  ،208/1حالنكةت حالريةون  ،208/1حالمحةبر الةوجيز
.226/1

السياق.
( )2يياض يف األصل مقدار كلمة ،حما يين مرقوفتين ،يادة يقتضيها ِّ
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يب(، )1يادهتا يف موضع ما ،حتقديب ملك ،حاهلل أعلم﴿ :ﭻ ﭼ
َم ْن لم َ

ِ
لرون على ما َيشتمل عليه من َد ِ
ﭽﭾ﴾ ،فيط َ
حلطيف
قيق اإلشارات،
ِ
األسبار ،ح َغ ِ
بيب المراين ،حنحو هذا مما تقتضيه ألفاظه ،فيعدحنه على
ِ
ناقض حالتباين﴿،ﭿ ﮀ ﮁ
نظام حاحد مفهوم ،حنَسق مرلوم ،مصونًا م َن الت

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النِّساء ،]82 :حلم يكن على ما حصفنا
مِ َن ال َك ِ
المص ِّليَ « :رينا َح َل َك
مال ح َتراض ِد المراين( .)2حمِ ْن ثم كان قول
َ
رظيم هللِ مِن حذفِها من الل ِ
حأكثب يف الت ِ
الح ْمد» َ
فظ ،إم
أيلغ يف التفخيم،
ْ
َ
َ

حترظيما له،
كان مرناها الرطف على محذحف يقتضي ثنا ًء على اهلل،
ً
حكان التقديبَ :رينا َل َك المعد ،أح الثناء ،أح ما َشا َيه ملك ،مما َيحسن

تقديبه هنالك .فالملفوظ يه مرطوف يالواح على محذحفه ة كما يينا ة،
حهذا شيء َع َبض ،حلم يكن ال َغ َبض ،حقد قلنا فيه ما َح َضب.

( )1يف األصل :يبى.

( )2يقول الفخب البا،ي يف مفاتيحه «:151/10حم َن المرلةوم َأن ِ
نسةان ة َحإِ ْن َ
َ
كةان فِةي
اإل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
المراين الكبِ َيبة ،فال
َب كِتَا ًيا
غاية البالغة حهناية الفصاحة ة ،فإِما َكت َ
طويال مشتم ًال عَ لى َ
ِ
كالمه ،يِحيث يكون يرضه قو ًّيا متِينًا ،ح َيرضه سةخي ًفا ن ً
َةا،ال،
يظهب الت َفاحت فِي
يد حأن
َ
كذلك عَ لِمنَا أنه المرعز مِن ِ
َ
حضبب ال َقاضي لهذا
عند اهلل ترالى،
ح َلما َلم َيك ِن ا ْلقبآن
َ
ِ
مثالَ ،
ً
ب الطوامِ َيب الط ِوي َل َة يحيةث ال َيقةع يف شةيء
فقال :إن الواحدَ منا ال ي ْمكنه َأن يكت َ
واميب الطويل َة َمصون ًة عن مِثةل هةذا
من تلك الحبحف خلل َحن َ
قصانَ ،حتى لو ر َأينا الط َ
الخ َلة ِل حالنقصة ِ
ةان لكة َ
ةان ملة َ
ةك مرةةدح ًدا يف اإلععةةا ،،فكةةذا هاهنةةا» .حينظةةب :الكشةةاف
َ
 ،540/1حالمحبر الوجيز  ،83/2حالطبا ،ألسبار البالغة .240/3
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ِ
ِ
َان ال َق ِ
َصبف ِعن َ
ألفاظ القبآن المعيد
طايقة
ول إلى ما يه يدأنا من م
فلن
ْ

ِ
ِ
الربب على ضبحب ،فمنه ما
الربب ،فمن ملك :التأكيد يف كالم
لكالم
يأيت يتكبيبه ،حهو قصدنا لت َْشيِي ِد ما أصلنا عليه هذه 113/ح /المسألة.
ِ
الربب على ضبحب ،فمنه :ما يأيت يتكبيب اللفظ
التأكيد يف كال ِم

يرينه ،حمنه :ما يأيت يألفاظ متغايبة ،كقولهم :جا َء القوم كله ْم َأ ْج َمر َ
ون،

ونَ ،أ ْيتَر َ
ونَ ،أ ْي َضر َ
َأ ْكتَر َ
جاءت هذه األلفاظ األريرة
رأيت كيف
ون ،فقد
ْ
َ
ِ
للفظة ّ
(كل) ،يف قول ِ َك :جا َء ال َقوم كلهم ،حلم يقتصبحا يف
متغايبةً ،تأكيدً ا
ِ
كان مقن ًرا؛ ألن (ك ًّال) لإلِ
التوكيد على اللفظ األحل ،حإِ ْن َ
حاطة حالرمومِ،

حتى أ ْت َبروه هذه األلفاظ األريرة(.)1

حمن ملك ما َح َكى لنا شيخنا الكامل عبد اهلل ين أحمد()2ة رحمه اهلل ة
ِ
الزيادات التي تدرجوهنا يف كالمِكم؟
يرض
الربب قِيل له :ما هذه ِّ
أن َ
ِ
ِ
َفسهاَ ،ح َال ت ْس َت ْرمل يِ َحال م ْفةب َدةًَ ،حإِن َمةا
( )1إن ْاألَ ْس َما َء التي يرد (كله ْم) َال مرنى َل َها في ن َ
ّ
ح(كةل) مقدمةة علةى ( َأ ْج َمةع)؛ ّ
ألن (ك ًّةال)
أتبع (كله ْم) هبَا لتحسين ا ْل َم ْرنى حتوكيةده.
تكون تأكيةدً ا حغيةب تأكيةد ،ح(أجمةع) ال تكةون إال تأكيةدً ا؛ تقةولّ :
(إن القةو َم كلهةم يف

الدار) ،فيعو ،رفع ّ
(كل) حنصبها؛ فالنّصب على التأكيةد ،حالعةار حالمعةبحر الخةرب؛

العار حالمعبحر يرده ،حالعملة من المبتةدأ حالخةرب
حأ ّما البفع فرلى االيتداء ،حخربه
ّ
خرب (إن) .ينظبِ :علل النحو  ،259حاللمع يف الربيية  ،85حالمخصا (213/5ياب
المفصل .46/3
األلفاظ الدالة على الرموم حالخصوص) ،حشبح
ّ

( )2هو :عبد اهلل ين أحمد ين عبد اهلل النحوي البغدادي ،المرةبحف يةاين الخشةاب ،كةان

عالما يالنحو حاللغة ِّ
ً
حالشرب حالفبائض .تويف سةنة (567هةة) ،ينظةب إنبةاه
أدي ًبا
فاضالً ،
البحاة  ،99/2حإشارة التريين  ،159حيغية الوعاة .29/2
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فقال معي ًبا :هذا شيء نَتِد يه كال َمنا( .)1حإِلى هذا المرنى أشار أيو

()2
وايع المذكورة آن ًفا ،يقوله :حمراين هذه التوايع
سب َد الت َ
الفتح  ،حقد َ
كلها ِشدة التوكيد ،هذا كالمه(.)3

َ
حقف على ِحكاية األعبايي فربب عن لفظه هبذه
يكون قد
فإما أن
َ
ِ
ِ
َ
الحافب .حأما
الربارة ،حإما أن
يكون من ياب التوارد ،ححقو ِع الحاف ِب على َ
ِ
التأكيد يتكبيب الل ِ
حالعملة ،أما المفبد،
المفب ِد
فظ َفقد يكون يف
َ
فكقولكَ :جا َءنِي َ،يد َن ْفسه ح َعيْنه ،حكذلك النصب حالعب(.)4

ِ
حر َأيت َ،يدً ا َر َأيت َ،يدً ا،
حأما التأكيد يالعملة فنَحوَ :قا َم َ،يد َقا َم َ،يدَ ،

ح َم َبرت ي َر ْمبح َم َبرت يِ َر ْمبح( .)5حقد يعيء التأكيد حيسمى اإلتباع(،)6
الوتِد أتِده حتدً ا؛ إما أثبته يف حائ أح أرض ،فأنةا حاتةد،
نقويه حنثبته ،يقالَ :ح َتدت َ
( )1أيِّ :

حهو موتود .ينظب :اإلتباع .2
حوي ،من أحذق الرلماء يةالنحو حالتصةبيف؛ لةزم
( )2هو :عثمان ين ِجنِّي ،أيو الفتح ،الن ّ

الفارسةي ،ح َلمةا مةات تصةدر ايةن ِجنِّةي مكانةه يبغةداد؛ تةو ّفي سةنة (392هةة).
علي
ّ
أيا ّ

البحاة .335/2
ينظب :نزهة األل ّباء  ،244حإنباه ّ

( )3اللمع .85

( )4ينظةةب :شةةةبح كتةةةاب سةةةيبويه  ،151/3حالمقدمةةة العزحليةةةة يف النحةةةو  ،73حشةةةبح
المفصل .154/2

( )5الخصائا  ،104/3حشبح الكافية الشافية .1185/3

( )6اإلتباع هوَ :أن تتبع الكلمة الكلمة على َح،هنَاَ ،أح رحيها إشباعًا حتوكيدً اَ .حقد شاركت
ا ْل َرعم ا ْل َر َب َب فِي َه َةذا ا ْل َبةابَ ،حإِن َمةا سة ِّم َي إت َباعًةا؛ ِألَن ا ْل َكلِ َمةة الثان ِ َيةة إِن َمةا ِه َةي َتايِ َرةة
ِ ِ
له َةذا قيةل اإلتبةاع .كمةا
لألحلى على َحجه التوكيد َل َهاَ ،ح َل ْي َس ية َت َكلم يِالثان َيةة منْ َف ِةب َدةَ ،ف َ
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ِ ِ
حجائِع نَائِع.
كقولهمَ :ح َسن َي َسن ،حهو كَثيب َيثيبَ ،

ِ
ِ
حم ْن مآخذ التأكيد يف ِّ
تأكيد
المبالغة يف
يحتاج الشاعب إلى
الشرب أن
َ

المرنى الذي َيقصد إليه ،فيأيت يتكبيب اللفظ لتحصيل ال َغ َبض الذي يف

113/ظ /البيت ،كقول الشاعب(:)1
ةةةةةةذاَ ،حبة َ
ةةةةةةذاَ ،حبة َ
َأال َحبة َ
ةةةةةةذا،
ِ
ْيايةةةةةةه،
ةةةةةةبد َأن
َح َيةةةةةةةةا َحبةةةةةةذا َي ْ

َحبيةةةةةب َت َحم ْلةةةةةت مِنْةةةةةه األَمى

حاجةةةةةةةةةة َلوما
إِما َأ ْظلة َةم الليةةةةةةةل ْ

َ
مدلول (حبذا) ،حهو مدح المذكور يردها،
َأ َال تباه حيث أراد

حتقبيبه من ال َق ْل ِ
ب ،حالمبالغة فيه ،أتى هبذه األلفاظ مكبرةً ،حمثله قول

اآلخب(:)2

َح َطا َلمةةةةةاَ ،ح َطا َل َمةةةةةاَ ،ح َطا َل َمةةةةةا

ةةةف َخالةةةةد حأطرمةةةةا
َسةةةة َقى يِ َكة ِّ

=

يالصفة حأرادحا توكيدها فكبهوا إعادهتا ثانيةة؛ فغيةبحا منهةا حب ًفةا ،ثةم أتبروهةا
جاؤحا ّ

ةان َع ْط َش َ
ان» كبهةوا أن يقولةواَ :ع ْط َش َ
ان َن ْط َش َ
األحلى؛ كقولهمَ « :ع ْط َش َ
ةان؛ فأيةدلوا مةن

ان َل ْي َط َ
الرين نونًا .حكذلك قالواَ :ش ْي َط َ
الصةناعتين ،194
ان ،يف أشةباه لةه كثيةبة .ينظةبِّ :
حالبديع  ،334/1حاإلتباع للسيوطي .88

( )1البيتان من المتقةارب ،حهمةا لرمةب يةن أيةي رييرةة يف ملحةق ديوانةه 492؛ حاالجلِةوام
ِ
المضةاء َحالسةبعَة فِةي الس ِ
ةيب؛ َ
ةيبويهَ :ال يسةتَرمل إِال َمزيةدً ا .لسةان
قةال ِس
حاالجليوامَ :
الربب (جلو.482/3 )،

( )2من البجز ،يال نسةبة يف :الرقةد الفبيةد  ،333/6حالقسةطاس يف علةوم الرةبحض ،99
حشمس الرلوم .7255/11
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هذا كالذي َق ْب َله ،كبر اللفظ لتحصيل المبالغة يف ال ّطر ِم حالسقي.
ِ
يرض الخوارج( ،)1أنه قال يف حق َرة
حقد َح َكى المربِّد يف «كَامِلِ ِه» عن

