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املرشد صاحل بن إبراهيم بن حممد
مساعد العربيةأستاذ اللغة االجتماعيةبكلية والدراسات
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البحث ملخص
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٣٧٠

قدمةامل

--

- -

–
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٣٧١

ـد التمهي
احلاجب( مج،ابن وآثارمهاوابن حياما املوصلي )عة

شيوخه

مثال) ١( ج٩[،]٧/٤٠٥ج،٨[،]١٥٤،٢١٧/ ٣ج،٧[ ،]١/٥٠٨ج،٦[ينظر ج١٠[ ،]٤/٤٧، ،١٣٥-٢/١٣٤[،]

ص١١ ص١٢[،]١٤٠، دراس]٢٠٥-٢٠٤، إىل إضافةً به واٍف تعريف احملققة كتبه مقدِّمات اجلنايبويف طارق الدكتور (ة

النحوي احلاجب لالستزادة) ابن مبصادرها  . فتنظر

اوند) ٢( من  . ]٢/٤٩٠ج،١٣[ قريةٌ

أعمال)  ٣( كيلومترقنامن سبعمائة حبوايل القاهرة عن  .]١/١٨٩ج،١٣[ .تبعد
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٣٧٢

وآثاره تالمذته
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٣٧٣

: وفاته

)٤(

شيوخه

مؤلفاته

احملقّقني:وينظر)٤( لكتابيه الدراستني إىل . ]١١ص٤،،ج١٩[،]١٥٦ص١،ج١٨[،]٩٩،ص٢،ج١: [إضافةً
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٣٧٤

تالميذه و عصره

النحوياتجاهه

مثالً) ٥( أفرادهم)،٢٥٤،٣٤٨،٥٨٩: (ينظر خيالف  ٠)٦٥٨١٩٩،٢٤٠،٢٤٩،٢٥٤،٣٤٨،٣٠: (وقد

مثالً) ٦(  ). ٦٤٦: (ينظر

مثالً) ٧(  ). ١٨٥،١٩٥،٢٢١،٢٧٢،٣٤٠،٣٤٨: (ينظر

مثالً) ٨(  ). ٥٨٩: (ينظر

مثالً) ٩(  ). ١١٧،١٣٠،١٧٩،١٩٤،٣٠٨،٣٧٣،٣٨٩: (ينظر

مثالً) ١٠(  ). ١٨٥،١٨٧،٢٤٧،٢٧٣،٥٧٨،٦١٠،٧٠٦،٧٠٧: (ينظر
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٣٧٥

:وفاته

--

احل ابن على املوصلي مجعة ابن اجباعتراضات

 

مثالً) ١١(  ). ٢٣٩،٢٩٧،٣٠٨،٣٣٢: (ينظر

البصري)  ١٢( اجلرمي إسحاق بن صاحل عمر واللغة،أبو بالنحو عاملاً فقيهاً كما،كان عبيدة، وأيب واألصمعي ويونس األخفش عن وأخذ
املربد عنه الفراء،أخذ سن،وناظر تويف ـ٢٢٥ةو ج١٠[ ه ،٢/٨[ . 

بيت) ١٣( للفرزدقمنهذا منسوب الكناين: وقيل. البسيط يف-للحزين كما يغوث عبد بن ص٣١[ ،]١٥/٢٦٣ج٣٠ [ عمرو ،
ج٣٤[ ،]٥٢١ص،٣٣[ : ينظر] .حزن،٣٢ [ ،]٨٩،٨٨ ج٢٨[ ،]٣/١٩و١/١٩٧، ،٣٦ [ ،]٤٢١ص،٣٥[،]٢/٣٠،
.]٣٢٣-٥/٣١١ج

فيهوا الفاعل: لشاهد مقام ارور املعلل  .إقامة
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٣٧٦

الضرير) ١٤( الواسطي حممد بن القاسم له: "قال حصل:". . املفعول قد الذي التغيري من حلقه قد ملا فاعله، يسم مل ما مقام يقام ال و
احلذف من الفعل. فيه غرض فإنه املعىن،،وأيضاً ذلك عن زال رفع ص٢١["فإذا ،٦٨[ . 
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٣٧٧

الترجيحواألدلة

__

احلديدس) ١٥(  .٥٧/٢٣ورة

 . املازين) ١٦(
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٣٧٨

__

سنة) ١٧( بالكوفة توفّي الشجري، ابن شيوخ من الكويف إبراهيم بن عمر الربكات، أبو ـ٥٣٩هو ص٤٣[،]٣٢٧-٢/٣٢٦ج،٩ [ ه ،٣٩٩.[ 
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٣٧٩
)١٨(

)١٩(

 m  k  j   i      h  g      f    e  dl)٢١(

يف)١٨( لالستزادة املسألة ج٤٧ [ ،]٢/٥٣،٧/٧٢ج،٣[ تنظر ص٤٨ [ ،]٢/٥٧، ،٤٩ [ ،]٢/٣٠٢١ج،٢٨ [ ،]١١٠،
].١/٢٧٢ج

جبملة" :قال ] . ٦٧ص،٥٠ [ )١٩( مقدر أنه فاألكثر ظرفاً وقع ".وما

الواقعة) ٢٠(  . ٩١- ٥٦/٩٠سورة

املطبوع) ٢١(  ).ألنه(يف

كيسان)٢٢( بن احلسن أبو سنة-هو املتوىف النحوي البغدادي كيسان بن إبراهيم بن أمحد بن من٣٢٠سنة: وقيل،٢٩٩حممد ـ، ه
تصانيفهربد،املأصحاب القواىف:من القراءات،تلقيب واالبتداء،كتاب الوقف القرآن،كتاب النحو. معاين يف ،١٠[ . املهذب

 . ]٢٨٩ص،١٢ [ ،]١/١٨ج
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٣٨٠

–

كتابه) ٢٣( يف ليس املذهب يف). األصول(هذا الفارسي ذكر كتبه]١٠٥ص،٥٧[ وقد بعض يف هذا إىل ذهب يسمِّه،،أنه ج،٥٨[ : نظريومل
 ] .١/٢٠٩ج،٥٩ [ ،]١/٢١١

عل) ٢٤( أقف يفمل حيان أبو قاله ما د٠املطبوع)الشريازيات( ى هنداوي. حتقيق  . ].٦-٤/٥ج،٤ [ ،]١/٣٤٤ج،٦٠[ : وينظر. حسن

ـنظر) ٢٥( يف.  ] ١/٢٠٦التصريحج،٧١[ ،]١/١٦٧ج،٧٠[ ،]١/٦٨ج،٦٩[ : لالستزادةوي علي أبو ص٧٢[وقدره باسم]٢٤٧،
يف. البفعل برأسه-أيضاً-وأجاز. الوجهني)١٠٩-١٠٥ص،٥٧ [ وأجاز قسماً له السراج ابن للعكربي([ : وينظر. جعل اإليضاح شرح
حاشية) ٣٠٣-٣٠٢ عن احملقق]٤/٤٩ج،٤[ نقالً قال كثرية: ، مصادر  . ففيه

قال)٧٥ص(ويف،]٣٥ص،٧٤ [ ،]١/٢١٨ج،٧٣ [ ،]٣/١١٢١ج،٢٣[ : لالستزادةوينظر)٢٦( فاعل، اسم الفاعل( :قدره اسم فحذف
به وللعلم  . ] ٢٤٥/ ١ج،٧٥ [ :وينظر،)ختفيفاً،

إليهو)٢٧( اجلملنسبه شرح يف خروف والتكميل١٥٠ابن التذييل حاشية عن ج٧٣[ و،]٨٧:٢ج،٧٦[:وينظر) ٤/٤٩نقالً [ و،]١/٣١٨،

يف].٣/١٠٥ج،٤٦ مالك ابن يف. لألخفش ] ٣٤٩-١/٣٥٠ج،٧٧(ونسبه السريايف ج٥٥[ ونص البصريني) أ/١٣١:٢، قول أنه . على

يف املسألة  ) .٣٧٨-٢٥١،٣٧٦-٢٤٩ص،٧٩[و] ٢٤٧-٢٤٥ص،٧٨[ :وتنظر
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٣٨١

٢/٢١ج،٨٢[ و ] ١/٢٧٦ج،٧٥[ و ] ١/٢٧٧ج،٢٨[ و ] ١/٨٠ج،٨١[ و ] ٨٤ص،٨٠[ : لالستزادةوينظر)٢٨(
 ] .١/٢٣١ج،١١١[ و ] ٥٤ص،٧٤[ و ] ١/٢٠٦ج،٧١[ و] 

والتكميل(٨٨٩واحملصل،و] ٢٣٢- ١/٢٣١ج،١١١[ : وينظر)٢٩( التذييل حاشية عن وقد ] ١/٢٠٦ج،٧١[ ،)٤/٤٩نقالً
أنه على فيه نصَّ للزخمشري املفصل حواشي من نصاً الشارح فيه أ" ذكر جيوز فعلال إالّ يضمر :وينظر] ١/٣١٨ج،٧٣[ ". ن

 ].١/١٦٧ج،٧٠[ 

يف) ٣٠( ويف : )٢٤٩ص،٧٩[ ويفللبصريني،]  ٢٤٥ص٧٨[ نسب ـور ـورهم: ) ١٤٠-١/١٣٩ج،٨٣[ للجمه ،جلمه
 .  ] ٣٦ص،٤١[ و ] ١/٢٣١ج١١١ : [ وينظر

ثعلب)٣١( خرب. ]٤/٥٤ج،٤[:روينظ] ٣٧٧ص،٧٩[و] ٢٤٥ص،٧٨[ يف-أيضاً–قول بأنه القول اخلباز ابن إليه ونسب
بشيء يتعلق ال و املبتدأ  . ]١١٢ص،٨٨[ : ينظر. عن

الدهان) ٣٢( البغدادي: ابن الدهان بن سعيد بن الّله عبد بن علي بن املبارك بن سعيد حممد، أبو ـنة.. هو س باملوصل ـ٥٦٩(تويف ) ه