كانت لهم مع المهلب(:)2

الليةةةةةةةل َليةةةةةةةل فيةةةةةةةه حيةةةةةةةل حيةةةةةةةل

قصدَ ته الربب يف قولهمَ :لي َل
َلما أرا َد هذا الخارجي المرنى الذي َ

الليل ،ح َل ْي َلة َل ْيالء ،يقصدحن يذلك ما يشتمل عليه الليل حالليلة من
مبِ ،
ص ِ
روية األ َ ِ
حشد ِة كباهيته ،حلم ينقد له ملك المرنى ،كبر َ
لفظ الليل
ِ
حح َكى األصمري
يف شربه؛ ليحصل منه يتكبيب اللفظ ملك المرنىَ .
ب أصايتهم ِشدة حأم ِ
يرض ال َر َب ِ
حلوا ،فأرسلوا
يف كتاب (الم َطب)( )4أن َ
ْ

()3

( )1هم الذين َأجربحا عل ًّيا ة  ة على حقف القتةال يف صةفين لتحكةيم القةبآن ،ثةم رفضةوا
التحكةةيم ،فخبجةةوا عليةةه يف حةةبحراء ،حأفسةةدحا يف األرض فأيةةادهم علة ٌّةي يف مربكةةة

النهبحان ،حقد تمكن أحدهم من قتل علي ة  .ينظب :الملل حالنحل .114

( )2من البجز ،يال نسبة يف :الكامل  ،282/3حشرب الخةوارج  .137حالمهلةب هةو :ايةن
أيي صفبة األ،دي الرقلي :من األمباء األيطال ،غزا المهلب الهنةد يف خالفةة مراحيةة،

حلةي
ححلي العزيبة الين الزييب ،ححارب الخوارج يف عهد عبد الملك ين مةبحان ،ثةم َ
خباسان من قبله سنة 79هة ،حتبجع شهبته إلى حةبب الخةوارج ،تةويف 83هةة ،ينظةب:
حفيات األعيان .350/5

( )3هو أيو سريد عبد الملك ين قبيب الباهلي ،من تالميذ أيي عمبح ين الرالء ،أخذ عن

أيضا ،حرحى عنه شرب جبيب ،تويف سةنة (216هةةة) .تبجمتةه يف :تةاريخ
خلف األحمب ً

يغداد  ،410/10حنزهة األلباء ،150 /حيغية الوعاة.313/

( )4كتاب حصف المطب حالسحاب ،حما نرت ْته الربب الةبحاد مةن البقةاع .لإلمةام أيةي يكةب

=
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ام نِس ِ
رائدَ هم ،فراد حقال لهمَ :أصبت مبعى َثردْ مردْ ك َأ ْف َخ ِ
اء َينِي
ْ َْ
َ
َ ْ َْ
سرد( .)1هكذا البحاية يإِس َك ِ
ان الدال ،فالث ْرد :الل ِّين ال َغض ،حالم ْرد:
َ ْ
ْ
ِّ
إتباع ،يف يرض األقوال( .)2حهو من ِ
ان َن ْط َش َ
ياب َقولهمَ :ع ْط َش َ
ان.

ِ
اإلعباب حالت ِ
ِ
نوين؟،
لب هذه األلفاظ مستحقها من
فإن ق َيلَ :فلِ َم َس َ

قِيلَ :يحتمل حجهين ،أحدهما :أن هذه األلفاظ َلما َت َبد َد إعبايها يي َن
نَصب َ
حخفض أجباها معبى ال َقوايف المقيدة َفأسكنَها لذلك.
ععبه ح َمأل 114/ح /فؤا َده
اآلخب :أنه َلما رأى من المبعى( )3ما َأ َ

بح على صفة السبعة إلى قلوب
بحرا آثب أن يوصل المسب َة حال َف َ
س ً
مبسليه ،حهم أهله حينو َعمه؛ َفلِ ِشد ِة ِحب ِص ِه على مالح ِ
ظة هذا المرنى
َ
ْ
ِّ
=

محمةةد يةةن الحسةةن يةةن دريةةد األ،دي ،المتةةو (321هةةة) .حققةةه :عةةز الةةدِّ ين أمةةين
التنوخي ،دمشق ة 1962م.

عمي عن أييه عن ايةن
( )1نا البحاية يف كتاب (المطب حالسحاب) 439ة « :440أخربين ِّ
ةس اإليادي ة َة ثالثةةة نفةةب مةةن قومهةةا ،فارتضةةت أنسةةا َيهم
ةب اين ة َة الخة ِّ
الكلبة ِّةي ق ةال :خ َطة َ

َ
َ
لي َمب ًعى ،فلمةا
حجما َلهم،
ْ
حأرادت أن ت ْسب َب عقولهم ،فقالت لهم :إين أريد أن تبتادحا َ
ِ
قةيال ،حمةا ًء غةد ًقا ً
قةال حي ً
رأيت؟ ،قةال :رأيةت َي ً
يحسةبه
أ َت ْوها قالت
ألحدهم :ما َ
سةيالَ ،
ْةت؛ حقةال اآلخةب :رأيةت ديمة ًة يرةد ديمةة ،علةى ِع َهةاد غ ِ
العاهل ً
َيةب
لةيال؛
قالةتَ :أ ْم َبع َ
ْ
َق ِديمة ،فالناب َتشبع َ
قبل ال َفطيمة؛ حقال الثالث :رأيت َغ ْي ًثا َث ْردً ا َم ْردً ا ،متَباكِ ًبةا َج ْرةدً ا،
خام ن ِ ِ
كأ ْف ِ
ساء يني َسرد َتش َبع منه الناب ،حهي َت ْردح».

( )2المصدر السةايق  ،441حالصةحاح (ثرةد)  ،451/2حتنظةب األقةوال يف لسةان الرةبب
(ثرد) .104/3

( )3يف األصل :المبعا.
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كما َتباه.
ف
َح َذ َ
َ
اإلعباب حالتنوين ،حهذا لطيف َ

البيا﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ﴾ [البقبة:
قوله ة  يف آية ِّ

 ،]275اإلشكال فيها من حجهين:

حجب الرقوي َة المذكورة يف أح ِل
األحل منهما :أنه ة سبحانَه حترالى ة َأ
َ
اآلية على ال َق ِ
ول ،حال َقول ال يعب عليه الرقوية يف غالب األمور ،إال

يِمقارنة النِّية حاالعتقاد.

حالوجه الثاين من حجهي اإلشكالَ :ح ْمل األَص ِل على ال َفب ِع يف
َ
ِ
البيا مِ ْثل ال َب ْيعِ؛
الب َيا .حالوجه أن يكون اللفظ :إِنما ِّ
قوله :إِن َما ال َب ْيع م ْثل ِّ
لي ْح َم َل ال َف ْبع على األَ ْصلِ.

القول يف ِ
َ
اآلية قد َق َارنَه االعتقاد
العواب حاهلل ا ْلمنْطِق حالمو ِّفق :إن
حالنِّية؛ ألنه َم ْح ِّك ٌّي عن يني َث ِقيف ،حكانوا أصحاب ِر ًيا قبل نزحل اآلية،
فقالوا هذا ،در ًءا للتحبيم؛ ليستَمبحا على ما كانوا عليه قبل نزحل
َطق القبآن المعيد يالتكفيب على القول المقبحن يالنِّي ِة
اآلية( .)1حقد ن َ

ان ِ
حاالعتِ ِ
قاد المنصوب للردح ِ
حالرنَاد ،قال سبحانه حترالى﴿ :ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾ [المائدة ،]73 :حقال سبحانه﴿ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ﴾ [المائدة ،]17 :فهذا كما َتباه

( )1ينظةب المسةةألة مفصةةلة يف :النكةت حالريةةون  ،347/1ح،اد المسةةيب  ،247/1حالبحةةب
المحي .707/2
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َتكفيب لقائ ِل هذا ال َقول ،إم كان َمقبحنًا يالنِّية حاالعتقاد .حلهذا نظائب(،)1
حفيما أحردناه كِفاية.

حأما الوجه الثاين :حهو َحمل األَص ِ
ل على ال َف ْب ِع يف قوله﴿ :ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ﴾ َف َرنْه جوايان:

أحدهما :إن مِ َثل هذا قد حر َد ،فإن ِسيبويه(114/ )2ظ /قد َح َ
مل

البِناء يف الفرل المضارع إما اتصل يه َضميب جماعة النِّسوة يف قوله:

( َي ْف َر ْل َن) على ( َف َر ْلن) حهذا لفظ ماض ،ة أعني ( َف َر ْلن) ة حهو فبع على
َ
األصل على الفبع( .)3حمثله قول الفباء
المستقبل ،فقد حمل يف البناء

()4

يف الفرل إما أسند إلى فاعل حاحد ،نحو قولكَ :قا َم ح َأكب َم ،إن َفتحتَه،
أيضةةةا قولةةةه ترةةةالى﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ﴾
( )1حمثةةةال ملةةةك ً
[المائدة.]72 :

( )2هو :عمبح ين عثمان ين َقنْ َبب ،أيو يِشب :إمام النحاة البصب ّيين ،نشأ يالبصبة ،حأخذ عن

الخليل ،حيونس ،حاألخفةش األكةرب؛ حصةنّف الكتةاب؛ تةو ّفي سةنة (180هةة) .ينظةب:

الةبحاة  ،346/2حإشةارة
طبقات النحو ِّيين حاللغةو ِّيين  ،66حنزهةة األل ّبةاء  ،60حإنبةاه ّ

التّريين  ،242حيغية الوعاة .229/2

( )3ينظب كتاب سيبويه .20/1

يلمي :إمام أهل الكوفة يف النحو حاللغة يرد الكِ َسائي،
( )4هو :أيو ،كبيا يحيى ين ،ياد الد ّ
َأخذ عنه حعليه اعتمد ،حأخةذ عةن يةونس؛ حلةه مصةنفات كثيةبة؛ منهةا :مرةاين القةبآن،

حالمةةذكّب حالمؤ ّنةةةث ،حالمقصةةةور حالممةةةدحد؛ تةةو ِّفي يف طبيةةةق مكةةةة المكبمةةةة سةةةنة

(207هة) .ينظب :مباتب النحو ِّيين  ،139حطبقات النحةو ِّيين حاللغةو ِّيين  ،131حإنبةاه

البحاة  ،7/4حيغية الوعاة .333
220

السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

محمولة على قولِك يف الت ِ
أيضا َح ْمل األَ ْص ِل على
ثنيةَ :قا َما ح َأك َْب َما ،فهذا ً

ال َف ْبعِ؛ ألن الواحدَ قبل التثنية(.)1

حالوجه الثاين ،حهو الصحيح ا ْلمرتمد عليه :أنه من ياب المقلوب،
البيا مِ ْثل ال َب ْي ِع(.)2
فاألَصل فيه :إِن َما ِّ

حال َق ْلب كثيب يف كال ِم ال َر َب ِ
ب ،حالقبآن ة جل من َِّزله ة جا َء على
مترارفِهم ح َت َغاي ِب ألفاظِهم حمتَدَ احلِها يينهمِ .
فمما جاء يف القبآن من
َ َ
َ َ
المقلوب قوله ة ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾

[البعد ،]11 :تقديبه يف ِ
أحد األَ ِ
قوال ْ
المذكورة فيه :له مر ِّقبات من أمب اهلل

يحفظونَه( ،)3فهذا من المقلوب.
( )1ينظب مراين القبآن للفباء .268/1

( )2علق البا،ي على هذه المسألة يف مفاتيحه  77/7إم قال« :لةم يكةن َمقصةود القةو ِم َأن
يتمسكوا يِنَ ْظ ِم ا ْلقياسَ ،يل َ
يةع متمةاثالن مِةن َج ِمية ِع الوجةوه
الب َيةا حال َب َ
كان غبضهم َأن ِّ
أحد ِ
خصيا ِ
الم ْث َلي ِن يِا ْل ِ
فكيف يعوَ ،ت ِ
ح ِّل َحالثانِي يِالح ْب َم ِةة؟ ،حعلةى َهة َذا
َ
المطلو َية،
ْ
َ
ِ
التقد ِيب َف َأيه َما قدِّ َم أح أ ِّخ َب َجا.» َ،

( )3هذا رأي الفباء يف مرانيه ( 60/2على التقديم حالتأخيب) ،حللمسألة عنةده حجةه آخةب،
َون الح َف َظة يحفظونَه هو مِما َأمب اهلل ِ
حهوَ :أن ك َ
يةه .حقةال الزجةاج يف مرانيةه :142/3
َ
َ
المرنَى ِح ْفظهم إِياه مِ ْن َأمب اهللَ ،أي :مِما َأمبهم يه ال َأنهم َي ْق ِدر َ
حن َأ ْن َيدفروا َأ ْم َةب اهلل.
َ
قال اين األَ ِ
نباري :حفِي هذا قول آخب .حهو َأن (مِ ْن) يِم ْرنةى البةاءَ ،أي :يحفظونةه يِ َةأ ِ
مب
مةب اهلل ،يِمرنَةى مِةن ِع ِ
ِ
ِ ِ
َن)َ ،أ ْي :يح َفظونَه عَةن َأ ِ
نةد اهللِ ،ال
َ ْ
اهلل ،حق َيل :إِن (م ْن) يِ َم ْرنَى (ع ْ
مِن ِع ِ
ند َأنْف ِس ِ
أيضةا :النكةت يف القةبآن  ،272حإعةباب القةبآن (للبةاقولي)
ةهم .حينظةب ً
 ،700/2حمفاتيح الغيب  ،18/19حفتح القديب .83/3
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حمنه قوله سبحانه﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [األعلىَ ،]5 :أ ْصله :فعرله

أحوى غثا ًء؛ ألن المبعى َي ْس َود يف مستقب ِل الصيف ،حانقطا ِع الندى عنه،
ثم َي ِ
عف فينتثِب فيحمله السيل ،فحينئذ َيصيب غثا ًء(.)1
حذر
حيف القبآن المعيد َمواضع من هذا الباب( )2تب ْكنا ِمكبها؛
َ
ِ
يما َأحردنا منه كِفاية لل َفطِ ِن الل ِق ِن(.)3
اإلسهاب ،حف َ
َ
حأما ِّ
يكون يف
الشرب فهو فيه كثيب ،حهو على ضبيين ،أحدهما :أن
ِ
ِ
الواحدة ،فيتقدم يرض حبحفها 115/ح /على َيرض إلقامة
الكلمة

األح،ان.