اهلجاء"له اإليضاح " ،"باب الفارسي،" شرح علي اللمع"أليب وغريها"شرح جني . البن

 . ]١/٥٨٧ج،١٠[،]٢٢٣-١١/٢١٩ج،٨٩ [ ،]٥١-٢/٤٧ج،٩[ 

يف قوله  ). ٤/٥٤ج،٤:( وينظر

 . ]٢٤-١/٢٣ج،٦٩ [ :وينظر) ٣٣(

وينظر)٣٤( سبق، مر]١١٢ص،٨٨[ : وقد كما مجعة ابن كالم يف ظاهر  . وهو

 . ]٢٠٠-١/١٩٩ج،٩٢[ و ] ٤٢١ص،٩١[ و] ١/٢٣٥ج،٩٠[ : ينظرو) ٣٥(

الربكات)٣٦( الكويف،أبو إبراهيم بن سنة(عمر ـ٥٣٩تويف كتابه) ه يف(يف اللمعالبيان  ). ١١١،١١٤شرح
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٣٨٢

–

-–

يف] ٥٨٤ص،٣٥[ : وينظر) ٣٧( قال  ].٤٨ص،٢٧[وبه

يف) ٣٨( الفارسي  . ]٣١-٣٠ص،٩٥[و] ١٠٥ص،٥٧[: وقول

 ].٤/٥٣ج،٣٣:  [ ينظرو) ٣٩(
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٣٨٣

--

–

 m°  ¯ l

--

لالستزادة) ٤٠( ينظر بعضها، عن وأجاب مالك، ابن عن نقالً أوجه عدّة حيان أبو ج،٣٣[ ،] ٣١٥-١/٣١٣ج،٧٣[ : ذكر
٥٢- ٤/٥١[ . 

األحزاب) ٤١(  . ٣٣/٦سورة

عمران) ٤٢( آل  . ٣/١٦٣سورة
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٣٨٤

 . ]١/٢٠٦ج،٧١[ و] ٢/٢٢ج،٨٢[ و] ٤/٥٠ج،٣٣[ :ينظر)٤٣(

 . ]٢/٢٢ج،٨٢[ و] ٣١٨-١/٣١٧ج،٧٣[و] ٤/٤٩ج،٣٣[ :وينظر)٤٤(

يفلبيت)45( كما احلارث بن  . ] ٦٤٩ص،٣٧[ و] ١/٣٢٦ج،٨٤[ زفر



يفمجعةابناعتراضات ومناقشة(احلاجبابنعلىللكافيةشرحهاملوصلي  )عرض

 

٣٨٥

 --

--

 m  K     J  I

M   L  l

 ].١/٢٠٦ج،٧١[ و]٢/٢٢ج،٨٢[و] ٣/١١٢١ج،٢٣[ و ] ٥٠-٤/٤٩ج،٣٣[و] ٥٨٤ص،٣٥ [ :وينظر)٤٦(

قوليهما) ٤٧( توثيق  . سبق

 .]١٠٨-٣/١٠٧ج،٤٦[: وينظر)٤٨(

يونس) ٤٩(  . ١٠/٢١سورة

يف)٥٠( أيده متأخراً]٢٤٦-١/٢٤٥ج،٧٥[و الفعل تقدير بإمكان هشام ابن ورده -٤/٤٩ج،٣٣[ : ،ينظر]١/٢٠٨ج،٥٩[،
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٣٨٦

 m    z  y

  c  b  a  `  _  ~      }  |    {l 

                                                                                 
 . ]١/٢٠٦ج،٧١[و] ٥٠

يونس) ٥١(  . ١٠/٢١سورة

قائله)  52( على أقف الطويل،مل من ج،٤٦[ و]١/٢١١ج،٥٨[ و ] ٦/٣٤٢ج،٥٤[ و] ٤/٥٨ج،٣٣[ :ينظر. البيت
 .وسط: وحببوحة. ]٥٨٢ص،٣٥[ و ] ١/٣١٧ج،٧٣[و] ٣/١٠٩
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٣٨٧

--

-

--

)٥٣ (بعيالر على تلمذ البصري، الزعفراين احلسن أبو حيىي، بن الفارسي،حممد  .]١/٢٦٨ج،١٠[ ٠ولقي
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٣٨٨

 m  k  j   i      h  g      f    e  dl

الواقعة) ٥٤(  . ٩١-٥٦/٩٠سورة

املطبوع) ٥٥( مر)ألنه(يف  .،وقد

 . ]١٩٠-١/١٨٩ج،٩٢[ و] ١/٢٧٦ج،٥٧[ : وينظر)٥٦(

 . ]٢/٢٢ج،٨٢[ و] ٢٣٢-١/٢٣١ج،٣[ و] ٥٠-٤/٤٩ج،٣٣ [ :وينظر)٥٧(



يفمجعةابناعتراضات ومناقشة(احلاجبابنعلىللكافيةشرحهاملوصلي  )عرض

 

٣٨٩

 m  o  n  m  ll

 

--

)٥٨  (
املصدرإ يف ليست مني  .ضافة

عطية) ٥٩( ابن به املتعلّق الكون من جعلها  .]٥٨١ص،٣٥[ : وينظر. ]١٢/١١٤ج،٩٧[ ِممَّن

النمل) ٦٠(  . ٤٠/٢٧سورة

ذلكوقد). ٦١( إىل هشام ابن علي. نبه أبو قال منسوخة:"و شريعة الظرف عامل تعاىل"إظهار قوله فأما عنده  :، مستقراً رءاه ﴾فلما
مستقر) رآه(فالعامل يف. ]٣٤ص،٢١[ . ال العكربي . ٢/١٧٣التبيان: وقول
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٣٩٠

 ].٤/٨٧ج،٣٣ ][ ٣٢٧/ ١ج،٧٣[ ) ٦٢(

-١٩٢ص،١٧[ و] ١/٢٦٤،٢٦٥ج،٧٥[ و] ١/٢٨٩ج،٤٩[ و] ٤/٣٠٨ج،٩٨[و ] ٢/٨٣ج،٧٦[ : ينظر) ٦٣(

 . ]١/١٠٨ج،٨٢[ و] ١٩٣

حنو: ". . . قال)  ٦٤( املبتدأ، جمموع إىل اخلربين من واحد كل من الضمري رجوع يف مبرتلته هو ما وأسود: (وكذا أبيض و)هذا هذا(،
وحامض  .]٢٦٥-١/٢٦٤ج،٧٥[ )". حلو

  ] .٣/١١٠٥،١١٣٨ج،٢٣[ : روينظ) ٦٥(

ج٧٦[ ) ٦٦( ،٨٣/ ٢.[  
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٣٩١

يف)  ٦٧( وهو الذئب، يصف ثور بن حلميد الطويل، من ).٢١٤ص،٦٦[ ،]٥٨٥ص،١٠٠[ : وينظر]١٠٥ص،٩٩[ : بيت

و)املنايا(بدل) األعادي: (ويروى وقع) هاجع(بدل) نائم(، اخلرب:وقد هاِجع(تعدد واحد) يقْظانُ   .ملبتدأ

يف) ٦٨( قوله وسيأيت املنثورة(كذا حمذوٍف) : "املسائل شيٍء من ذكر هذا على رجع وإنَّما منهما واحٍد يف الذكر هذا،ليس قام
يف". مقامه قوله االمسني. أيضاً) احلجة(وسيأيت جمموع من يعود إنما الضمري أنّ يرى أنه جنِّي ابن إليه هناك. ونسب أنّ وذكر

كثرياً عليحتريفاً أيب الدماميين]١١٧-١١٦ص،١٠١[ على كالم ضمن  . وسيأيت

أيضاً) ٦٩(  ] .٣/١١٣٨،١١٠٥ج،٢٣[ : وينظر

 ] .١٦٦-١/١٦٤ج،٧٣[ :ينظر) ٧٠(

 ] .٣٣-٣٢ص،٩٥[ و] ١٥١-١/١٥٠ج،١٠٥[ : ينظر) ٧١(



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٣٩٢

__

عائد) ٧٢( أعلم-الضمري ق-واهللا وكذا كالمه، خلَّص من وبعض حيان أيب الكتابعلى حمقق  . ال

املخضرمني) ٧٣( من الطائي املعىن ريان بن سويد بن عمرو بن وقيل،عدي احلماسة، شعراء عدي: من بن سويد ص١٠٦[ . امسه ،
الضيب: وقيل]٢٥٢-٢٥١ يثريب بن عمرو النيب،القائل ير ومل أسلم اجلاهلية، يف ورؤسائهم قومه فرسان القائل: وقيل. من

الض ج١٠٨[ و] ١/١٥٤ج،٣٧[ . بياحلارث ،٤/٣٢٧. [  

وأوله) ٧٤( اجلمل، يوم الشاعر أنشده رجز ـل:      من الوه جدَّ إذْ برزةَ أبو أنا
الشاهد العسل:      وبعد من عندنا أحلى املوت

يف منه ِقطَع ج١٠٩ [ ،]١/١٥٤ج،١٠٧ [ ،]٢٨٩ص،٣٧[ينظر ،٩٢ [ ،]٣/٢٧٢ج،١١٠ [ ،]١/١٤٦،٢/٥١٠،
يف) . ٣/٨٢ج  .]٣/١٣١ج،٤٦ [ ،]١١٦-١١٥ص،١٠١[ : والشاهد



يفمجعةابناعتراضات ومناقشة(احلاجبابنعلىللكافيةشرحهاملوصلي  )عرض

 

٣٩٣

 

_

_
_

 mF   E  D  CGH  I   J  l__

املسمى) ٧٥( للزجاج املنسوب القرآن إعراب صاحب املعضالت: (نقل وإيضاح املشكالت علي) كشف أيب عن املعىن ،٤٢[ هذا
 . ] ١١٥٥- ١٠٥٤-٨٢٧-٧٩٣-٦٩٥-٦١٤،٢/٦٨٠-٣٩٦-١/١٣ج

الزجاج) ٧٦( إسحاق أبو السري بن إبراهيم حىت،هو العلم يف فنصحه وخيدمه، باألجرة يعلمه أن على املربد فلزم الزجاج خيرط كان
منها كثرية تصانيف وله الفضل، أهل من وكان القرآن(استقلّ، احلسىن(و) معاين اهللا أمساء سنة)تفسري وتويف ـ٣١١، ،١٠[ ،ه

يف. ]١/٤١١ج  . ]١/٧٠ج،١١١[ وقوله

 . ]١/٢٥٨ج،٧٦[ :ينظر) ٧٧(
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٣٩٤

_

_

-- m      I    H  G  F  E  Dl

--

البقرة) ٧٨(  . ٢/٦سورة
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٣٩٥

--

--

األوسط) ٧٩( مسعدة:األخفش بن  . سعيد

مفقود) ٨٠(  ٠]١٦٧/ ٢ج،١١٢ [ ،]٤٢/ ٢ج،٩[ وهو

 . ]١٣٢-٣/١٣٠ج،٤٦ [ ،]٣/١١٣٧ج،٢٣[ : وينظر) ٨١(



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٣٩٦

 -

اجلرمي) ٨٢( إسحاق بن صاحل عمر أبو به املراد أنَّ صس(والظاهر ترمجته  ).١٢بقت

معناه) ٨٣( فارسي تركيب حامض: هو التفسري: (]١/١٤٣ج،١١٣[ ويف،حلو يف ـشيء.:هو ال ـسمِّي ت والفرس حامض، حلو
حمبوب): شريين(] : (( ١٣١ص،١١٤[ ويف،)باالشتقاقات لذيذ  )). حلو

 . ]١١٣٨–٣/١١٠٥ج،٢٣[ : وينظر)٨٤(
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٣٩٧

  m      I    H  G  F  E  Dl 

–

–

البقرة) ٨٥(  .٢/٦سورة

يفتنظ) ٨٦( لالستزاده املسألة هذه ص١٧[،]٤/٣٠٨ج،٩٨[ : ر [،]١/٢٩٤ج،٢٨[ ،]١٤٦ص،١١٣ [ ،]١٩٣-١٩٢،

 ].١/٢٨٨،٢٨٩ج،٧٥[ ،]٥٠ص،٢٧ [ ،]١/٢٣٩،٢٤٣ج،١١٥[،]٣/١٧٦ج،٢ [ ،]٢٣٢-١/٢٣١ج،٧١
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٣٩٨

–

–

–

–

 . ]٢٦٧-٢/١٦٦ج،٢٨ [ ،]٤٨١ص،١١٦ [ ،]١/٢٦٨،٢٦٩ج،٧٧[ ،]٣/٢٣٦ج،٩٨[ : وينظر) ٨٧(

 . ]١/٣٣٩ج،٤٧ [ :وينظر). ٨٨(

ذكر) ٨٩( ما غري احلال(ضمري ذي غري ضمري املبتدأ كان  ). إذا

املطبوع) 90( اجلرِّ(يف بالضمري)يف ؛الستقالهلا فضلة ـها بكون يشعر ما وجد ملا الواو لوال ذْ واضح،إ واملراد واضحة، غري والعبارة ،.
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٣٩٩

-

- -

–

الزخمشري) ٩١(  .يعين

والشاطبية)٩٢( واجلزولية املفصل، شارح الّلورقي حممد أبو ،املرسي األندلسي جعفر بن املوفَّق بن أمحد بن ـ٦٦١:ت(القاسم ) ه

 ].٢/٢٥٠ج،١٠[ : ينظر
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 m   j  i    hl
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 m   j  i    hl

 . ٧/٤األعرافسورة) ٩٣(
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٤٠١

--

- -

ج٤٦[ : وينظر) ٩٤( ،٦/٢٥١[ . 
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 [ ،]١٦٧-٢/١٦٦ج،٢٨[ ،]١/٢١١ج،٤٠ [ ،]١٦٢ص،١٢٢ [ ،]٢/٣٦٤ج،٧٣[،]١/٢٧٤،٦١٧ج،٨٧[ ) ٩٥(

 ].٦/٢٥٠ج،٤٦

 . ٢/٣٦البقرة) ٩٦(

طه)٩٧(  .٢٠/١٢٣سورة

البقرة) ٩٨(   . ٢/١٠١سورة

الفرقان) ٩٩(   . ٢٥/٢٠سورة

الزمر) ١٠٠(   . ٦٠/ ٣٩سورة

لقمان) ١٠١(  . ٣١/٧سورة

الشعراء) ١٠٢(  . ٢٦/٢٠٨سورة

املائدة) ١٠٣(  . ٥/٤٦سورة

املائدة) ١٠٤(  . ٥/٤٤سورة

 . ٧/٤٩ألعرافاسورة)١٠٥(

الرعد)١٠٦(  .١٣/٤١سورة

املائدة) ١٠٧(  . ٥/٤٦سورة

املائدة) ١٠٨(  . ٥/٤٤سورة

البقرة) ١٠٩( طه٣٦/ ٢سورة وسورة ،٢٠/١٢٣. 

الرعد) ١١٠(  . ١٣/٤١سورة
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العرب)١١١( المية من للشنفرى الطويل من ج،١٢٥ [ ،]٢/٧٥٩ج،٧٧ [ ،]٢/٣٦٤ج،٧٣[ : وينظر]٦٦ص،١٢٤[ . بيت
نسبة]٤/٤٦ القطا: ( ويروى. بال ).  آسار

القيس)  ١١٢( المرئ السريع من وينظر]١٢١ص،١٢٦[ . بيت  .املرتفع: والشائل]٨/٣٥٥ج،١٢٧[ و ] ٢/٣٦٤ج،٧٣[ : ،

الذبياين)١١٣( للنابغة البسيط من .   ]٧١٢ص،١٠٢ [ ،]١/٢١١ج،٤٠ [ ،]٢/٣٦٤ج،٧٣[ : وينظر. ]٨٤ص،٣٩ [ بيت

يف)  ١١٤( الكامل من نسبة،] ٧/٢٢ج،١٢٥[ بيت اجلُعفى]٢/٣٦٤ج،٧٣[ بال لألشعر معدٌّ: وعتد . ])وأي(٣٢[ يفوهو
اخللق تام شديد أو الدَّواب: والوأي. للجرى، من الشديد  السريع

يف) ١١٥( لطرفة الرمل من يف]١٥٧ص،٦٨[ بيت وينظر ثوب: اإلزار) ١/٢٥٨ج،٩٢ [ ،]١٤ص،١٢٨ [ ،]٢/٣٦٥ج،٧٣[ ،
به حاشيته: واهلداب. يستتر دون الثوب طريف يف .خيوط

يف)١١٦( للبيد الكامل من يف]٣١١ص،١٢٩[ بيت وينظر ،]٢٣٤ص،١٣١ [ ،]١٥٥ص،١٣٠ [ ،]١/٤٠٧ج،٧٦[ : ،
 ).  فغدت(بدل)فعدت:(وروي. ]٢/٣٦٥ج،٧٣[ 



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٠٤

مل)١١٧( الكامل من نسبةبيت على له يف. أقف   ].٢/٣٦٥ج،٧٣[ وهو

نسبة) ١١٨( على له أقف مل الكامل من يف. بيت  ].٢/٣٦٥ج،٧٣[ وهو

نسبة) ١١٩( على له أقف مل الكامل من يف.بيت  ].٢/٣٦٥ج،٧٣[ وهو

البسيط) ١٢٠(  ].١/٢١١ج،٤٠ [ ،]٢/٣٦٥ج،٧٣ [ ،]٦٨٣رقم٢/٢٥٠ج،٨٤[ . من

ا)١٢١( من الطويلبيت يف: قائله،لبحر التميمي السعدي جندل بن يف،]٤٢ص،١١٨[ سالمة ـر  [ ،]١/٢٥٨ج،٩٢[ وينظ

الليل:        ويروى. ]١/٤٣٧ج،٦٤ سواد خيرق. . .   . . . ولوال .مل

الليل:        ويروى سواد خيرق. . .   . . . ولوال   .مل

الطويلب)  ١٢٢( البحر من يف،يت بالوالء العقيلي برد بن لبشار أبيات ـدح،]٣٧٠ص،١٣٢[ من م يف املولدين،قاهلا أشعر وبشار
البازي و الربمكي حيىي بن ـل،. الصقر: خالد اللي سواد يف خروجه ـريعين ـرحج،٧٥ [ ،]١٦٤ص،١٢٢[ : ينظ ش

واملعىن)مع(بدل) من(ويروى].٦/٢٥١ج،٤٦ [ ،]١/٤٣٩ج،٦٤[ ،]٢/٤١ ومل: ، ـدة بل أهل قدري يعرف مل إذا
الظالم من شيٍء مع متنكراً عنهم خرجت به.أعرفهم يستأنس به،وبيته حيتجُّ  . وال

البسيط)  ١٢٣( البحر من يزن،بيت ذي بن سيف ميدح الصلت أيب بن ـر) ٤٥٨ص،١٣٣[ يف،ألمية ). ١٦٤ص،١٢٢[: وينظ

بالي: غمدان قصر مبالغة،املرتل: احملالل. مناسم  . صيغة
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٤٠٥

–

يف)١٢٤( اجلاحظ نسبه الطويل، البحر السدوسي] ١/٢٩١،٢/٣١٣ج،٣٤[ من خليفة بن واثلة بن،إىل امللك عبد يهجو
عليها( برواية) ١٦٤ص،١٢٢[ : وينظر،املهلب  ). تقوم

مروان)  ١٢٥( بن بشر ِبها ميدح قصيدة من لألخطل البسيط البحر ينظر،]٥٨٠ص،٤٥[.من مفرد، بيت ج،٦٣[ : وهو
 . ]١/٤٣٩ج،٦٤ [ ،]١٤املصباحص،١٢٨ [ ،]١٢/٢٠٣