حاآلخب :أن يأيتَ يف ج ِ
ملة كالم ،فيتقدم المفرول حيتأخب الفاعل،

ورا يف
حيالركس ً
أيضا؛ حال َغ َبض فيه تصحيح القوايف .حسرتى ك ًّال مذك ً
( )1ينظب :مراين القبآن للفباء  ،256/3حمراين القبآن للزجاج .135/5

( )2منةةةه قولةةةه ترةةةالى﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [األحةةةزاب .]49 :حالتسةةةبيح ثةةةم

المترةةة؛ ففيةةه تقةةديم حتةةأخيب .حمنةةه قولةةه﴿ : ،ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [هةةود.]71 :

أي :يشبناها يإسحق فضحكت.

حمثله﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [التوية .]55 :قةال ايةن عبةاس يف رحايةة الكلبةي :أراد:

حال ترعبةةك أمةةوالهم ،حال أحالدهةةم يف الحيةةاة الةةدنيا؛ إنمةةا يبيةةد اهلل ليرة ِّةذهبم هبةةا يف

اآلخةةبة .ينظةةب :جةةامع البيةةان  ،295/14حمرةةاين القةةبآن للزجةةاج  ،454/2حمفةةاتيح

الغيب .71/16
( )3غالم َل ِقن :سبيع ا ْل َفه ِم .حفِي ح ِةد ِ
يث ِ
عةب ِة :ح َيبيةت ِعنةدَ ه َما عبةد اهللِ يةن َأيةي َيكةب
َ
ْ َ
اله َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسة َةمره .لسةةان الرةةبب (لقةةن)
حهةةو شة ٌّ
حسةةن الت ْلقةةين ل َمةةا ْ
ةاب َثقةةف َلقةةنَ .أي َف ِهةةم َ
.390/13
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ِ
موضره ة إن شاء اهلل ترالى.

فأما ما جاء منه يف الكلمة الواحدة فنحو قول الش ِ
اعب(:)1
َالث يِة ِ
ةةةةةه ْاألَشةةةةةةاء َحا ْلر ْبة ِ
ةةةةةبي

لت الياء يرد الث ِ
أصل هذه الكلمة( :اليث) ،الياء َق َبل الث ِ
اء
اء ،ن ِق ْ
بف ،فح ِذ َف ِ
ح َقه عالمة الص ِ
اضي) ،ثم َل ِ
فصار (الثِي) ،على ح،ن ( َق ِ
ت

حذف حبكتِها ،حلوال هذا الحذف لم ي ِ
ِ
ستق ْم له الو،ن يف
الياء يرد
َ

البجز.

حمنه قوله ة﴿ :ﮖ ﮗ﴾ [التوية ،]109 :أصله :هايبَ ،فف ِر َل يه من
ب حالح ْذ ِ
ال َق ْل ِ
ف ما َمكبناه(.)2
َ

( )1هذا ييت من البجز المشطور ،حهو للرعاج ،ديوانه  ،490/1يصف أيكة ،حقبله:
ةةةةةةةةال هةةةةةةةةو الضةةةةةةةة ِ
يف أ ْيكِةةةةةةةةة َف َ
حي
َ
َح َال َيلةةةةةةةةةةةةةوح َن ْبتةةةةةةةةةةةةةه الشةةةةةةةةةةةةةتِي
ِ
السةدْ ر الةربي ،حالالئةث حالالثةي :الةذي يحةي يةه
األشةاء :صةغار النخةل ،حالرةربيِّ :
حيدحر حوله.

حمهب سيبويه أن (الث) أصله( :الحث) ،فقدِّ مت الثاء على الةواح فصةار (الثةو) ،ثةم
قلِبة ِ
ةت الةةواح يةةا ًء لتطبفهةةا إثةةب كسةةبة ،ثةةم أعةةل إعةةالل (قةةاض) .ينظةةب :كتةةاب سةةيبويه
َ
 ،466/3حالمقتضب .115/1

( )2ينظب :إعباب القبآن (للباقولي)  ،880/3حالصحاح (هور)  ،856/2حلسان الربب
(هور) .268/5
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حقال اآلخب(:)1

َم ْبحان َم ْبحان َأخةو ال َي ْةوم ال َي ِمةي

َ
يكون اللفظ يه :يوم َأ ْي َوم ،كما قالوا يإ،ائهَ :ل ْيل َأ ْل َيل،
أصل هذا أن
فرل) منه؛ ألنها ،ائدة لمرناها ،فتَحب ِ
فح ِذ َف ْت همزة ( َأ َ
كت الياء التي
َ
ب الواح يرد الميم،
كانت ساكنة يرد الهمزة يحبكة المحذحف ،ثم قلِ َ

بت الميم ،فانق َل ِ
حانكس ِ
بت الواح التي يردها ياء( .)2حلوال هذا الرمل لم
َ

أيضا.
تصح القافية ،حهو رجز ً

( )1البجةةز أليةةي األخةةزر الحمةةاينِّ يف :كتةةاب سةةيبويه  ،379/2حالممتةةع يف التصةةبيف
.391/1

ً
أقواال ثالثة يف هذه المسألة ،القول األحل ما مكبه
( )2مكب اين جني يف الخصائا 78/2
المؤلف الفزراين ة رحمه اهلل ة ،أما الثاين فهةو :أن الشةاعب أرادَ :أخةو ال َي ْةو ِم ال َي ْةو َم ،كمةا
يقال عند ِّ
ب فصار (ال َي ْمو) ،ثم نق َلةه مةن ( َف ْرةل)
الشدة حاألَ ْم ِب الرظيم :ال َي ْوم ال َي ْوم ،ف َق َل َ
إلى ( َف ِرل) ،كما أنشده أيو ،يد من قوله:
م ْذ َخ ْمسةة َ
حخ ِمسةون عةدَ دا
َعةةةةال َم َق ْتةةةةل م ْسةةةةلِم َت َربةةةةدا
يبيدَ :خ ْم َ
سون ،فلما انكسب ما قبل الواح قلبت يا ًء ،فصار ال َي ِمى...
حقال اين جنِّي مرقبا على المسألة :حيعو ،عندي فيه حجه ثالث لةم ي َق ْةل ِ
يةه ،حهةو :أن
ً
َ
يكون أصله على ما قِ َيل يف المذهب الثاينَ :أخو ال َي ْو ِم ال َي ْو َم ،ثةم قلةب فصةار (ال َي ْمةو)،
ِ
ِ
ثم ن ِ
حقرةت
فصةارت ال َيمةو ،فلمةا
قلت الضمة إلى الميم ،على حةدِّ قولةك :هةذا َيك ْةب،
الواح َط َب ًفا يرد ضمة يف االسم أيةدلوا مةن الضةمة كسةبةً ،ثةم مةن الةواح يةا ًء ،فصةارت
ةةول األَحل :نرةةتَ ،حعَ َلةةى ا ْل َق ِ
ال َي ِمةةي .فةةة(ال َي ِمي) ،عَ َلةةى ال َق ِ
ةةول الثةةانِي :اسةةم َم ْبفةةوع
ِ
يااليتِدَ ِاءَ ،حكِ َاله َما َم ْقلوب .حينظب :لسان الربب (يمم) .650/12
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حقال اآلخب(:)1

ةةةةةآها
َل َقةةةةةةدْ َل ِق َية ْ
ةةةةةت ق َب ْي َظةةةةةةة َمةةةةةةا َسة َ

ححةةةةةةةةةةةل يِةةةةةةةةةةةدَ ِار ِهم م ٌّل َملِيةةةةةةةةةةةل
َ

ِ
األلف( ،)2حلو جا َء ِيه على
(سا َء َها) ،فقدم الهمز َة على
أصلهَ :

ستقم له الو،ن.
األَص ِل لم َي ْ
قال اآلخب(:)3

ِ
ةةةةةةبي جلو َد َهةةةةةةا
َت َكةةةةةةاد َأ َحاليهةةةةةةا ت َف ِّ
ِ
ةةةةبب َح َجنْةةةةةدَ ِل
ح َي ْك َتحةةةةةل التةةةةةالي يِتة ْ
ب؛ ل ِما مكبناه َق ْبل .حقال اآلخب(:)4
115/ظ /أصلهَ :أحائل َهاَ ،ف َق َل َ

( )1البيت مةن الةوافب ،حهةو لحسةان يف ديوانةه  ،244حلكرةب يةن مالةك يف ديوانةه ،209
حكتاب سيبويه 467 /3؛ حلسان الربب (ملل) .257 /11

( )2ينظب :كتاب سيبويه .467/3

( )3البيت من الطويل ،حهو لذي البمة يف ملحق ديوانه  ،184حلسان الرةبب (حأل) /11
 .716حيال نسبة يف الدرر 213 /6؛ حسب صناعة اإلعباب 742؛ حالمنصف 57 /2؛
حهمةةع الهوامةةع  .156 /2حالشةةاهد فيةةهَ ( :أ َحالِيهةةا) ،حيةةث أيةةدلت الهمةةزة يةةاء .حيف
الملحق( :حي ْكت ِ
َحل التالِي يِمور حح ِ
اص ِ
ب).
َ َ
َ

( )4البيت من الطويل ،حهو لكثيب عزة يف ديوانه 435؛ حكتاب سيبويه  ،467 /3حالكامل
(هة َةذا ها َمةةة
 ،257/3حلسةةان الرةةبب (هةةوم)  ،624/12ح(رأي) .304/14حقولةةهَ :
ِ
اليو ِم َأح َغ ِد) :أي :يموت يومِ ِه أح يف غ ِ
الهامةة فيمةا تةزعم
َةد ِه ،حزنًةا حأسة ًفا .حأصةل
َ
ِ
رأس الم ِّيت .النكت تفسيب كتاب سيبويه .938
األعباب :طائب يخبج من
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ةةةةةو َقائِةةةةةةل
فهة َ
حكةةةةةةل َخلِيةةةةةةل َرا َءينْ ،
ةةذا هامةةة اليةةو ِم َأح َغ ِ
مِةة َن ا ْجلِ َ
ةةد
ةةكَ :ه َ َ َ
ف([ .)1حقال اآلخب](:)2
(ر َءانِي)َ ،ف َقدم الهمز َة ح َأخ َب األَل ِ َ
أصلهَ :

اهةةةةةةةةةةةا َكةةةةةةةةةةةة
َح َن ْبلِةةةةةةةةةةةي َحف َق َ

ِ
ةةةةةةةةب َق ًطةةةةةةةةةا ط ْحةةةةةةةةة ِل
َع َباقِية

أصلهَ :فوقها ،فقدم القاف حأخب الواح ،فانقلب ِ
ت الواح أل ًفا ل ِ ِرلة
َ

أحج َبت ملك .حلهذا نظائب(.)3
َ

حأما الضبب الثاين من ال َق ْل ِ
ب :يف جم َل ِة الكالمِ ،فنحو قول

الشاعب(:)4

( )1ينظةةب :كتةةاب سةةيبويه  ،467/3حشةةبح التصةةبيف للثمةةانيني  ،400حشةةبح التسةةهيل
.142/1

( )2البيت من الهزَ ج ،حهو ِالمبئ القيس ين عايس الكندي ،ليس يف ديوانه ،حهو يف لسان
ِ
السةالح ،28
الربب (فقا) 161 /15؛ حالتنبيه حاإليضاح 116/1؛ حلل َفنْد الزماين يف ِّ

حهتذيب اللغةة  ،255/9حالمحكةم حالمحةي األعظةم  .409/2حمةا يةين مرقةوفتين
السياق.
،يادة يقتضيها ِّ