علس)١٢٦( بن للمسيب الكامل من ج،٢٨ [ ،]٢/٤٢ج،٧٥ [ ،]١/٤٣٩ج،٦٤[،]١٢/٢٠٣ج،٦٣: [ ينظر.بيت
 ).ما(بدل) ال:(ويروى ] ٦٥٦،٨٣٣ص،٣٥ [ ،]٢/١٦٧
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٤٠٦

–

 ].٢٤٥-٢٤٤ص،١٣٤ [ ،]٣٨٨- ١/٣٨٧ج،٤٧[ :وينظر)١٢٧(

يف) ١٢٨( هشام  ].٢/١٩٧ج،٨٢ [ ،]٤/١٠٤ج،٤٦ [ ،]٣/١٣٠١ج،٢٣ [ ،]١/٣٤٣ج،٩٠[ رأي

يف) ١٢٩( كيسان ابن  ].٨٢،٢/١٩٧ [ ،]٤/١٠٤ج،٤٦ [ ،]٣/١٣٠١ج،٢٣ [ ،]١/٣٤٣ج،٩٠[ رأي
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٤٠٧

–

––

––

–٦٦٩ص،١٠٩ [ ،]٣٧٥-٤/٣٧٣ج،٩٨ [ ،]٣/١٣٠١ج،٢٣ [ ،]١١٤ص،٧٤ [ ،]٢/٢٧٩ج،٧٦[ ) ١٣٠(

ج،٨٢ [ ،]٤/١٠٤ج،٤٦ [ ،]١٨٢-٢/١٧٩ج،٧٥[،]٣٤٤-١/٣٤٣ج،١١٠ [ ،]١١٤٢-٦٧٠،١١٣٨
٢/١٩٦. [  

عصفور)١٣١( ابن قال املضاف: "، بني الفصل من ذاك إذْ بدَّ وال حمضة، غري إضافته قدرت إذا معرفة إىل املضاف على ال تدخل وقد
قوهلمو حنو للَّفْظ، إصالحاً بالّالم إليه لك: (املضاف أبا الضرورة)ال يف ِبها يؤتى ال وقد  ).١/٢١١ج،١٣٥[ ". ،

 ].٣/٦٥٠ج،١٣٦[ ) ١٣٢(

جين) ١٣٣( عامل: " ابن بدَّ ال زائداً، كان وإن العامل، احلرف أنَّ حنو: "وقال" وذلك لإلضافة، مؤكدة اجلارة الالم زيدت وقد
يديك: قوهلم وال أباك، ال أي بالظلم، لك يدي وال أبالك، ج،٩٨[ ،)٢/٦٠٣: وينظر]٣٤٤-١/٣٤٣ج،١١٠[" . ال

٣٧٥-٤/٣٧٣[ . 

يف].٣/١٣٠١ج،٢٣[  : -أيضاً–وينظر) ١٣٤( اجلمهور]٩١-٩٠ص،٩٥[ ويرى  . رأي

يسعون ] . ٢/١٩٧ج،٨٢[ ،]٣/١٣٠١ج،٢٣[ )١٣٥( يوسف: وابن مصنفاتههو من التجييب، بن يبقى شرح: بن يف املصباح
سنة حدود يف اإليضاح،تويف ـ٥٤٠أبيات  ].٣٩٤ص،١٢ [ ،]٢/٣٦٣ج،١٠[ ه

يف) ١٣٦( الطراوة ابن  ].٢/١٩٧ج،٨٢ [ ،]٣/١٣٠١ج،٢٣ [ ،]٢/٢٧٠ج،٦٠[ رأي



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٠٨

––

–––

العرب)١٣٧( قول ذلك على والمسلم: والدليل لك غالمي وال أبالك لكال  . ي

يف) ١٣٨( االعتراضني هذين الرَّضي عنها. ]١٨٢-٢/١٧٩ج،٧٥[ ونقل  . وأجاب

 ].٦١-٢/٦٠ج،٧٣[،]٢٤٥-٢٤٤ص،١٣٤ [ ،]٣٨٨-١/٣٨٧ج،٤٧[ :وينظر)١٣٩(
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٤٠٩

––

--

––
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--
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البسيط) ١٤٠( من يف: بيت وينظر]١/٢١٢ج،١٣٩[ جلرير ،١٠٩[،]٤/٢٢٧ج،٩٨ [ ،]١/٥٣،٢/٢٠٥ج،٨٦[ : ،
].٤٥٧ص،٣٥ [ ،]١/٥٠٨ج،٦٤ [ ،]٣٤٥/اج،١١٠ [ ،]٩٠ص،٩٥ [ ،]٣/١١٤٠ج

قوله يف لكم: "الشاهد أبا األلف" ال ثبوت بدليل ارور إىل مضاف املنفي االسم أن على للتَّدليل الشارح به استشهد : حيث

إالّ تعمل ال للجنس النَّافية ال كانت وملا اإلضافة يف إالَّ تعود ال منوهي متنع ألنَّها اإلضافة؛ لتأكيد فاصلةً بالالّم أتوا النَّكرات، يف
اللفظ يف املضاف يتعرف فال لفظاً  . اإلضافة
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--

–

الكامل)١٤١( جمزؤ الشاعرلمن العبد بن طرفه جدُّ ثعلبة، بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن . سعد

قوله يف للحرب: ( والشاهد بؤس بني)يا مقحمةً الالم جاءت حيث اإلضافة، لتأكيد وذلك إليه واملضاف لفظ. املضاف وكذلك
النحويون) أراهط( فيه اختلف القياس. فقد خالف على رهط مجع هو الذي أَرهط مجع أنَّه قوم يف. فزعم ج،٧٦[ وهو
ج،١٤٠ [ ،]١/٢٤٢ج،٨٣،]١/٣٤٥ج،١١٠ [ ،]٣/١١٤٠ج،١٠٩ [ ،]٤/٢٧٤ج،٩٨ [ ،]٢/٢٠٧
٩٤٤-٢/٩٤١[ . 

الدارمي،: البيت)١٤٢( ملسكني الطويل ويروى]٥٠ص،١٤٠: [ ينظر. من يمنَّع: (، أباك ).ال

يف [ ،]١/٣٤٤ج،٩٠[،]٢/٦٧٠،٣/١١٤٠ج،١٠٨[ ويف ] ٤/٣٧٥ج،٩٨[ ويف،]٢/٣٧٩ج،٧٦[ : وهو

قوله ] .٤/١٠٦ج،٤٦ يف أباك: (والشاهد جاءت) ال ضعيفمضافة) أبا(حيث وهو الالم دون الكاف ذكر-إىل كما
عليه- الشارح يقاس وال اللغة .  يف

وينسب) ١٤٣( النِّمري، حيَّة أليب وهو الوافر، من قوله،لألعشى-أيضاً–بيت يف أباك: ( والشاهد ـ) ال ل امساً أبا جاءت ) ال(حيث

املخاطبة ضمري إىل أضيفت وقد للجنس، أبا: والقول. النافية إليهال واملضاف املضاف بني مقحمة والالم اإلضافة، باب من . لك

التعبري هذا يف كثرية أقوال من واحد هذا. وهذا غري آخر بيٍت سوى العربية اللغة يف يرد مل فإنَّه هشام ابن يذكر ما. وكما وهو
الشاهد هذا قبل يف. ]٣٢٩ص،١٤١[ ورد ج،١١٠[ ،٤/٣٧٥ج،٩٨ [ ،]٢/٦٧٠،٣/١١٤٠ج،١٠٨[ : وهو

 . ])أيب( ،٣٢ [ ،]٤/١٠٦ج،٤٦ [ ،]٣٥٢ص،١٤١[ ،]٢/٩٤٤ج،١٤٠[ ،]٢١١ص،١٣٥ [ ،]١/٣٤٥

 .ألباك) ١٤٤(



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤١٢
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املطّلب)145( عبد بن طالب يف،أبو الطويل من ،]٤/١٠٧ج،٤٦ [ ،])حبل(،)نسأ(،٣٢[ وهو،)١٤٢ص،١٤٢[ والبيت
صد: (ويروى] .)حبل(،١٤٣[ لك أبا ).تهدال

يف)١٤٦( خاصة) هنَّا(و) ِهنَّا(و) ثَمَّ( وأمَّا: " قوله. " ]٣/٧١٩ج،١٤٣[ وقال لفظ" . فللمكان لإلشارة وضع قد أنه يعين
قوهلم وهو باملكان، خيتص ثَمَّ،ِهنَّا: آخر ـ-وهنَّا  " . للبعيد) ثَمَّ( و) ِهنَّا( و،للقريب) هنَّا( ف

عبدالبيت) ١٤٧( بن عمرو بين أحد نضلة بن حجل هو وقائله الكامل، قد)٨٢ص،١٠٦[ من وكان التغليب، جعيل بن شبيب أو ،
و كلثوم) : نوار(أسر، ابن عمرو بنت وهي  ] .٨٤ص،١٠٦[ أمه

ج،٤٦ [ ،]١٢٧ص،١٤٤ [ ،]٧٧١ص،٣٥ [ ،]٣/٢١٢ج،٣٣ [ ،]٤٨٩ص،١٨ [ ،]١/١٩٨ج،٢٨[ : وينظر
احلنني: حنت: وقوله ] .)هنا( اللسان،٣٢ [ ،]٤/١٩٥ج،١٢٧ [ ،]١/٢٧١ج،٩٢ [ ،]٣/٢٦٢ وهو: من

نوار النفس، وتوقان والت: الشوق، المرأة، هنا: اسم ليس، بدا: مبعىن حني، أجنت: مبعىن حنت: واملعىن. أخفت: ظهر،
الذ وظهر احلنني، وقت ليس وقت يف املرأة وقيلهذه والعشق، احملبة من أجنته كانت أمُّ: ي وهي كلثوم، بن عمرو بنت نوار وهي

. الشاعر

قوله فيه للمكان) هنا: (والشاهد تكون أن واألصل الزمان، إىل اإلشارة جاءت . حيث

البيت  : ومتام

ارون واِر...  ...  ...      حنَّتن كانت الذي أجنَِّتوبدا
سيأيت  .كما

اإلنسان) ١٤٨(  .. ٧٦/٢٠سورة
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خترجيه)  ١٤٩( .سبق