الرنربي( :من الكامل)
( )3كقول طبيف ين تميم
ِّ
َف َت َربفةةةةةةةوين ،إننةةةةةةةي َأ َنةةةةةةةا ماكةةةةةةةم

الحواد ِ
ِ
شاك ِس ِ
ث ،مرلِةم
الحي ،فِي

ب .كتاب سيبويه .466/3
إنما يبيد الشائك ،ف َق َل َ

( )4البيت من البسي  ،حهو للنايغة العردي يف ديوانةه 106؛ حأدب الكاتةب 28؛ حأمةالي
القةةةالي 228 /2؛ حجمهةةةبة اللغةةةة ص 666؛ حالخصةةةائا  .134 /1حيف األصةةةل:

ْاآل َلال .حهو خطأ.
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ِ
ةةةم ت ْرةةةةدي َف ِ
وارسةةةةنا
َحتةةةةى َلحقنةةةةا يِ ِهة ْ

َ
كأننةةةةةةةا َر ْعةةةةةةةن قةةةةةةةف َي ْب َفةةةةةةةع ْاآل َال

ميب المستكِن يف
فنصب (اآلل) حهو فاعل يف األصل،
َ
َ
حرفع الض َ
َ
ً
مفروال ،حتقديب
يكون
قولهَ ( :ي ْب َفع) ،حهو ضميب (الب ْع ِن) .حأصله :أن

هذا الكالم :كأننا َر ْعن قف َيبفره اآلل .فاألحل هو ال َفاعل يف األَ ْصلِ؛
هار ِ
وص يف أح ِل الن ِ
حآخ ِب ِه للمسافبي َن يف
ألنه هو الذي َيبفع الشخ َ

أسفارهم .ح(الب ْعن) :مفرول غيب فاعل يف األصل ،فقلب كما تباه(.)1
حمن ملك قول اآلخب(:)2

َح َقةةدْ َج َر ْلنَةةا فِةةي َح ِض ِ
ةةين ْاألَ ْحبةة ِل

ةةةةو َ ،خ َفةةةةةةاف َق ْلبةةةةةةةه م َثقةةةةة ِل
َجةة ْ

أيضا من المقلوب يف ِ
جرلت
أحد احتماليه ،حملك أنك
َ
حهذا ً
ِ
المحذحف ،كأن التقديب فيهَ :ج ْو ََ ،يريب خ َفاف
(خ َفا ًفا) ِصف ًة للموصوف
حيبقى قلبه م َثقل ،من ياب المقلوب ،أي :مثقل قلبه .هذا َأ ْح َلى حأحجه

من أن َي َ
عرل (خ َفا ًفا) للقلب ،ح(مثقل) للبريب؛ ألنك ة على هذا التقديب ة
( )1ينظب :كتاب ِّ
الشرب  ،479حالخصةائا  ،135 /1حايةن جنِّةي يةذهب فيةه مةذه ًبا غيةب

ال َق ْل ِ
ب الذي مهب إليه غيبه ،حقد تبره البكبي يف سةم الللةي  ،850/1حاإلنصةاف

.128/1

( )2البجةةز أليةةي الةةنعم يف كتةةاب الرةةين (خفةةف) ،144/4حيةةال نسةةبة يف لسةةان الرةةبب
(خفف) ،80/9حهتذيب اللغة .7/7
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ِ
الصفة التي هي (مثقل) ،حيين الموصوف
َتفصل 116/ح /يين ِّ
ِ
المحذحف ،حإن كان المفصول يه من َس َب ِ
الموصوف؛ ألنه يؤ ِّدي إلى
ب
أن يعتمع يف البيت ضبحرتان مكبحهتان ،أحدهماْ :
حذف الموصوف،
حاألخبى :الفصل يينه حيين ِصفته .فع ْرله من ياب المقلوب َأ ْح َلى

حأيرد من الضبحرة ،فيصيب كما قال امبؤ القيس(:)1

َف ِقة ْ
ةةل فِةةةي َم ِقيةةةل ن َْحسةةةه م َت َغ ِّيةةةب

ِ
أراد :متَغيب نَحسه ،ف َق َلب كما تباه ِ
القافية(.)2
لصح ِة
َ
ْ
ِّ
حمثله قول اآلخب(:)3

ةةةت ال ْية ِ
ةةةب َم َط ْرنَةةةة ًة
َغةةةةدَ ا َة َأ َحلة ْ
ةةةن َأ ْصة َ

حصةةين َعبِي َطةةات السةةدَ ائِ ِ
ف َ
حالخ ْمةةب
َ

( )1هةةذا ععةةز ييةةت مةةن الطويةةل ،صةةدره( :ف َظةةل َلنَةةا يةةوم َلذيةةذ ينَ ْرمةةة) ،يف ديوانةةه 389؛

حالصحاح (غيب) 196/1؛ حلسان الربب (غيب)  .654 /1حامبؤ القيس هو :ايةن
ِّ
ِ
ْدي ،من أهل نعد ،من شرباء ال ّطبقة األحلةى ،حمةن أشةهب شةرباء
ح ْعب ين عمبح الكن ّ
الشةرباء ّ ،51/1
الربي ّية؛ تو ّفي سنة (80ق هةة) تقبي ًبا .ينظةب :طبقةات فحةول ّ
حالشةرب
ّ
حالشرباء  ،49حاألغاين .93/9

( )2قال الفباء( :الم َت َغ ِّيب) َمبفوعِّ ،
المقيةلِ ،كمةا ال
حالشرب م ْك َفأ .حال يعو ،أن َي ِةب َد علةى َ
ِ
الصةحاح (عيةب)  ،196/1حشةبح التسةهيل
يعوَ ( :،م َب ْرت يِ َبجل َأيوه َقائم) .ينظبِّ :
الين مالك  ،108/2حتمهيد القواعد  ،1582/4حسم الللي .69/1

( )3البيت من الطويل ،حهةو للفةب،دق يف ديوانةه  ،254 /1حسةم الللةي  ،367حشةبح
التصبيح .274 /1
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()1
حرف ِع ( َعبِي َطات)
هكذا رحاه يونس ين حبيب ينصب (الطرنة)َ ،

أيضا على ال َق ْل ِ
َ
َ
تكون (الطرنة)
ب( .)2حاألصل أن
ح(الخ ْمب) .حهذا ً
مبفوعة؛ ألنها هي المح ِّللة َ
البيت ،حإنما دعاه إلى
للخ ْمب ،ال كما َأن َْشد
َ

ب ة إرادته تصحيح القافية؛ ألن ال َقصيد َة رائية مبفوعة.
ملك ة أعني ال َق ْل َ

ذاهب ال َر َب ِ
ِ
ب يف العاهلية ،كان أحدهم إما كان له
حهذا مذهب من َم
ِ ِ
الخ ْم ِب ،أح أ ْك َل الل ِ
بب َ
حم ،أح
ثأر عند َحاتب( )3له َحبم على َن ْفسه ش َ
مضاجر َة النِّ ِ
ساء ،ح َمس ال ِّط ِ
يب حتى ي َ
درك َث ْأ َره ،فإما أدركَه َحل له ما كان
َ
حبمه على ِ
نفس ِه ،كما قال(:)4
َ َ

البصبي :كان إما ًما يف النحو حاللغة ،من أصحاب أيي عمبح ين
( )1هو :يونس ين حبيب
ّ

الرالء ،سمع من الربب ،حرحى عنه سيبويه ،حسةمع منةه الكسةائي حالفةباء؛ كانةت لةه

حلقة يالبصبة ينتاهبا أهل الرلم؛ تو ّفي سنة (183هة).

ينظب :أخبار النّحو ّيين البصب ّيين  ،51حنزهة األل ّباء  ،47حإشةارة التّريةين  ،396حيغيةة

الوعاة .365/2
(ْ )2تأحيلهَ :أحلت عبيطات السدائف حالخمةب الطرنةةَ .األضةداد  ،101حشةبح التصةبيح

.402/1
ِ
ِ
( )3حتبت َ
حتبا ،حتب ًة َف َأنا حاتبَ ،حه َو موتور ،إِما قتلت َله حلةدً ا َأح َق ِبي ًبةا .جمهةبة
فالنًا َأتبه ً
اللغة (حتب) .395/1

( )4لم أقف على قائل هذا البيت فيما توافب لي من مصادر .حشبيه هةذا البيةت قةول امةبئ
القيس( :من السبيع)

ّ
ةةةت لةةةةي َ
ةةةب ًأ
الخمةةةب َحكنةةةةت ا ْمة َ
َحل ْ َ

عَةةةةةن شةةةةةبيِها يف شةةةةةغل َش ِ
ةةةةةاغ ِل
ْ َ
ْ
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َحل ْت لِي َ
َةت َح َبا ًمةا
الخ ْمةب حكَان ْ
َ

حيةةةةا َليتَنِةةةةي مةةةةا َأر َاهةةةةا َت ِ
حةةةةل
ََ ْ
َ َ

فهذا يكشف لك مرناها الذي مكبناه.

ححكِي عن الكِسائي( )1أنه قال :قال لي يونس يوما :كيف ت ِ
نشد هذا
ً
ِّ
َ

البيت؟ ،أح قال :كيف تبحيه؟ ،حأنشد:
قال :فقلت:

َغدَ ا َة َأ َحل ْت ال ْي ِن َأ ْص َب َم ...البيت.

ةةةت ال ْية ِ
ةةةب َم َط ْرنَةةةةة
َغةةةةدَ ا َة َأ َحلة ْ
ةةةن َأ ْصة َ

ةةةةةةةات السةةةةةةةدَ ائِ ِ
ِ
ف..
ح َصةةةةةةةين َعبِي َط

َ
(حالخ ْمب).
تم الكالم هاهنا ،ثم قال:

ححل ْت له َ
الخ ْمب ،قال :فاست َْح َس َن 116/ظ /هذا
حكأنه أرا َدَ :
حاستعا َده ،ثم َ
حرفع ما َي ِق َي
قال :إنما أنشدنيه الفب،دق ينصب (الطرنة)،
َ
َ
ِ
ِ
البيت على ال َق ْل ِ
صناعة اإلعباب(.)2
أنت أقرد يف
من
ب ،حما مكب َته َ
ِ
سائي ،مولى ينةي أسةد :إمةام الكةوف ّيين يف النّحةو
علي ين حمزة ،أيو الحسن ،الك ّ
( )1هوّ :

السبرة المشهورين؛ من مصةنّفاته :مرةاين القةبآن ،حمةا تلحةن فيةه
حال ّلغة ،حأحد الق ّباء ّ

الرا ّمة؛ تو ّفي سنة (189هة) .ينظب :طبقات النحةو ِّيين حاللغةو ِّيين  ،127حنزهةة األل ّبةاء

 ،58حيغية الوعاة .162/2

الكسةائي،
( )2رحى األَ ْثبم عن أيي ع َب ْيدة أنه حضب يةونس حالكِسةائيَ ،فألقةاه يةونس علةى
ِّ
ِ
(الخمةب)َ ،ف َق َ
ةال يةونس للكسةائي:
َصب (ال َربِيطات) حر َفع
فب َفع الكسائي (الط ْرنةَ) حن َ
َ

=
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حلهذا -أعني ال َق ْلب يف جملة الكالم -نظائب َي ْكثب عدد َها يف ِّ
الشرب
القديم حا ْلمحدَ ِ
ِ
اختصارا.
ث ،أضبينا عن ِمكبه
ْ
ً

فأما قولهمَ ( :ع ِميق ح َم ِريق) ،ح( َل َقم الط ِ
ح(ج َذ َب
بيق ح َم َلقها)(َ ،)1
حج َب َذ) ،ح(طِ ِّبيخ حيِ ِّطيخ) يف أشباه لهذا كثيبة ،ففيه ِخالف يين ال َبصب ِّيي َن
َ
حالكوف ِّيي َن.

فأما الكوفيون فيعرلونه من ِ
ياب المقلوب( ،)2حأما البصبيون
فيعرلوهنا لغتين( ،)3حليس هذا موضع االنتصار ِأل ِ
حد ال َقو َل ِ
ين ،حاهلل
أعلم.