ص) ١٥٠(  . ٣٨/٣سورة
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عمران) ١٥١( آل  .٣/٣٨سورة

املازين) ١٥٢( سلمى أيب بن زهري بن ـ٢٦ت(كعب ينظر)ه   .]٣٤٢ص،١٠٦[،]٩٧- ٣٠١٧/٨٧[ : ،و

يف)١٥٣( اهلروي نسبه املتقارب، من الشجري،]٦٢ص،١٤٨[ البيت يف]٣/١٥٣ج،١٤٩[يفوابن وكذا زهري بن ،١٢٧[ لكعب
يف] . ٤/١٩٥ج الشجري ابن أخاها] ٣٠٨ص،١٥٠[ ونسبه ترثي هلا وهو اهلذلية، يف. جلنوب [،]٥٨٥ص،١[ : ينظر

].٤٧ص،٣٥ [ ،]٨/٧٥ج،٣ [ ،]١/٢٠٦ج،٧٨ [ ،]٣/١٥٣ج،١٤٩[،]٢/٩٠ج،١٥

عجزه ـاال: ويروى ـِ الثِّم هناك تكون وأنك
ـاال:  ويروى ـِ الثِّم هناك تكون وأنك
ـاال:  ويروى ـِ الثِّم وسحنت يعقبك لن

صدره امل:  ويروى الربيع كنت ـثبأنك ـ غي
إلعمال شاهد األوىل الرواية وعلى الرواية، هذه على فيه شاهد الثقيلة) أنْ(وال من  . املخففة

عمران)  ١٥٤( آل  . ٣/٣٨سورة

األودي)  ١٥٥( حنو(األفوه ـ٥٠تويف ه أبا): ق يكىن جاهلي، مياين، شاعر مذحج، من أود بين من مالك، بن عمرو بن صالءة
باأل: قالوا. ربيعة األسنانلقب ظاهر الشفتني، غليظ كان ألنَّه احلكماء. فوه أحد وهو حروِبهم، يف وقائدهم قومه سيد كان
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عصره يف  . ]٣/٢٩٧ج،١٥١[ . والشعراء

ينظر) ١٥٦( الكامل، من  [ ،]١/١٩٣ج،٩٠ [ ،]١٢٧ص،١٤٤ [ ،]١/١٩٨ج،٢٨[،]٣/٢١٢ج،٣٣[ : يفالبيت

 . ]١/٣٣٨ج،١٥٣

ببعض،): شابهتت: ( وقوله بعضها عظمت،): تعاظمت( اشتبه اخلوف): املفزع( مبعىن الفزع وأصل ( يف: والشاهد. امللجأ،

املكان) فهناك إىل اإلشارة وضعه وأصل الزمان، إىل إشارة  . فإنَّه

األحزاب) ١٥٧(   . ٣٢/١١سورة

املعىن)  ١٥٨( األعرج هو وقائلهما الطويل، من خم،البيتان شاعر ترمجته(ضرموهو ج،٣٣ [ ،]١/٢٥٠ج،٧٣[ : وينظر).تقدمت
.]١٢٧ص،١٤٤ [ ،]٣/٢١٢

احلاسر املشمعل: و الرأس، النخيب: املنكشف السريع، املقنع: اجلاد ميسراً: الضعيف، القناع، .مهيئاً: البس

يش: يقول عندما ولكن ناقته، بلنب فرسه يؤِثر ألنه تلومه كانت زوجته مباإنّ الفرس جيزيين مضطربة فَِزعةً امرأته وتقوم األمر تدُّ
يرضيين ما فأرى إليه أذهب ما عند له أقدمه .كنت

خترجيه)  ١٥٩(  .سبق

يفيعين) ١٦٠(  .]٤٨١- ٢/٤٧٥ج،١٤٥[ الفارسي
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الكهف) ١٦١(  . ١٨/٤٤سورة

يف) ١٦٢( وقوله حيان، أبو عنه نقل النحاة(حنوي  ). ٥٥١تذكرة

هو ] ٢٧٠-١/٢٦٩ج،٨٢: [ يف) ١٦٣( النحوي: واملفضل، ضبة، من يعلى بن حممد بن املفضل العباس وأبو الرمحن، عبد أبو
والعروض،الكويف األمثال يف سنة.(ألّف ـ١٧٨توفِّي  .]٣٥٢ص،١٢ [ ،]٢/٢٩٧ج،١٠[ :ينظر. ) ه
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األحزاب) ١٦٤(  . ٣٣/١٠سورة

عمران) ١٦٥( آل  . ٣/٣٨سورة

يونس) ١٦٦(  . ١٠/٣٠سورة

الكهف) ١٦٧(  . ١٨/٤٤سورة

خترجيه)١٦٨(  .   سبق

خترجيهما) ١٦٩( سبق .البيتان

خترجيه) ١٧٠(  .سبق
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وتبعه) ١٧١( الفارسي علي أبو فالتزم هنَّا، الت كثرياً الشعر يف ورد وقد شيٍء، إىل إضافته وعدم التعريف، اإلشارة اسم الِزِم من ألنّ
إعماهلُا يصح ال ألنها الت، إمهال مالك وقاالابن ومكان، معرفة دخلت: يف وكانت) هنا(على) الت(إذا مهملة، ) هنَّا(كانت

بعدها ملبتدأ اخلرب على رفع موضع يف الظرف على  ). ٤/١٩٥ج،١٢٧. ( منصوبة

الّلخمي)١٧٢( املنذر بن األسود فيها ميدح قصيدة من لألعشى، امرأة): جبرية(و،]١٦٣ص،١٥٦ [ بيت اسم
يف ص٥٣[ و]٥/٣٧٦ج،٦٣[ وهو و]٢/٣٩ج،١٥٧[ و ] ٢/٤٧٥ج،١١٠[ و ] ٣٤٠،٥٤٩ص،١٤٥[ ، ] ٧٥٤،
. ]١٩٨،٢٠٣-٤/١٩٦ج،١٢٧[ و ] ٣/٢١٢ج،٣٣[ و ] ١/١٠٥ج،١٣٥[ 

اخلفيف،يف) ١٧٣( من والبيت الطائي، حكيم بن احلكم اخلزانة. ]٤/١٩٨ج،١٢٧ [ ،]١٧١ص،١٥٨[ :وهو لِذي: (ورواية
ى( ] : ٩٩٦ص،١٥٩[ ويف).السِّننيتأن   ).ال
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النمريي)١٧٤( للراعي الطويل من وقيل: البيت حصني، بن مروان: عبيد بن بشر فيها ميدح قصيدة من جندل، أبو معاوية، ،٣٠[ ابن
يف]. ١٢٢ص،املؤتلف٣١ [ ،]٢١٧-٢٤/٢٠٧ج هنن٢٤١)تيح ( ٣٢[ ،]٣٤ص،١٦٠[ : والبيت [ و] ٣٢٩،

 ].٤/٢٠٣ج،١٢٧[ و])شرف ( ١٣

لالستزاده)١٧٥( ج،٧١[ ،]١/١٢٢ج،٩٢ [ ،]١/٤١٨ج،٨٥ [ ،]٩١٩ص،٣٥ [ ،]٢/١٨٧ج،٦٤[ : وينظر
 .]١٤٨١-/١٤٦١ص،٥٩ [ ،]١/١٤٦
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نصُّه]٢/٤٣٧ج،٧٥[ ،]٢/٦٩٢ج،١٤٣[ : وينظر)  ١٧٦(  . فهذا

ج١٦٢[ ،]٦٥-٦١ص،١٥٢ [ ،]٢٧ص،١٤[،]٥٨-١/٥٧ج،١٤٩ [ ،]٢/٢٦٦ج،١٥٥: [وينظر)١٧٧( ،
.]١/١٩٥ج،١٣٤ [ ،]٨٥- ٢/٨٢ج،٤٩ [ ،]٣/١٠٥ج،٣ [ ،]١/١٠٦ج،٩٠ [ ،]٣١٠-١/٣٠٩

ينظر)١٧٨( صور، يف االنفصال يتعيَّن ،٧١[،]٢١٧-٢١٦ج،٧٤ [ ،]١/٦٠٤شرحج،١٦٣ [ ،]٢/٣٦٢ج،٦٧[ : وقد
 . ]١/١٢٣ج،٥٩ [ ،]١٠٩-١/١٠٦،ج
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 ].٣٦٢-٣٦١-٣٥٦-٣٥٥-٣٥١-٢/٣٥٠ج،٧٦[ : وينظر)١٧٩(

هود) ١٨٠(  .١١/٢٨سورة

األصول) ١٨١( يف أجده  . مل
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–

األنفال) ١٨٢(  .٨/٤٣سورة

هود) ١٨٣(  .١١/٢٨سورة

حممد) ١٨٤(  .٤٧/٣٧سورة

البقرة) ١٨٥(  . ٢/١٣٧سورة

وصايا) ١٨٦( الترمذي الوداع،، حجَّة ماجة٥خطبة ابن  .٦وصايا،
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البدل)١٨٧( أن يرى أنه من احلاجب البن مجعة ابن السامع" مانسبه يدي"إخل...إعالم بني اليت كتبه يف أجده الكافية،( : وهي:ملْ
اإلعراب علم يف الكافية املقدمة واإليضاح،وشرح الوافية،  ). وشرح
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ذلك) ١٨٨( إىل اإلشارة  . سبقت

األعراف) ١٨٩(  . ٧/٧٥سورة
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٤٢٥

آخره)  ١٩٠( بيت وفيه ديوانه، يف أجده ومل لألعشى، منسوب الكامل، من يف). بسواد(بيت الشاهد ج،٣[،]٧٦١/١٦١[ : ينظر
،]٢/٢٢١ج،١٣٨ [ ،]٥/١٩٧ج،١٢٧ [ ،]٥/٣٤٨ج،٨٢ [ ،])عني(،٣٢ [ ،]٢/٦٣٧ج،١٦١ [ ،]٢/٢٦٣

قاِة: لَهالسَّر املُعيَّ: األبيض، الظهر، سواد: نأعلى عينيه بني الذي  . الثور
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٤٢٦

--

--

--
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٤٢٧
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٤٢٨
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٤٢٩

 - -   

mq  pr t   s  l

 m  F  E  D  Cl

 --

ص) ١٩١(  . ٣٨/٣٠سورة

الزجاجي) ١٩٢( ومجلَ احلماسة، شرح إسحاق، أبو ملكون، بن سعيد بن أمحد بن منذر حممدبن بن ـ٥٨١ت(إبراهيم [ : تنظر).ه

 . ]١٨ص،١٢ [ ،]١/٤٣١ج،١٠

الك) ١٩٣( أدب شرح اجلواليقي، منصور أبو اخلضر، بن أمحد بن واملعربموهوب ـ٤٥٠ت(اتب، ج١٠[: تنظر) ) ه ،٢/٣٠٨[،
يف. ]٣٥٧ص،١٢[  . ]٩٠،٢/١٢٦ [ ،]٤/٢٠٤٣ج،٢٣[ : ورأيه

هشام) ١٩٤( ابن وقال الغزين، مسعود بن البديع: "حممد كتاب صاحب الذّكي، يف]١/٢٤٥ج،١٠[ : تنظر" ابن ج،٢٣[ :ورأيه
٤/٢٠٤٣.[  

إبر) ١٩٥( بن حممد بن علي بن وشرححممد عصفور، ابن على تلمذ الصغري، بالشلوبني املعروف الّله عبد أبو املالقي، األنصاري اهيم
سيبويه ـ٦٦٠ت(أبيات يف. ]٣٣٣ص،١٢ [ ،]١/١٨٧ج،١٠[ : تنظر) ه   ].٤/٢٠٤٣ج،٢٣ [ :ورأيه

العصر) ١٩٦(  . ١٠٣/٢سورة



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٣٠

--

- -
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٤٣١

m  C  B  A

  Dl

النساء) ١٩٧(  . ٤/٣٤سورة

حممد) ١٩٨( بن احلسني بن القاسم وغريهاوهو األمنوذج، وشرح املفصل، شرح يف التَّخمري صاحب األفاضل، صدر ج،١٠[ .،
٢٥٣-٢/٢٥٢[ . 



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٣٢

 - -

–-

يف) ١٩٩( وإنما الكافية، يف ليس القول املفصل(هذا شرح يف  ). ٢/١٧٢اإليضاح
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٤٣٣

  

 - -

 

قلت: "قال) ٢٠٠( احلكاية أردت وينظر:. . . "وإنْ  . ]٧٧ص،٤٠ [ ،]٢/١٤١ج،٢٣[ : ،

الصب) ٢٠١( احلكاية: قوله: "(انقال أي: أي) لقصد اجلملة، لفظ القول: حكاية مقول أنَّها املراد وليس بلفظها، ِبها خالفاً) اإلتيان
اجلامع   ].١/٢٨٧ج،١٦٤[ " …لشارح

الفارسي) ٢٠٢( عنه مجيلٌ: "قال حسن قول  . ]١/٣٣٢ج،١١٥[ ". وهذا

بن) ٢٠٣( خسرو بن فنَّا وهو الفارسي، عن أخرب بويهممَّن بن سنة،احلسن تويف اخلضراوي، عنه نقل شجاع، أبو الدولة، عضد
ـ٣٧٢(  . ]٢/٢٤٧ج،١٠[ ). ه

يف)  204( عصفورهكذا البن الزجاجي مجل  .شرح

يف) ٢٠٥( النسبة   ].٣/١٢٥٨ج،٢٣ [ ،]٧٧ص،٤٠ [ :تنظر



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٣٤

اهلج) ٢٠٦( السابع القرن علماء من احلسني بن إبراهيم الدين، تقي إسحاق، الكتابأبو هلذا إضافةً له شرح(ري، يف الشافية التُّحفة
ج١٠[ ). الكافية لكتاب ] ٥/٣٢٤ج،١٦٥ [ ،]١/٤١٠، احملقق به]٦١[ ومقدمة واٍف تعريف  .)ففيها

 . ]٧٨٦ص،٣٥ [ ،]١/٤٧٩ج،١٢٠[ : وينظر)٢٠٧(

الفاعل) ٢٠٨( إىل مضاف  . مصدر

السراج) ٢٠٩(  .ابن

 .]٣/١٢٥٨ج،٢٣[ ،]٧٧ص،٢٤[ الشلوبني) ٢١٠(

يف)٢١١(  ].٧٧ص،٢٤[ : وهو
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٤٣٥

–-

تعليل) ٢١٢( بال عبارتهتو،ذكرها  . قدمت

صاحب) ٢١٣( الزبيدي، العلوي الدين شرف يعين الصغري(لعَّلّه اجلامع شرح املنري األزهر)السِّراج يف حمقق  . ،والكتاب



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٣٦

-

 

-

--

الكا)٢١٤( الوليد، أبو سعيد، بن خالد بن هشام بن أمحد بن مصنفاتههشام من الوليد أبو النحوي، الفقيه للمربد:(تب الكامل سنة)نكت تويف ـ٤٨٩، ه
ج١٠[  ،٢/٣٢٧ .( 

املسائل) ٢١٥( بعض يف اجلمهور وخالف والسهيلي، الشنتمري، األعلم على تلمذ وشاعر حنوي، اهللا، عبد بن حممد بن سليمان الطراوة، بن احلسني . أبو

النحو(له يف و)الترشيح سيبويهاملقدم(، كتاب على و)ات  .]١/٦٠٢ج،١٠ [ ،]٤/١٠٧ج،٩[ : ينظر).اإلفصاح(،

وله) ٢١٦( للفارسي، اإليضاح شرح اخلشين، ذر وأيب السهيلي، على تلمذ اخلضراء اجلزيرة أهل من القيسي العزيز عبد بن إبراهيم بن تنبيهات(بوسف
الزخمشري أغالط سنة)على تويف ـ٦٢٥،  . ]٣٨٩ص،١٢ [ ،]٢/٢٦٣ج،١٠[ : ينظر).ه
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٤٣٧
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٤٣٨

--

-

-

ترمجته) ٢١٧(  .١٠٥صسبقت

يفهقال) ٢١٨(  . ]١/٣٣٢ج،١١٧[الفارسي
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٤٣٩

--

 . ]٧٧ص،٤٠[ الشلوبني) ٢١٩(

يف) ٢٢٠( القول ينظرهذا ص١٢٠[ ،]١/٣٤٣ج،٢٨[:لالستزاده  [ ،]٤/٤٤ج،٦٤[ ،]٣٧٧ص،٤٧[ ،]٤٧٩املقتصد،

 ].٦٧ص،٢٧ [ ،]٤/٣٤٥ج،٧٥



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٤٠

 -

املصنفمذ) ٢٢١( النَّحويني-هب ومجهور لسيبويه تقدم) إما(أنَّ-وفاقاً وهي النحاة، ذكرها اليت بالصورة عطف ) إمَّا(حرف

ج،١٣٤ [ ،]٣٩١ص،٧٤ [ ،]٢/٥٦ج،٢٠ [ ،]٣/٢٨ج،٩٨[،]١/١٣٥،٢١٣،٢/٦٧ج،٧٦[ وينظر. عليها
].٨٥ص،٣٥ [ ،]٢/٢٤٧

كيسا وابن يونس، العطفون،ومذهب حروف من ليست أنَّها مالك وابن الشجري، وابن والرُّماين، ـي. الفارسي، الفارس : قال

ـول) إما(وليست". . .  تق ـت وأن مجلة، على أومجلة مفرد، على مفرداً تعطف أن من ختلو ال العطف حرف ألنَّ عطف : حبرف

القسمني، هذين عن عارية فتجدها عمراً، وإما زيداً إما ـىن) وإماعمرا:(وتقولضربت ملع ـان حرف جيتمع وال الواو عليه " فتدخل

الرماين). ٢٩٧اإليضاح( النحويني)إما(وليست: ". . . وقال بعض إليه يذهب كما العطف حروف أن،من ذلك على . . يدلك

احلروف. " ( مالك). ١٣١معاين ابن منها: "وقال وال) لكن(وليست ليونس، ـيوفاقاً) إما(وفاقاً عل وأيب كيسان والبن [ " له

.]١٧٤ص،١٤

 ].١٤٩ص،١٦٧ [ ،]٣/٢١٥ج،٢٨ [ ،]٢/٢٣٤ج،٥٨ [ ،]٢/٤٧٦ج،٧٧ [ ،]٢/٦٠٧ج،١١٩[ : وينظر

يف)٢٢٢( املرادي  . ]٥/٢٥٤ج،٨٢[ يفوالسيوطي،]٥٣٣-٥٣١ص،١٨[ ونقله
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٤٤١
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-

--

-

اإلنسان) ٢٢٣(  . ٧٦/٣سورة

 . ]٢٥٤ص،١٣٥[ :وينظر)٢٢٤(

ـها،]٣/٣٦٦ج،٧٣: [ ينظر) ٢٢٥( عن يستغىن ،١١٧ [ ،]٥٣٢ص،٤٨ [ ،]٨٧-٨٦ص،٣٥ [ ،]١٨٥ص،١١٦[ قد
 ].٣٧٨ص



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٤٢

-

-

--

 . ]٢/٣٨٤ج،٩٢[: وينظر) ٢٢٦(

يف)  ٢٢٧( الرمة لذي الطويل ]٣/٣٦٦ج،٧٣ [ و]٢/٧٨٨ج،١٣٤[ و] ١/١٩٣ج،٦٥ [ و]٣/١٩٠٢ج،٧٢[ بيت