ِ
المقدسي(.)4
ك َت َبه لنَ ْف ِس ِه محمد ين عبد الواحد
=

الخمب؟َ ،ف َق َال :أر ْدت :ححل ْت له َ
لةت،
رفرت
ل ِ َم
الخ ْمبَ ،ف َق َال يةونس :مةا أحسةن مةا ق َ
َ
َ
دق ي ِ
حلكةةن سة ِ
ةم ْرت الفةةبَ ْ،
نشةةده فنصةةب (الطرنةةة) .ينظةةب :غبيةةب الحةةديث للخطةةايي
َ

.356/1

( )1مستقيمه حمنفبجه ،تقول :عليك ي َل َقم الطبيق فالز ْمه .الرين .173/5

( )2ينظب :كتاب سةيبويه  ،380/2حاألصةول يف النحةو  ،339/3حالخصةائا ،441/2
حالمنصف .105/2

( )3ينظةةب :إعةةباب القةةبآن للنحةةاس  ،285/2حمقةةاييس اللغةةة  ،119/2حاأللفةةاظ اليةةن
السكيت  ،165حالبارع يف اللغة .438

( )4هةو :محمةةد يةةن عبةةد الواحةد يةةن أحمةةد يةةن عبةةد الةبحمن يةةن إسةةماعيل يةةن منصةةور
السردي ،المقدسي ،العماعي ،ثم الدِّ مشقي ،الصالحي ،الحنبلي (ضةياء الةدِّ ين ،أيةو

=
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ي ِّل ْغت قِبا َء ًة على من ِْشئِ َها هبعة الدِّ ين أيي عبد اهلل محمد ين أحمد

حوي.
الفزراين( )1الن ِّ

=

عبد اهلل) محدِّ ث ،حافظ ،رحالةة .سةمع الكثيةب يدمشةق ،حمصةب ،حيغةداد ،حأصةبهان،

حكتةب عةن أ،يةد مةن خمسةمائة شةيخ ،حسةمع منةه خ ْلةق
حهمذان ،حنيسايور ،حهباة،
َ

كثيب ،حتويف يدمشق يف الثامن عشب جمادى اآلخبة سنة ( 643هةة) ،رحمةه اهلل ترةالى.
من تصانيفه الكثيبة :األحاديث المختارة ،حمناقب أصحاب الحديث ،حدالئل النبةوة،

حاألحكةةام ،حفضةةائل الشةةام .تنظةةب تبجمتةةه يف :فةةوات الوفيةةات  ،426/3حالةةوايف

يالوفيةةات  ،65/4حالرةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب  ،179/5حالبدايةةة حالنهايةةة ،169/13
َ
حشذرات الذهب  ،224/5حالنعوم الزاهبة .354/6

( )1يف األصل :الفزاين ،حهو حهم.
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قائمة المصادر والمراجع
-1
-2

القبآن الكبيم.

اإليانة الكةربى :أيةو عبةد اهلل عبيةد اهلل يةن محمةد يةن محمةد يةن

حمةةدان الر ْك َبةةبي ،المرةةبحف يةةاين َيطةةة الركةةربي (ت387هةةة)،

تحقيةةةق :رضةةةا مرطةةةي ،حعثمةةةان األثيةةةويي ،حيوسةةةف الوايةةةل،

حالوليةةد يةةن سةةيف النصةةب ،ححمةةد التةةويعبي ،دار البايةةة للنشةةب
حالتو،يع ،البياض.

-3

اإلتباع :عبد البحمن يةن أيةي يكةب ،جةالل الةدين السةيوطي (ت

-4

اتفةةةاق المبةةةاين حافةةةرتاق المرةةةاين :سةةةليمان يةةةن ينةةةين الةةةدقيقي

-5

911هة) ،كمال مصطفى ،مكتبة الخانعي  -القاهب  /مصب.

النحةةةوي(ت613هةةةة) ،دار عمةةةار ،األردن1405 ،هةةةة 1985م،

ط ،1تحقيق :يحيى عبد البؤحف جرب.

األحاديث المختارة أح المستخبج من األحاديةث المختةارة ممةا

لم يخبجه البخاري حمسلم يف صحيحيهما :ضياء الدين أيو عبةد

اهلل محمةةةد يةةةن عبةةةد الواحةةةد المقدسةةةي (ت643هةةةة) ،دراسةةةة
حتحقيق :الدكتور عبد الملك ين عبد اهلل يةن دهةيش ،دار خضةب

للطباعة حالنشب حالتو،يةع ،ييةبحت – لبنةان ،الثالثةة1420 ،هةة -

 2000م
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-6

-7

-8

-9

أحكام القبآن :أحمد ين علي أيو يكب البا،ي العصاص الحنفي

(ت370هةةة) ،تحقيةةق :عبةةد السةةالم محمةةد علةةي شةةاهين ،دار
الكتب الرلمية ييبحت – لبنان ،ط1415 ،1هة1994-م.

السةيبايفّ (ت368هةة)،
أخبار النحةويين البصةبي ِّين ،أليةي سةريد ّ

محمةةد إيةةباهيم البنّةةا ،دار االعتصةةام ،القةةاهبة،
تحقيةةق :الةةدّ كتور ّ

ط1405 ،1هة.

أدب الكاتب :أيو محمةد عبةد اهلل يةن مسةلم يةن قتيبةة الةدينوري

البسةالة ،ييةبحت،
الي ،مؤسسةة ّ
(ت276هة) ،تحقيقّ :
محمد الدّ ّ
ط1402 ،1هة.

األدب المفةةبد :محمةةد يةةن إسةةماعيل يةةن إيةةباهيم يةةن المغيةةبة
البخةةاري ،أيةةو عبةةد اهلل (ت256هةةة) ،تحقيةةق :محمةةد فةةؤاد عبةةد

البةةةاقي ،دار البشةةةائب اإلسةةةالمية – ييةةةبحت ،ط1409 ،3هةةةة-

1989م.

 -10األ،منة حتلبية العاهلية :محمد ين المستنيب ين أحمد ،أيو علي،
الشهيب يق ْطبب (ت206هة) ،تحقيةق :د .حةاتم صةالح الضةامن،
مؤسسة البسالة ،ط1405 ،2هة  1985 -م

 -11إشارة التريين يف تةباجم النحةاة حاللغةويين :عبةد البةاقي يةن عبةد

المعيةةد اليمةةاين (ت743هةةة) .مبكةةز الملةةك فيصةةل للبحةةوث
حالدراسات اإلسالمية ،ط1406 ،1هة.
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 -12األصول يف النّحو :أيو يكب محمد ين السةبي يةن سةهل النحةوي
المرةةبحف يةةاين السةةباج (ت316هةةة) ،تحقيةةق :الةةدّ كتور عبةةد

البسالة ،ييبحت ،ط1408 ،1هة.
الحسين
الفتلي ،مؤسسة ّ
ّ

 -13إعةةةباب القةةةبآن (للبةةةاقولي) ،المنسةةةوب للزجةةةاج :علةةةي يةةةن
الحسين ين علي ،أيو الحسن نور الدين جامع الرلوم األَ ْصفهاين
الباقولي (ت نحو 543هة) ،تحقيق حدراسةة :إيةباهيم اإلييةاري،

دار الكتاب المصبي  -القاهبة حدار الكتب اللبنانية  -ييبحت.

 -14إعباب القبآن :أيو جرفب أحمد ين محمد ين إسماعيل النحةاس
(ت338هة) ،تحقيق :د،.هيب غا،ي ،اهد عالم الكتب ،ييةبحت،
ط1409 ،،3هة1988 -م.

 -15األغةةاين :علةةي يةةن الحسةةين يةةن محمةةد يةةن أحمةةد يةةن الهيةةثم
المبحاين األمةوي القبشةي ،أيةو الفةبج األصةبهاين (ت356هةة)،

تحقيةةق :علةةي مهنةةا حسةةميب جةةايب ،دار الفكةةب للطباعةةة حالنشةةب،

لبنان.

 -16االقتضةةةاب يف شةةةبح أدب الك ّتةةةاب :أيةةةو محمةةةد عبةةةد اهلل يةةةن

السيد ال َب َط ْل َيوسةي (ت521هةة) ،دار العيةل ،ييةبحت،
محمد ين ِّ

1973م.

 -17إكمال اإلكمال (تكملة اإلكمال) :محمد ين عبةد الغنةي يةن أيةي
يكةةب يةةن شةةعاع ،أيةةو يكةةب ،مرةةين الةةدين ،ايةةن نقطةةة الحنبلةةي
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البغدادي (ت629هة) ،جامرة أم القبى ،مكة المكبمة،1410 ،

ط ،1تحقيق :د .عبد القيوم عبد رب النبي.

 -18األمةةةةالي = شةةةةذحر األمةةةةالي = النةةةةوادر :أيةةةةو علةةةةي القةةةةالي،
إسةةماعيل يةةن القاسةةم يةةن عيةةذحن يةةن هةةارحن يةةن عيسةةى يةةن

محمد ين سلمان (ت356هةة) ،عنةي يوضةرها حتبتيبهةا :محمةد

عبةةد العةةواد األصةةمري ،دار الكتةةب المصةةبية ،ط-1344 ،2

1926م.

 -19أمةةالي ايةةن ّ
ةعبي :ضةةياء الةةدين أيةةو السةةرادات هبةةة اهلل يةةن
الشة
ّ

علي ين حمزة ،المربحف يةاين الشةعبي (ت542هةة) ،تحقيةق:
الخةةانعي ،القةةاهبة ،ط ،1
نةةاحي ،مكتبةةة
الةةدّ كتور محمةةود ال ّط
ّ
ّ

1413هة.

 -20إنباه البحاة على أنباء النّحاة ،جمةال الةدين أيةو الحسةن علةي يةن
محمد أيو الفضل إيةباهيم،
يوسف القفطي (ت646هة) ،تحقيق ّ
دار الفكب الربيةي ،القةاهبة ،حمؤسسةة الكتةب ال ّثقافيةة ،ييةبحت،

ط1406 ،1هة.

 -21اإلنصاف يف مسائل الخالف يين النحويين البصبيين حالكوفيين:

عبد البحمن يةن محمةد يةن عبيةد اهلل األنصةاري ،أيةو الربكةات،
كمال الدين األنباري (ت577هة) ،تحقيق :محمد محيةي الةدين

عبد الحميد ،دار الفكب ،دمشق.
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 -22البةةارع يف اللغةةة :أيةةو علةةي القةةالي ،إسةةماعيل يةةن القاسةةم يةةن

عيذحن ين هارحن ين عيسى ين محمد ين سلمان (ت356هةة)،
تحقيةةق :هشةةام الطرةةان ،مكتبةةة النهضةةة يغةةداد  -دار الحضةةارة

الربيية ييبحت ،ط1975 ،1هة.

 -23البحةةب المحةةي  :أيةةو حيةةان محمةةد يةةن يوسةةف يةةن علةةي يةةن

يوسف ين حيان أثيب الةدين األندلسةي (ت745هةة) ،دار الكتةب
الرلمية ،لبنان ،ييبحت1422 ،هة2001،م ،ط ،1تحقيق :الشيخ
عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد مروض ،شارك يف

التحقيةةق :د، .كبيةةا عبةةد المعيةةد النةةوقي ،ح د.أحمةةد النعةةولي

العمل.

 -24البداية حالنِّهاية :أيو الفةداء إسةماعيل يةن عمةب يةن كثيةب القبشةي

البصةةبي ثةةم الدمشةةةقي (ت774هةةة) ،دار الفكةةب1407 ،هةةةة -
1986م.

 -25البةديع يف علةم الربييةة :معةد الةدين أيةو السةرادات المبةارك يةن

محمد ين محمد ين محمد ين عبد الكبيم الشيباين العزري ايةن

األثيةةب (ت 606هةةة) ،تحقيةةق حدراسةةة :د .فتحةةي أحمةةد علةةي

الةةةدين ،جامرةةةة أم القةةةبى ،مكةةةة المكبمةةةة  -المملكةةةة الربييةةةة
السرودية ،ط1420 ،1هة.
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 -26يبنةةامج خزانةةة الماجةةد للةةرتاث( ،فهةةبس مخطوطةةات النحةةو)،
اإلصدار األحل1431 ،هة 2010 -م.

 -27الربهان يف علوم القبآن :أيةو عبةد اهلل يةدر الةدين محمةد يةن عبةد
اهلل ين هبادر الزركشي (ت 794هة) ،تحقيق :محمةد أيةو الفضةل
إيباهيم ،دار إحياء الكتب الربيية عيسى البايي الحلبي حشبكائه،

ط1376 ،1هة 1957 -م.

 -28يغية الوعاة يف طبقةات اللغةويين حالنحةاة :عبةد الةبحمن يةن أيةي
يكةب ،جةالل الةةدين السةيوطي (ت911هةة) ،تحقيةةق :محمةد أيةةو
الفضل إيباهيم ،المكتبة الرصبية  -لبنان  /صيدا.

محمةد يةن عبةد
محمةد يةن ّ
 -29تاج الربحس مةن جةواهب القةاموسّ :
الب،اق الحسيني ،أيةو الفةيض ،المل ّقةب يمبتضةى ،الزييةدي (ت
ّ

1205هة) ،معموعة من المحققين ،دار الهداية.

 -30تاريخ اإلسالم َح َحفيةات المشةاهيب َحاألعةالم :شةمس الةدين أيةو
عبةةةد اهلل محمةةةد يةةةن أحمةةةد يةةةن عثمةةةان يةةةن َقا ْيمةةةا ،الةةةذهبي

عةواد مرةبحف ،دار الغةبب
(ت748هة) ،تحقيق :الةدكتور يشةار ّ
اإلسالمي ،ط2003 ،1م.

 -31تةاريخ يغةةداد :أيةةو يكةب أحمةةد يةةن علةي يةةن ثايةةت يةن أحمةةد يةةن

مهةةدي الخطيةةب البغةةدادي (ت463هةةة) ،دار الكتةةب الرلميةةة،

ييبحت.
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 -32تبصيب المنتبةه يتحبيةب المشةتبه :أيةو الفضةل أحمةد يةن علةي يةن

محمةةد يةةن أحمةةد يةةن حعةةب الرسةةقالين (ت852هةةةة) ،تحقيةةق:
محمةةد علةةي النعةةار ،مباجرةةة :علةةي محمةةد البعةةاحي ،المكتبةةة

الرلمية ،ييبحت – لبنان.

 -33التبيان يف إعباب القبآن :أيو البقاء عبد اهلل يةن الحسةين يةن عبةد
اهلل الركربي (المتو 616 :هة) ،تحقيق :علي محمةد البعةاحي،
عيسى البايي الحلبي حشبكاؤه.

 -34تذكبة الحفاظ :شمس الةدين أيةو عبةد اهلل محمةد يةن أحمةد يةن
عثمان ين َقا ْيما ،الذهبي (ت748هة) ،دار الكتب الرلميةة ،ط،1

ييبحت.

 -35التّذييل حالتّكميل يف شبح كتاب التسهيل :محمد ين يوسف يةن

علةةي يةةن يوسةةف يةةن حيةةان ،أثيةةب الةةدين ،أيةةو حيةةان ،الغبنةةاطي
األندلسةةي (ت745هةةة) ،تحقيةةق :الةةدكتور حسةةن هنةةداحي ،دار
القلم ،دمشق ،ط1418 ،1هة.

 -36التسةةهيل لرلةةوم التنزيةةل :أيةةو القاسةةم ،محمةةد يةةن أحمةةد يةةن

محمد يةن عبةد اهلل ،ايةن جةزي الكلبةي الغبنةاطي (ت741هةةة)،

تحقيةةق :الةةدكتور عبةةد اهلل الخالةةدي ،شةةبكة دار األرقةةم يةةن أيةةي

األرقم ،ط ،1ييبحت1416 ،هة.
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 -37تفسيب السمبقندي المسمى (يحةب الرلةوم) :أيةو الليةث نصةب يةن

محمد ين أحمد ين إيةباهيم السةمبقندي (ت373هةة) ،تحقيةق:
د.محمود مطبجي ،دار الفكب ،ييبحت.

 -38تفسيب القبآن :أيو المظفب ،منصور ين محمد ين عبد العبةار ايةن
أحمةةةد المةةةبح،ى السةةةمراين التميمةةةي الحنفةةةي ثةةةم الشةةةافري

(ت489هةةة) ،تحقيةةق :ياسةةب يةةن إيةةباهيم حغنةةيم يةةن عبةةاس يةةن

غنةةةةةيم ،دار الةةةةةوطن ،البيةةةةةاض – السةةةةةرودية ،ط-1418 ،1

1997هة.

 -39تفسةةيب المةةاحردي = النكةةت حالريةةون :أيةةو الحسةةن علةةي يةةةن

محمةةةد يةةةن محمةةةد يةةةن حبيةةةب البصةةةبي البغةةةدادي ،الشةةةهيب

يالمةةاحردي (ت450هةةة) ،السةةيد ايةةن عبةةد المقصةةود يةةن عبةةد
البحيم ،دار الكتب الرلمية  -ييبحت  /لبنان.

الصةحاح :أيةو محمةد عبةد اهلل يةن
عمةا حقةع يف ّ
 -40التنبيه حاإليضاح ّ

يبي المصبي (ت582هةة) ،تحقيةق :مصةطفى حعةا،ي ،الهيئةة
المصبية الرامة للكتاب ،القاهبة ،ط1980 ،1م.

 -41هتذيب اللغة :محمد ين أحمد ين األ،هبي الهبحي ،أيو منصور
السالم هارحن حآخبين ،القاهبة ،من
(ت370هة) ،يتحقيق :عبد ّ
1964م إلى 1975م.
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 -42توضةةةيح المشةةةتبه يف ضةةةب أسةةةماء الةةةبحاة حأنسةةةاهبم حألقةةةاهبم
حكناهم :محمد ين عبد اهلل (أيي يكب) يةن محمةد ايةن أحمةد يةن

معاهةةد القيسةةي الدمشةةقي الشةةافري ،الشةةهيب يةةاين ناصةةب الةةدين

(ت842هة) ،تحقيق :محمد نريم الربقسوسي مؤسسة البسالة،
ط ،1ييبحت1993 ،م.

 -43جامع البيان عن تأحيل آي القبآن ،محمد يةن جبيةب يةن يزيةد يةن

كثيب ين غالب اآلملي ،أيةو جرفةب الطةربي (ت310هةة) ،تحقيةق
محمود شاكب ،دار المرارف ،القاهبة ،ط1969 ،2م.

 -44العةةباثيم :ينسةةب أليةةي محمةةد عبةةد اهلل يةةن مسةةلم يةةن قتيبةةة
الدينوري (ت276هةة) ،تحقيق :محمد جاسم الحميةدي ،ح،ارة
الثقافة ،دمشق.

 -45جمهةةبة ال ّلغةةة ،أيةةو يكةةب محمةةد يةةن الحسةةن يةةن دريةةد األ،دي
(ت321هةةةة) ،تحقيةةةق :الةةةدّ كتور رمةةةزي يرلب ّكةةةي ،دار الرلةةةم
للماليين ،ييبحت ،ط1987 ،1م.

 -46الحماسةةة البصةةبية ،لصةةدر الةةدّ ين البصةةبي ،تحقيةةق :الةةدّ كتور

مختةةار الةةدين أحمةةد ،مطبرةةة معلةةس دائةةبة المرةةارف الرثمانيةةة

يحيدر آياد الدّ كن ،الهند ،ط1383 ،1هة.

 -47خزانة األدب حغاية األرب :اين حعة الحمةوي ،تقةي الةدين أيةو

يكةةب يةةن علةةي يةةةن عبةةد اهلل الحمةةوي األ،راري (ت837هةةةة)،
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تحقيةةةق :عصةةةام شةةةقيو ،دار حمكتبةةةة الهةةةالل ،ط ،1ييةةةبحت،
1987م.

 -48الخصائا :أيو الفتح عثمان يةن جنةي الموصةلي (ت392هةة)،
عالم الكتب ،ييبحت ،تحقيق :محمد علي النعار.

 -49الدّ ر المصةون يف علةوم الكتةاب المكنةون :أيةو الربةاس ،شةهاب

الةةدين ،أحمةةد يةةن يوسةةف يةةن عبةةد الةةدائم المرةةبحف يالسةةمين

الخباط ،دار القلم،
الحلبي (ت756هة) ،تحقيق :الدّ كتور أحمد ّ

دمشق ،ط1406 ،1هة.

 -50ال ةدرر الكامنةةة يف أعيةةان المائةةة الثامنةةة :أيةةو الفضةةل أحمةةد يةةن

علةةي يةةن محمةةد يةةن أحمةةد يةةن حعةةب الرسةةقالين (ت852هةةة)،
تحقيق :محمد عبد المريةد ضةان ،ط ،2معلةس دائةبة المرةارف

الرثمانية  -حيدر آياد -الهند.

 -51دالئل اإلععا :،أيو يكب عبد القاهب ين عبةد الةبحمن يةن محمةد
الفارسي األصل ،العبجاين الدار (ت471هة) ،قبأه حع ّلةق عليةه

محمود شاكب ،مكتبة الخانعي ،القاهبة1984 ،م.

عزة حسن ،دار الشةبق الربيةي،
 -52ديوان ال ّطب ّماح ،تحقيق الدّ كتور ّ
ييبحت ححلب ،ط1414 ،2هة.

 -53ديةةوان الر ّبةةاس يةةن مةةبداس :جمرةةه حح ّققةةه :الةةدّ كتور يحيةةى
البسالة ،ييبحت ،ط1412 ،1هة.
الع ّبوري ،مؤسسة ّ
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عزة حسةن ،دار
الرعاج يشبح األصمري :تحقيق الدّ كتور ّ
 -54ديوان ّ
الشبق الربيي ،ييبحت ححلب1416 ،هة.

الصةاحي،
 -55ديوان الفب،دق :شبح حتصحيح عبد اهلل ين إسةماعيل ّ
المكتبة التّعارية الكربى ،القاهبة1354،هة.

 -56ديوان الكميت ين ،يد األ،دي :جمع حشبح حتحقيق :د .محمد
نبيل طبيفي ،دار صادر ،ييبحت.

محمةد أيةو الفضةل إيةباهيم ،دار
 -57ديوان النايغة الةذيياين :تحقيةقّ :
المرارف ،القاهبة ،ط1990 ،3م.

محمةةد أيةةو الفضةةل إيةةباهيم ،دار
 -58ديةةوان امةةبئ القةةيس :تحقيةةقّ :
المرارف ،القاهبة ،ط1990 ،5م.

الب ّمةةة :تحقيةةق :الةةدّ كتور عبةةد القةةدّ حس أيةةو صةةالح،
 -59ديةةوان مي ّ
مؤسسة اإليمان ،ييبحت ،ط1982 ،1م.

محمةةد محيةةي الةةدّ ين عبةةد
 -60ديةةوان عمةةب يةةن أيةةي رييرةةة :يشةةبح ّ
الحميد ،دار األندلس ،ييبحت.

عةةزة :تحقيةةق إحسةةان عبةةاس .دار الثقافةةة ييةةبحت
 -61ديةةوان كث ّيةةب ّ
1971م.
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، -62اد المسةةةيب يف علةةةم التفسةةةيب :جمةةةال الةةةدين أيةةةو الفةةةبج عبةةةد
الةةبحمن يةةن علةةي يةةن محمةةد العةةو،ي (ت597هةةة) ،المكتةةب
اإلسالمي ،ييبحت ،ط1404 ،3م.

 -63الزاهب يف مراين كلمات الناس :محمد ين القاسم يةن محمةد يةن

يشار ،أيو يكب األنبةاري (ت328هةة) ،تحقيةق :أ .د حةاتم صةالح
الضامن ،مؤسسة البسالة ،ييبحت ،ط1،1412هة.1992،

 -64سةةب صةةناعة اإلعةةباب :أيةةو الفةةتح عثمةةان يةةن جنةةي الموصةةلي

(ت392هة) ،دار الكتب الرلمية ييبحت ة لبنان ،ط1421 ،1هة-
2000م.

 -65السالح :أيو عبيد القاسم ين سالّم ين عبد اهلل الهبحي البغةدادي

(ت224هة) ،تحقيق :أ.د حاتم صالح الضامن ،مؤسسة البسةالة
للطباعة حالنشب حالتو،يع ،ط1405 ،2هة 1985 -م.

 -66سم الللي :أيو عبيد عبد اهلل ين عبد الرزيز ين محمد البكةبي
األندلسي (ت487هة) ،تحقيق :عبد الرزيز الميمني ،دار الكتةب

الرلم ّية ،ييبحت.

 -67سةةنن الةةدار قطنةةي :أيةةو الحسةةن علةةي يةةن عمةةب يةةن أحمةةد يةةن

مهةةدي يةةن مسةةرود يةةن النرمةةان يةةن دينةةار البغةةدادي الةةدارقطني

(ت385هةةة) ،تحقيةةق :السةةيد عبةةد اهلل هاشةةم يمةةاين المةةدين ،دار
المربفة ،ييبحت.1966 ،1386 ،
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 -68السةةنن الكةةربى :أيةةو عبةةد الةةبحمن أحمةةد يةةن شةةريب يةةن علةةي
الخباساين ،النسائي (ت303هة) ،تحقيق :د.عبد الغفار سةليمان

البنةةةداري ،سةةةيد كسةةةبحي حسةةةن ،دار الكتةةةب الرلميةةةة ،ط،1

ييبحت1411 ،هة1991 ،م.

 -69سيب أعالم النبالء :شمس الدين أيو عبد اهلل محمد ين أحمةد يةن
عثمان ين َقا ْيما ،الةذهبي (ت748هةة) ،دار الحةديث -القةاهبة،
1427هة2006-م.

 -70شبح أييات سيبويه :يوسف ين أيي سريد الحسن ين عبد اهلل ين
المب،يةةان أيةةو محمةةد السةةيبايف (ت385هةةة) ،تحقيةةق :الةةدّ كتور
محمد علي سلطاين ،دار المأمون للرتاث ،دمشق1979 ،م.
ّ

 -71شبح أشرار الهذليين :أيو سريد الحسن ين الحسين يةن عبةد اهلل
السةةتار فة ّةباج ،دار
السةةكبي النحةةوي (ت275هةةة) ،تحقيةةق عبةةد ّ
الربحية ،القاهبة ،ط1384 ،1هة.