يف للفرزدق يف] ٢/١٨٣ج،١٣٨[ و] ١١/٧٦،٧٨ج،١٢٧[ و] ٨/١٠٢ج،٣[ ومنسوب ص،١١٦[ وبالنسبة
] ٥٣٣ص،٤٨[ و] ٣/١١٠ج،٩٢[ و ] ٣/١٢٢٨ج،٧٧[ و] ٤/٤٠٢ج،٧٥ [ و] ١٥١ص،١٤٨[ و] ١٠٢

 ].٢/٤٦١ج،٩٠[ و] ١/٢٣٣ج،٦٠[ و] ١/٦١ص،٣٥[ و

منسوبان) ٢٢٨( الوافر من العبدىالبيتان هو،للمثقب حمصن(و بن ربيعة،العائذ من جاهلي وينظر]٣١٢ص،١٣٠[ يف) شاعر ،
و٧/٤٨٩ج،١٢٧[ : يف يف]٢/١٨٥ج،١٣٨[ و ] ١/٢٣٢ج،٦٠[ و ] ١١/٨٠، نسبة و ] ١٠٢ص،١١٦ [ وبال
 . ]٣/١١٠ج،٩٢[ و ] ٥٣١ص،١٨[ و ] ١٥٠ص،١٤٨[ 

 [ ،]١٨٥ص،١١٦ [ ،]١/٣٣٧ج،٦٨ [ ،]٣/١٢٢٨ج،٧٧ [ ،]٥٣٦ص،١٥٢ [ ،]٣/٣٦٦ج،٧٣: [ ينظر)٢٢٩(

 ].٣٧٨ص،١١٧ [ ،]٨٧ص،٣٥
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٤٤٣

–

].٤٥٤ص،١١٧ [ ،]٣/١٠٦ج،١٤٩ [ ،]١/٣٤٩ج،١٧١: [ ينظر) ٢٣٠(

مبعىن( مجيعاً يكونا حىت هلا وقرينةً للهمزة معادلةً تكون أنَّها االتِّصال  . ]٢/٩٤٩ج،١٢٠[ .)أي:ومعىن

لالستزادة) ٢٣١( ،١٠٤ [ ،]٥٨- ٢/٥٧ج،٢٠ [ ،]٧٢-١/٧١ج،١٥ [ ،]٣/٢٨٦ج،٩٨ [ ،]٣/١٦٩ج،٧٦[ : ينظر
ج،١٤٩[ ،٣/٣٦١ج،٨٣ [ ،]٦١٨-٢/٦١٧ج،١١٩ [ ،]٢/٢٠٨،٢٩٨ج،٤٧ [ ،]٢/٢٠٨ج،٣ ] [ ٢٦٩ص
 . ]١٧٩ص،١١٦[ ،]٣٥٠-١/٣٥١،٢/٣٤٩ج،١٧١ [ ،]٦٣ص،٣٥ [ ،]٢/٩٤٩ج،١٢٠ [ ،]٣/١٠٦



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٤٤

__

اخلامتة

الشجري) ٢٣٢( ابن كقولك: "قال وأيُّهن، أيُّهما مبعىن معها فتكون هلا، معاِدلة االستفهام، ألف بعد عاطفةً تكونُ أنَّها ذلك : فمن

أم( عندك ؟أزيدمعناه) بكر :جعلْت عندك؟ عنهما،) اهلمزةَ(أيُّهما املسؤول االمسني أحد هو) أم(وجعلتمع فهذا اآلخر، مع
يقول أن وذلك بالتَّعيني، القول هذا وجواب ومثله:املُعادلَة، ،بكر عنده كان إن ،بكر أو ،زيد عنده كان إن ،الدار: (زيد يف أزيد

؟ خالد أم رِبش الدار؟: مبعىن) أم يف أيُّ: وكذلك،أيُّهم مبعىن ؟ سعاد أم زينب أم حاضرةٌ ٣/١٠٦ج،١٤٩[ ". هنأهند[ . 

اإلنسان) ٢٣٣(  . ٧٦/١سورة
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٤٤٥

––

املراجعس

والبصرةا] ١[ الكوفة حناة اختالف يف النصرة الزبيدي. ئتالف اللطيف اجلنايب.د.ت: لعبد ـامل،١ط،طارق ع
العربيةالكتب النهضة مكتبة ـ١٤٠٧،، . ه

احلليبا] ٢[ يوسف،لسمني بن املكنون. أمحد الكتاب علوم يف املصون ـراط. د.ت. الدر اخل ـد حمم بن ،أمحد
األوىل القلم،الطبعة ـ١٤٠٦شقدم،دار ه

يعيش] ٣[ الدين،ابن املفصل. موفق ـضون،،شرح بي ـي عل ـد حمم ـة،بريوت،منشورات العلمي ـب الكت دار
ـ١٤٢٢األوىلالطبعة .ه

األندلسيأبو] ٤[ التسهيل. حيان كتاب شرح يف والتكميل هنداوي. د.ت. : التذييل القلم،حسن ،دمشق،دار
األوىل ـ١٤١٨الطبعة .م١٩٩٧/ه

جين] ٥[ الف،ابن ت. تحأبو هذيل، أشعار تفسري يف وزمالئه،بغداد:التمام القيسي ناجي ـ١٩٦٢أمحد .ه

اجلزري] ٦[ حممد،ابن بن القراء. حممد طبقات يف النهاية بريوت. غاية العلمية، الكتب ـ٣،١٤٠٢ط،دار . ه

األعيان. خلكانابن] ٧[ صادر. ت.: وفيات دار عباس، .بريوت،إحسان

احلنبليابن] ٨[ الذهبشذر. عماد ت العريب.: ا التراث إحياء .بريوت،دار

يوسف. القفطي] ٩[ بن علي احلسن النحاة. أبو أنباه على الرواة ـراهيم. ت. إنباه إب ـضل الف ـو أب دار،حممد
القاهرةالفكر الثقافيةالعريب، الكتب مؤسسة .ـه١،١٤٠٦ط،بريوت،،

الدين] ١٠[ جالل اللغويني،السيوطي، طبقات يف الوعاة ـراهيم. ت. والنحاةبغية إب ـضل أبوالف ـة،حممد املكتب
ـ١٣٨٤بريوت،صيدا،العصرية .ه

ـة. الفريوزآبادي] ١١[ واللغ ـو النح ـة أئم ـراجم ت يف ـد. ت. البلغة ـصريحمم ـات،امل املخطوط ـز مرك
طالكويت،والتراث ـ١،١٤٠٧، اإلسالمي١٩٨٧/ه التراث إحياء مجعية .م،



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد

 

٤٤٦

ايد،اليماين] ١٢[ عبد بن الباقي واللغويني.عبد النحاة تراجم يف التعيني األوىل. إشارة ـك،الطبعة املل ـز مرك
السعودية العربية الطباعة شركة طبع اإلسالمية، والدراسات للبحوث ـ٤٠٦الرياض،فيصل .م١٩٨٦/ه

البلدان. ياقوت،احلموي] ١٣[ العريب.: معجم التراث إحياء ـ١٣٩٩،بريوت،دار .م١٩٧٩/ه

مالك] ١٤[ الفو. ابن املقاصدتسهيل وتكميل العريب:ت،ائد الكتاب بركات،دار كامل ـ١٣٨٧.حممد .ه

زكريا،الفراء] ١٥[ القرآن. أبو جنايت. ت. معاين النجار،أمحد ـ١٤٠٣،بريوت،)٣(ط،وحممد . ه

واإلسالم. (املالطي] ١٦[ العرب دول تاريخ ت)خمتصر مقدميت،صاحلاين: ، عن .احملقّقنيكتابيهنقالً

الدينالسيوطي] ١٧[ جالل السعيدة. ، محودة. د.ت. املطالع سليمان ـع،طاهر والتوزي ـشر للن ـة اجلامعي ،الدار
.اإلسكندرية

قاسماملرادي] ١٨[ أم ابن املعاين. ، حروف يف الداين املكتبة. د.ت. اجلىن فاضل، وندمي قباوة، الدين العربيةفخر
األوىل،حبلب ـ١٣٩٣الطبعة . ه

احلاجب] ١٩[ يف. ابن الوفاء.د:ت. النحوالكافية دار مكتبة اهللا، عبد جنم ـ١٤٠٧) ١(١ط،جدة،طارق .ه

ذريح      ] ٢٠[ بن ذريح       . قيس بن قيس وحتقيق.ديوان يعقوب.د:مجع العريب.إميل الكتاب )١(طبريوت،. دار
ـ١٤١٤ ه

الضريرا] ٢١[ النحو،. لواسطي يف اللمع د. د:ت،شرح حممد. / حتقيق عثمان ع. د،رجب التوابرمضان .بد

بالقاهرة اخلاجني ـ١/١٤٢٠ط،مكتبة للطباعة،ه الدولية .الشركة

علي،القيسي] ٢٢[ اإليضاح. أبو شواهد الدعجاين. د.ت.: إيضاح محود بن األوىل،حممد ـرب،الطبعة الغ دار
ـ١٤٠٨بريوت،اإلسالمي . ه

األندلسيأبو] ٢٣[ العربا . حيان لسان من الضرب د،رتشاف ع. / حتقيق حممدرجب عبد. د–ثمان رمضان
بالقاهرة/ التواب اخلاجني املدين١/١٤١٨ط،مكتبة . القاهرة–مطبعة

احلسيين،القاهرة. الدسوقي] ٢٤[ املشهد ومطبعة املغين،،مكتبة على الدسوقي عرفه حممد مصطفى . حاشية

النمريي] ٢٥[ النمريي. الراعي الراعي فايربت. ت.شعر ا،راينهرت ـد ـايناملعه ـريوت،ألمل ـ١٤٠١،ب ـ ،ه
للنشردار .فرانتس

القاسم،الزجاجي] ٢٦[ املعاين. أبو ـد. د. ت. حروف احلم ـق توفي ـل،علي األم دار ـالة، الرس ـسة ،مؤس
األردنالثانيةالطبعة ـ١٤٠٦، . ه

هشام] ٢٧[ ـف:ابن يوس بن اهللا ـصغري،. عبد ال ـامع ـاجني.د:ت،اجل اخل ـة مكتب ـل، اهلرمي ـود حمم ـد ،أمح
ـ١٤٠٠القاهرة . ه
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٤٤٧