 -72شبح التسهيل :محمد ين عبد اهلل ،اين مالك الطائي العياين ،أيو
عبةةةد اهلل ،جمةةةال الةةةدين (ت672هةةةة) ،تحقيةةةق :الةةةدكتور عبةةةد
البحمن الس ّيد ،حالدّ كتور محمد يدحي المختون ،هعب للطباعةة
حالنشب ،القاهبة ،ط1410 ،1هة.
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 -73شةةةةبح التصةةةةبيف :أيةةةةو القاسةةةةم عمةةةةب يةةةةن ثايةةةةت الثمةةةةانيني
(ت442هةةةة) ،تحقيةةق :د .إيةةباهيم يةةن سةةليمان البريمةةي ،مكتبةةة
البشد ،ط1419 ،1هة 1999 -م.

 -74شةةبح الكافيةةة الشةةافية :محمةةد يةةن عبةةد اهلل ،ايةةن مالةةك الطةةائي

العياين ،أيو عبد اهلل ،جمال الدين (ت672هة) ،تحقيق :الدكتور
عبد المةنرم أحمةد هبيةدي ،دار المةأمون للةرتاث ،دمشةق ،ط،1

1402هة( .من مطبوعات مبكز البحةث الرلمة ّي حإحيةاء الةرتاث
اإلسالمي يعامرة أ ّم القبى).

المفصةةل ،يرةةيش يةةن علةةي يةةن يرةةيش ايةةن أيةةي السةةبايا
 -75شةةبح
ّ

محمد ين علي ،أيو البقاء ،المربحف ياين يريش ،حيةاين الصةانع

(ت643هة) ،عالم الكتب ،ييبحت.

 -76شةةةرب اإليمةةةان :أحمةةةد يةةةن الحسةةةين يةةةن علةةةي يةةةن موسةةةى
الخ ْس َب ْح ِجبدي الخباساين ،أيو يكب البيهقةي (ت458هةة) ،حققةه
حراجع نصوصه حخبج أحاديثه :الدكتور عبد الرلي عبد الحميد

حامةةد ،أشةةبف علةةى تحقيقةةه حتخةةبيج أحاديثةةه :مختةةار أحمةةد

الندحي ،صاحب الدار السةلفية يبومبةاي – الهنةد ،مكتبةة البشةد

للنشةةب حالتو،يةةع يالبيةةاض يالترةةاحن مةةع الةةدار السةةلفية يبومبةةاي

يالهند ،ط1،1423هةة 2003 -م.
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 -77شرب األحوص األنصاري :تحقيق عةادل سةليمان جمةال ،مكتبةة
الخانعي ،القاهبة ،ط1411 ،2هة.

 -78شرب الخوارج :دكتور إحسان عباس (ت1424هة) ،دار الثقافةة،
ييبحت – لبنان ،ط1974 ،3م.

 -79ال ِّشرب حالشرباء :أيو محمد عبد اهلل ين مسلم ين قتيبة الةدينوري
(ت276هة) ،دار إحياء الرلوم ،ييبحت.

 -80شمس الرلوم حدحاء كالم الربب من الكلةوم :نشةوان يةن سةريد

الحميبى اليمني (ت573هة) ،د .حسين يةن عبةد اهلل الرمةبي -

مطهةب يةةن علةةي اإلريةةاين  -د يوسةةف محمةةد عبةةد اهلل ،دار الفكةةب

المراصةةةب (ييةةةبحت  -لبنةةةان) ،دار الفكةةةب (دمشةةةق  -سةةةورية)،

ط1420هة 1999 -م.

 -81ال ِّصةةحاح :أيةةو نصةةب إسةةماعيل يةةن حمةةاد العةةوهبي الفةةارايي
(ت393هةةةة) ،تحقيةةةق أحمةةةد عبةةةد الغفةةةور ع ّطةةةار ،دار الرلةةةم
للماليين ،ييبحت ،ط3،1404هة.

 -82صةةحيح البخةةاري :محمةةد يةةن إسةةماعيل أيةةو عبةةداهلل البخةةاري
العرفي(ت256هة) ،عالم الكتب ،ييبحت ط5،1406هة.

 -83صةةحيح مسةةلم :مسةةلم يةةن الحعةةاج ،أيةةو الحسةةين القشةةيبي
النيسةةايوري (ت261هةةة) ،تحقيةةق :محمةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي دار
إحياء الرتاث الربيي ،ييبحت.
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 -84ال ِّصةناعتين الكتايةةة حالشةةرب :أيةةو هةةالل الحسةةن يةةن عبةةد اهلل يةةن

سةةهل الرسةةكبي (ت395هةةة) ،تحقيةةق :علةةي محمةةد البعةةاحي
حمحمةةةةةةد أيةةةةةةو الفضةةةةةةل إيةةةةةةباهيم ،المكتبةةةةةةة الرصةةةةةةبية،

ييبحت1406،هةة1986،م.

الح ْض َةبمي اإلشةبيلي،
 -85ضبائب الشرب :علي ين مؤمن ين محمةدَ ،

أيو الحسن المرةبحف يةاين عصةفور (ت669هةة) ،دار األنةدلس

للطباعة حالنشب ،ييبحت ،ط1980 ،1م.

 -86طبقات الشافرية الكربى :تاج الدين عبد الوهاب يةن تقةي الةدين
السةةبكي (ت771هةةة) ،تحقيةةق :د .محمةةود محمةةد الطنةةاحي،
د.عبةةد الفتةةاح محمةةد الحلةةو ،هعةةب للطباعةةة حالنشةةب حالتو،يةةع،

ط1413 ،2هة.

 -87الطبقات الكربى :محمد ين سرد ين منيع ،أيو عبةد اهلل البصةبي
الزهبي (ت230هة) ،دار النشب :دار صادر ،ييبحت.

 -88طبقات النحويين حاللغويين :محمد ين الحسن يةن عبيةد اهلل يةن

مةةذحج الزييةةدي األندلسةةي اإلشةةبيلي ،أيةةو يكةةب (ت379هةةة)،

تحقيق :محمد أيو الفضل إيباهيم ،دار المرارف ،ط.2

 -89طبقات فحول الشرباء :محمد ين سالم (يالتشديد) ين عبيةد اهلل
العمحي يالوالء ،أيو عبد اهلل (ت232هة) ،قبأه حشبحه محمود
شاكب ،مطبرة المدينّ ،القاهبة1394 ،هة.
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 -90ال ِّطةةبا ،ألسةةبار البالغةةة حعلةةوم حقةةائق اإلععةةا :،يحيةةى يةةن
الرلةوي الطةالبي الملقةب
حمزة ين علي يةن إيةباهيم ،الحسةيني
ّ

يالمؤيةةةةد يةةةةاهلل (ت745هةةةةة) ،المكتبةةةةة الرنصةةةةبية  -ييةةةةبحت،
ط1،1423هة.

 -91الرةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب :شةةمس الةةدين أيةةو عبةةد اهلل محمةةد يةةن

أحمد يةن عثمةان يةن َقا ْيمةا ،الةذهبي (ت748هةة) ،تحقيةق :أيةو

هاجب محمد السةريد يةن يسةيوين ،غلةول ،دار الكتةب الرلميةة –

ييبحت.

 -92الرقد الفبيد :أيو عمب ،شهاب الةدين أحمةد يةن محمةد يةن عبةد
ريةةه ايةةن حبيةةب ايةةن حةةديب يةةن سةةالم المرةةبحف يةةاين عبةةد ريةةه
األندلسةةي (المتةةو 328 :هةةة) ،دار إحيةةاء الةةرتاث الربيةةي ،ط،3

ييبحت ،لبنان1420 ،هة1999 ،م.

 -93علةل النحةةو :محمةةد يةةن عبةةد اهلل يةةن الربةةاس ،أيةةو الحسةةن ،ايةةن
الوراق (ت381هة) ،تحقيق :محمود جاسةم محمةد الةدرحيش،
مكتبة البشد ،ط ،1البياض ،السرودية1420 ،هة1999 ،م.

 -94عمةةدة القةةاري شةةبح صةةحيح البخةةاري :أيةةو محمةةد محمةةود يةةن

أحمد ين موسى ين أحمد ين حسين الغيتايى الحنفي يدر الةدين
الريني (ت855هة) ،دار إحياء الرتاث الربيي ،ييبحت.
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 -95الرين :أيو عبةد الةبحمن الخليةل يةن أحمةد يةن عمةبح يةن تمةيم
الفباهيةةةدي البصةةةبي (ت170هةةةة) ،تحقيةةةق :الةةةدّ كتور مهةةةدي

ةةامبائي ،مؤسسةةة األعلمةةي
الس ّ
المخزحمةةي حالةةدّ كتور إيةةباهيم ّ
ّ

للمطبوعات ،ييبحت ،ط1408 ،1هة.

 -96عيون األخبار :أيو محمد عبد اهلل يةن مسةلم يةن قتيبةة الةدينوري
(ت276هة) ،دار الكتب الرلمية ة ييبحت1418 ،هة.

 -97غبيب الحةديث :أيةو سةليمان حمةد يةن محمةد يةن إيةباهيم يةن

الخطاب البستي المربحف يالخطايي (ت388هة) ،تحقيق :عبةد
الكبيم إيباهيم الغبياحي ،خبج أحاديثةه :عبةد القيةوم عبةد ريةب

النبي ،دار الفكب – دمشق1402،هة 1982 -م.

 -98غبيب الحديث :أيو محمد عبد اهلل ين مسلم ين قتيبةة الةدينوري
(ت276هة) ،تحقيق :د .عبةد اهلل العبةوري مطبرةة الرةاين ،ط،1
يغداد1397 ،هة.

 -99الفةةائق يف غبيةةب الحةةديث :أيةةو القاسةةم محمةةود يةةن عمةةبح يةةن

أحمةةد ،الزمخشةةبي جةةار اهلل (ت538هةةة) ،دار المربفةةة ،لبنةةان،

ط ،2تحقيق :علي محمد البعاحي ،محمد أيو الفضل إيباهيم.

 -100فتح القديب العامع يةين فنةي البحايةة حالدرايةة مةن علةم التفسةيب:
محمةةةد يةةةن علةةةي يةةةن محمةةةد يةةةن عبةةةد اهلل الشةةةوكاين اليمنةةةي

(ت1250هة) ،دار الفكب – ييبحت.
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 -101فضائل القبآن للقاسم ين سالم :أيو عبيةد القاسةم يةن سةالّم يةن

عبد اهلل الهبحي البغدادي (ت224هةة) ،تحقيق :مةبحان الرطيةة،

حمحسةةن خبايةةة ،ححفةةاء تقةةي الةةدين ،دار ايةةن كثيةةب (دمشةةق -

ييبحت) ،ط1415 ،1هة 1995-م.

 -102فوات الوفيات :محمد ين شاكب ين أحمد يةن عبةد الةبحمن يةن

شاكب ين هارحن ين شاكب الملقةب يصةالح الةدين (ت764هةة)،
تحقيق :علي محمد ين يروض اهلل ،عادل أحمةد عبةد الموجةود،
دار الكتب الرلمية ،ط ،1ييبحت2000 ،م.

 -103القسطاس يف علم الربحض :أيةو القاسةم محمةود يةن عمةبح يةن

أحمد ،الزمخشبي جار اهلل (ت538هة) ،تحقيةق :الةدكتور فخةب

الدين قباحة ،مكتبةة المرةارف ييةبحت – لبنةان ،ط1410 ،2هةة-

1989م.

 -104كتةةاب األلفةةاظ (أقةةدم مرعةةم يف المرةةاين) :ايةةن السةةكيت ،أيةةو

يوسف يرقوب ين إسحاق (ت244هة) ،تحقيق :د .فخةب الةدين
قباحة ،مكتبة لبنان ناشبحن ،ط1998 ،1م.

 -105كتاب الشةرب أح شةبح األييةات المشةكلة اإلعةباب :الحسةن يةن

الفارسةي ،أيةو علةي (ت377هةة) ،تحقيةق
أحمد ين عبةد الغفةار
ّ
حشةةبح :الةةدكتور محمةةود محمةةد الطنةةاحي ،مكتبةةة الخةةانعي،

القاهبة – مصب ،ط1408 ،1هة 1988 -م.
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 -106كتاب سيبويه :عمةبح يةن عثمةان يةن قنةرب الحةارثي يةالوالء ،أيةو
يشب ،الملقب سيبويه (ت180هة) ،تحقيةق :عبةد السةالم محمةد
هارحن ،مكتبة الخانعي ،القاهبة ،ط1408 ،3هة 1988 -م.

 -107لب اللباب يف تحبيب األنساب :عبد البحمن ين أيي يكب ،جةالل
الدين السيوطي (ت911هة) ،دار صادر – ييبحت.

 -108اللبةةاب يف علةةوم الكتةةاب :أيةةو حفةةا عمةةب يةةن علةةي يةةن عةةادل
الدمشقي الحنبلي (ت775هة) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبةد
الموجةةود ،حالشةةيخ علةةي محمةةد مرةةوض ،دار الكتةةب الرلميةةة،

ط ،1ييبحت ،لبنان 1419 -هة 1998 -م.

 -109لسةةان الرةةبب :محمةةد يةةن مكةةبم يةةن علةةى ،أيةةو الفضةةل ،جمةةال

الدين اين منظور األنصةاري اإلفبيقةي (ت711هةة) ،دار صةادر،

ييبحت ،ط1410 ،1هة.

 -110اللمةةةع يف الربييةةةة :أيةةةو الفةةةتح عثمةةةان يةةةن جنةةةي الموصةةةلي
(ت392هة) ،تحقيق :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت.

 -111المحتسب يف تبيين حجوه شةوا ّم القةباءات حاإليضةاح عنهةا :أيةو
الفةةتح عثمةةان يةةن جنةةي الموصةةلي (ت392هةةة) ،تحقيةةق علة ّةي
ّعدي ناصف ،حالةدّ كتور عبةد الحلةيم النّعةار ،حالةدّ كتور عبةد
الن ّ
الفتّةةاح شةةلبي ،دار سةةزكين للطباعةةة حالنشةةب ،إسةةتانبول ،ط،2

1406هة.
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 -112المحةةةبر الةةةوجيز يف تفسةةةيب الكتةةةاب الرزيةةةز :أيةةةو محمةةةد عبةةةد
الحق ين غالب يةن عبةد الةبحمن يةن تمةام يةن عطيةة األندلسةي

محمةد،
السالم عبد الشةايف ّ
المحاريي (ت542هة) ،تحقيق :عبد ّ
دار الكتب الرلم ّية ،ط ،1ييبحت1413 ،هة.

 -113المحكم حالمحي األعظم :أيةو الحسةن علةي يةن إسةماعيل يةن

سيده المبسي (ت458هة) ،تحقيق :عبةد الحميةد هنةداحي ،دار

الكتب الرلمية ،ط ،1ييبحت2000 ،م.

مخصا :أيو الحسةن علةي يةن إسةماعيل يةن سةيده المبسةي
 -114ال ّ

(ت458هةةة) ،تحقيةةق :خليةةل إيةةباهم جفةةال ،دار إحيةةاء الةةرتاث
الربيي ،ييبحت ،ط1417 ،1هة 1996 -م.

 -115المزهب يف علوم اللغة حأنواعها :عبد البحمن ين أيي يكب ،جالل
الةةدين السةةيوطي (ت911هةةة) ،تحقيةةق :فةةؤاد علةةي منصةةور ،دار
الكتب الرلمية ،ط ،1ييبحت -1418 ،هة 1998م.

 -116المسالك حالممالك :أيو القاسم عبيد اهلل يةن عبةد اهلل المرةبحف
ياين خبدامية (ت نحو280هةة) ،دار صادر أفست ليدن ،ييبحت،
1889م.

 -117مرةةاين القةةبآن الكةةبيم :أيةةو جرفةةب النحةةاس أحمةةد يةةن محمةةد

(ت338هة) ،تحقيق :محمد علةي الصةايوين ،جامرةة أم القةبى،
ط ،1مكة المكبمة1409 ،هة.

السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

253

 -118مراين القبآن حإعبايه :إيباهيم ين السبي ين سةهل ،أيةو إسةحاق
الزجاج (ت311هة) ،تحقيق :الدّ كتور عبد العليل شةلبي ،عةالم
الكتب ،ييبحت ،ط1408 ،1هة.

 -119مرةةاين القةةبآن :أيةةو الحسةةن المعاشةةري يةةالوالء ،البلخةةي ثةةم
البصةةبي ،المرةةبحف يةةاألخفش األحسة (ت215هةةة) :تحقيةةق:

محمةةد أمةةين ،عةةالم الكتةةب ييةةبحت ،ط،1
الةةدّ كتور عبةةد األميةةب ّ

1405هة.

 -120مراين القةبآن :أيةو ،كبيةا يحيةى يةن ،يةاد يةن عبةد اهلل يةن منظةور
علي النّعار حأحمةد
الديلمي الفباء (ت207هة) ،تحقيقّ :
محمد ّ

نعايت ،الدّ ار المصبية ل ّلتأليف حالرتجمة ،القاهبة.

 -121مررتك األقبان يف إععا ،القبآن ،حيسمى (إععا ،القبآن حمررتك
األقةةبان) :عبةةد الةةبحمن يةةن أيةةي يكةةب ،جةةالل الةةدين السةةيوطي

(ت911هةةةة) ،دار الكتةةةب الرلميةةةة ،ط - ،1ييةةةبحت – لبنةةةان،
1408هة1988 -م.

 -122مرعةةم األديةةاء :شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوت يةةن عبةةد اهلل
البحمةةةي الحمةةةوي (ت626هةةةة) ،دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي،

ييبحت.
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 -123مرعةةم البلةةدان :شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوت يةةن عبةةد اهلل
البحمةةةي الحمةةةوي (ت626هةةةة) ،دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي،

ييبحت1399 ،هة.

 -124مرعةةةم الشةةةرباء :أيةةةو عبيةةةد اهلل محمةةةد يةةةن عمةةةبان المب،يةةةاين
(ت384هةةةةة) ،تصةةةةحيح كبنكةةةةو ،دار العيةةةةل ،ييةةةةبحت ،ط،1
1411هة.

 -125مرعم الصحاية :أيو الحسين عبد الباقي ين قانع ين مةب،حق يةن
حاثق األموي يالوالء البغدادي (ت351هة) ،تحقيق :صةالح يةن
سةالم المصةبايت ،مكتبةة الغبيةةاء األثبيةة ،المدينةة المنةةورة ،ط،1

1418هة.

 -126المرعم الكبيب :سليمان ين أحمد ين أيوب أيو القاسم الطرباين،
تحقيق :حمدي ين عبةد المعيةد السةلفي ،مكتبةة الزهةباء ،ط،2
الموصل1404 ،ه – 1983م.

 -127مرعةةم مقةةاييس اللغةةة :أحمةةد يةةن فةةارس يةةن ،كبيةةاء القزحينةةي
البا،ي ،أيو الحسين (ت395هةة) ،تحقيةق :عبةد السةالم محمةد

هارحن ،دار العيل ،ط ،2ييبحت ،لبنان1420 ،هة 1999 -م.

 -128مربفة القباء الكبار على ال ّطبقات حاألعصةار :شةمس الةدين أيةو

عبةةةد اهلل محمةةةد يةةةن أحمةةةد يةةةن عثمةةةان يةةةن َقا ْيمةةةا ،الةةةذهبي
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(ت748هةةة) ،تحقيةةقّ :
يشةةار عة ّةواد مرةةبحف ح،مالئةةه ،مؤسسةةة
البسالة ،ييبحت ،ط1408 ،2هة.
ّ

 -129مفاتيح الغيب (التفسيب الكبيب) :أيو عبد اهلل محمةد يةن عمةب يةن

الحسةةن يةةن الحسةةين التيمةةي الةةبا،ي( ،ت606هةةة) ،دار إحيةةاء
الرتاث الربيي – ييبحت ،ط1420 ،3هة.

 -130المفصل يف صنرة اإلعةباب :أيةو القاسةم محمةود يةن عمةبح يةن

أحمةةد ،الزمخشةةبي جةةار اهلل (ت538هةةة) ،تحقيةةق :د .علةةي يةةو
ملحم ،مكتبة الهالل ،ط ،1ييبحت.1993 ،

 -131المقتضب :محمد ين يزيد يةن عبةد األكةرب الثمةالى األ،دي ،أيةو
الربةةاس ،المرةةبحف يةةالمربد (ت285هةةة) ،تحقيةةق :محمةةد عبةةد

الخالق عضيمة ،عالم الكتب ة ييبحت.

 -132المقدمة العزحلية يف النحو :عيسى يةن عبةد الرزيةز يةن َي َل ْل َب ْخةت

العزحلي الربيبي المباكشي ،أيو موسى (ت607هة) ،د .شةربان
عبد الوهاب محمد ،د .حامد أحمد نيل ،د .فتحي محمةد أحمةد

جمرة ،مطبرة أم القبى ،جمع تصويبي :دار الغد الربيي.

 -133الملل حالنحةل :أيةو الفةتح محمةد يةن عبةد الكةبيم يةن أيةي يكةب
أحمد الشهبستاين (ت 548هة) ،مؤسسة الحلبي.
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 -134المنصف :شبح كتاب التصبيف أليي عثمان الما،ين ،أيةو الفةتح
عثمان ين جني الموصلي (ت 392هة) .دار إحياء الرتاث ،ط،1
1954م.

الح ْضة َةبمي
 -135الممتةةع يف التصةةبيف :علةةي يةةن مةةؤمن يةةن محمةةدَ ،

اإلشةةبيلي ،أيةةو الحسةةن المرةةبحف يةةاين عصةةفور (ت669هةةة)،

تحقيق :الدّ كتور فخب الةدّ ين قبةاحة ،دار المربفةة ،ييةبحت ،ط ،1
1407هة.

الزاهبة :يوسةف يةن تغةبي يةبدي يةن عبةد اهلل الظةاهبي
 -136النعوم ّ
الحنفةةي ،أيةةو المحاسةةن ،جمةةال الةةدين (ت874هةةة) ،المؤسسةةة

المصب ّية الرا ّمةة للتةأليف حالتبجمةة حالطباعةة حالنّشةب ،القةاهبة.

(مصورة عن طبرة دار الكتب 1962م).
ّ

 -137نزهة األل ّباء يف طبقات األدياء :عبد البحمن ين محمةد يةن عبيةد
اهلل األنصاري ،أيو الربكات ،كمال الدين األنباري (ت577هةة)،

امبائي ،مكتبة المنةار ،ط ،3األردن،
الس ّ
تحقيق :الدّ كتور إيباهيم ّ
1405هة.

 -138نزهةةة المشةةتاق يف اخةةرتاق اآلفةةاق :محمةةد يةةن محمةةد يةةن عبةةد
اهلل ين إدريس الحسني الطالبي ،المرةبحف يالشةبيف اإلدريسةي

(ت560هة) ،عالم الكتب ،ط ،1ييبحت1409 ،هة.

السنة الرابعة -العدد الثان عشر -ربيع األول 1438ه  /ديسمرب (كانون األول) 2016م

257

َ -139ن ْكت الهميةان يف نكةت الرميةان :صةالح الةدِّ ين خليةل يةن أيبةك
الصفدي (ت764هة) ،علق عليه ححضع حواشيه :مصطفى عبةد

القادر عطا ،دار الكتب الرلمية ،ييبحت – لبنةان ،ط1428 ،1هةة
2007 -م.

 -140النكةةةت يف القةةةبآن :أيةةةو الحسةةةن علةةةي يةةةن فضةةةال المعاشةةةري
(ت479هة) ،دراسة حتحقيق :د .عبد اهلل عبد القادر الطويل ،دار
البدر ،ط ،1مصب2007م.

 -141النكةةةت يف تفسةةةيب كتةةةاب سةةةيبويه :أيةةةو الحعةةةاج يوسةةةف يةةةن
سليمان ين عيسةى األعلةم الشةنتمبي (476هةة) ،تحقيةق، :هيةب

عبد المحسةن سةلطان ،منشةورات مرهةد المخطوطةات الربييةة،

الكويت ،ط1407 ،1هة.

 -142النِّهايةةة يف غبيةةب الحةةديث حاألثةةب :أيةةو السةةرادات المبةةارك يةةن
محمةةد العةةزري (ت606هةةة) ،تحقيةةق :طةةاهب أحمةةد الةةزاحي،

محمود محمد الطناحي ،المكتبةة الرلميةة ،ييةبحت1399 ،هةة -

1979م.

 -143همع الهوامع يف شبح جمع العوامع :عبد البحمن ين أيي يكةب،
جةةالل الةةدين السةةيوطي (ت 911هةةة) ،تحقيةةق :عبةةد الحميةةد
هنداحي ،المكتبة التوفيقية  -مصب.
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 -144الةةوايف يالوفيةةات :صةةالح الةةدين خليةةل يةةن أيبةةك يةةن عبةةد اهلل
الصةةةفدي (ت764هةةةة) ،تحقيةةةق :أحمةةةد األرنةةةاؤحط ،حتبكةةةي
مصطفى ،دار إحياء الرتاث – ييبحت1420 ،هة2000 -م.

 -145حصف المطب حالسحاب ،حما ن َر َت ْته الربب البحاد من البقاع :أيةو

يكب محمد يةن الحسةن يةن دريةد األ،دي (ت321هةة) ،تحقيةق:
عةةز الةةدين التنةةوخي ،معلةةة المعمةةع الرلمةةي الربيةةي يدمشةةق،

المعلد  ،38لسنة 1963م.

 -146حفيةةات األعيةةان حأنبةةاء أينةةاء الزمةةان :أيةةو الربةةاس شةةمس الةةدين
أحمد ين محمد ين أيي يكةب يةن خلكةان (ت681هةة) ،تحقيةق:
إحسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان.
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