قاسم. دياملرا] ٢٨[ أم واملسالك. ابن املقاصد سليمان. د.ت. توضيح الرمحن ـ٢،١٣٩٧ط،عبد ـة،ه مكتب
األزهرية احلليبالقاهرة،،الكليات .مطبعة

موسىأبو،الدينوري] ٢٩[ بن احلسني ت. عبداهللا العربية، علم يف الصناعة ـشر.د:مثار الفاضل،ن خالد بن حممد
اإلسالم سعود بن حممد اإلمام ـ١٤١١ية،الرياضجامعة .. ه

العريب.: األغاين. الفرجأبو،األصبهاين] ٣٠[ التراث إحياء ـ١٣٨٣،دار .م١٩٦٣/ه
مالك] ٣١[ النحو،ألفية. ابن يف مالك البلكيمي،: ضبطابن إبراهيم الفضيلة،سليمان .القاهرةدار

القاسم. اآلمدي] ٣٢[ واملختلف. أبو الدا،)٢(ط،كرنكو. ف.د.ت. املؤتلف الكتب ـريوت،ر ب ـة، علمي
ـ١٤٠٢ .ه

منظور] ٣٣[ العرب. ابن صادر. لسان . بريوت،دار

الفرزدق. الفرزدق] ٣٤[ فاعور: ديوان علي وضبط ـة،شرح العلمي ـب الكت ـريوت،دار األوىل،ب ـة ،الطبع
ـ١٤٠٧ .ه

عثمان،اجلاحظ] ٣٥[ والتبيني. أبو هارون. ت . البيان السالم بالقاهرة،)٤(ط. عبد اخلاجني .مكتبة

األنصاريابن] ٣٦[ األعاريب. هشام كتب عن اللبيب اللَّه. د.ت. مغين محد علي وحممد املبارك، الطبعة،مازن
.م١٩٨٥،بريوت،السادسة

احلماسة. املرزوقي] ٣٧[ ـشر: ت.شرح والن والترمجة التأليف جلنة هارون، السالم عبد أمني، ـاهرةأمحد بالق
.م١٩٦٧

علي،األسدي] ٣٨[ بن الواحد اللمع. عبد العكربيشرح برهان ـة:ت. البن للثقاف ـوطين ال فارس،الس فائز
األوىل العريب،الكويت،الطبعة التراث واآلداب،قسم ـ١٤٠٤والفنون .ه

الذبياين] ٣٩[ ـذبياين،النابغة ال النابغة ـساتر. ت: ديوان ال ـد عب ـاس ـريوت،عب ب ـة، العلمي ـب الكت ،دار
ـ١٤٠٥،)١(ط إبراهيم: وت،ه الفضل أبو امل،حممد الثانيةدار الطبعة .عارف

األندلسيأبو] ٤٠[ ـك. حيان مال ـن اب ـة ألفي ـى عل ـالم الك يف ـسالك ال يف،،منهج ـشور األول،من اجلزء
األمريكية،)نيوهفن( املتحدة األمريكية: م،ت١٩٤٧سنةالواليات الشرقية اجلمعية جليزر، ـدد،سيدين الع
)٣١.(

اللطيف،الزبيدي] ٤١[ حن. عبد اختالف يف النصرة والبصرةائتالف الكوفة اجلنايب. د.ت. اة ـامل،١ط،طارق ع
العربية،الكتب النهضة ـ١٤٠٧،مكتبة .ه

علي،الباقويل] ٤٢[ بن ـضالت. احلسن املع ـضاح وإي ـشكالت امل ـشف ـق.ك ـد. د/ حتقي أمح ـد حمم
ط. الدايل بدمشق العربية اللغة جممع ـ١٤١٥/ ١مطبوعات ه
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٤٤٨

األلباء. الربكاتأبو،األنباري] ٤٣[ ـاءنزهة األدب ـات طبق ـسامرائي. ت.: يف ال ـراهيم ـار،إب املن ـة ،مكتب
الثالثة،،الزرقاءاألردن، ـ١٤٠٥الطبعة . ه

القوطي] ٤٤[ األلقاب،. ابن معجم يف اآلداب الكاظم،طهران:ت،جممع ـ١٤١٦حممد .ه

األخطل. األخطل] ٤٥[ قباوة:ت،ديوان الدين لبنان،فخر بريوت املعاصر، الفكر ـ١٤١٦،/٤ط.دار ه
الفوائد. اميينالدم] ٤٦[ تسهيل على الفرائد املفدى. د.ت. تعليق األوىل،حممد ـ١٤٠٣الطبعة .ه

املوصليا] ٤٧[ مجعة الكافيه. بن والتوزيع،،شرح للنشر الكندي األوىلدار ـ١٤٢١الطبعة األمل،ه .دار

الصنعاين] ٤٨[ يعيش الوسيط. ابن قدارة. د.ت. التهذيب اجليل،فخر األو،بريوت،دار ـ١٤١١،ىلالطبعة . ه

الضيائية. اجلامي] ٤٩[ الرفاعي. ت،الفوائد العراقية،أسامة األوقاف وزارة ـ١٤٠٣،طبع .ه

العبدي] ٥٠[ العبدي . املثقب املثقب العربية،:ت،ديوان املخطوطات معهد الصرييف،جملّة كامل ،القاهرة١٦محسن
.م١٩٧٥

حيىي،ثعلب] ٥١[ بن ثعلب. أمحد هارون. ت. جمالس السالم األولا،عبد الثالثة،لقسم ـاين،والقسم،الطبعة الث
الرابعة مبصر،الطبعة املعارف . دار

جين] ٥٢[ اإلعراب. ابن صناعة هنداوي. د.ت. سر األوىل،حسن القلم،الطبعة ـ١٤٠٥،دمشق،دار .ه

البصريات. عليأبو،الفارسي] ٥٣[ القاهرة. د.ت.املسائل األوىل، الطبعة أمحد، الشاطر ـ١٤٠٥،حممد .ه

القادر،البغدادي] ٥٤[ اللبيب. عبد مغين أبيات رباح. ت،،شرح العزيز ـاق،عبد دق ـف يوس ـد ،)١(ط،أمح
للتراثدار ـ١٣٩٣،دمشق،املأمون .ه

سعيد،السريايف] ٥٥[ سيبويه. أبو كتاب برقم.: شرح الكتب دار نسخة عن . حنو) ١٣٧(مصورة

حممود. د.ت.: احلروف. احلسنيأبو،املزين] ٥٦[ حسين د،حممود ـان. و الفرق دار ـواد، ع ـسن ح ـد ،حمم
التعاونيةمجعية املطابع ـ١٤٠٣،عمان،عمال ٢١٣ه

العسكرية. عليأبو،الفارسي] ٥٧[ أمحد. ت. املسائل الشاطر املدين،حممد مطبعة األوىل، ـ١٤٠٣الطبعة . ه

عقيل] ٥٨[ مالكشرح. ابن ابن احلميد. ت : ألفية عبد الدين حميي دار)٢(ط،حممد ـ١٤٠٥،الفكر، . ه

عقيل. اخلضري] ٥٩[ ابن شرح على اخلضري ـد: تعليق،حاشية حمم ـشورات من ـصطفى، امل ـان فرح تركي
األوىلعلي الطبعة العلمية،بريوت، الكتب الباز،مكة١٤١٩/بيضون،دار عباس ـ،توزيع .ه

اإلشبيليابن] ٦٠[ الزجاجي. عصفور مجل جناح. د.ت.شرح أبو األوىل،صاحب ـة ـاء،الطبع ـراثإحي الت
بغداد ـ١٤٠٠اإلسالمي، ه

احلسني،النيلي] ٦١[ بن إبراهيم الدين ـة. تقي األلفي ـدرة ال ـرح ش يف الصفية ـامل.د:ت. الصفوة س ـسن حم
القرىالعمريي، أم جبامعة التراث إحياء املكرمة،مركز األوىل،مكة ـ١٤٢٠،الطبعة . ه
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٤٤٩

اإلعراب. احلريري] ٦٢[ ملحة ـم،ط.د: ت. شرح قاس ـد حمم األوىل٢/١٤١٢أمحد ـراث الت دار ـ،مكتبة ـ ه
.والتوزبعللنشر

منصور،األزهري] ٦٣[ اللغة. أبو النجار. د.ت. ذيب احلليم هارون،عبد السالم ـرون،وعبد ـدار،وآخ ال
للتأليف العرب،والترمجةاملصرية سجل . طبع

األفاضل،اخلوارزمي] ٦٤[ اإلعراب( التخمري. صدر صنعة يف املفصل ال. د. ت) . شرح ـليمانعبد س بن رمحن
اإلسالمي،العثيمني الغرب ط،دار م١،١٩٩٠بريوت،

الدين،السيوطي] ٦٥[ املغين. جالل شواهد كوجان. ت.شرح ظافر احلياة،أمحد مكتبة .دار

األنصاري] ٦٦[ هشام الفوائد. ابن وتلخيص الشواهد الصاحلي. د.ت. ختليص األوىل،عباس ـ١٤٠٦الطبعة ،ه
العريب الكتاب .تبريو،دار

صاحل،احلندود] ٦٧[ بن ـسراج . إبراهيم ال ـن الب ـول األص ـاب كت يف والتصريفية النحوية اخلالف . مسائل

ـ١٤٢٠األوىلالطبعة .ه

العبد] ٦٨[ بن العبد. طرفة بن طرفة صادر: ديوان ـ١٣٩٩،بريوت،دار . ه

السراج] ٦٩[ النحو. ابن يف الفتلي. د. ت. األصول احلسني الرسالة،)١(ط،عبد ـ١٤٠٥بريوت،مؤسسة .ه

طولون] ٧٠[ مالك. ابن ابن ألفية على طولون ابن الكبيسي.د:ت . شرح جاسم احلميد ـد،عبد حمم منشورات
األوىلعلي الطبعة العلمية،بريوت، الكتب ـ١٤٢٣بيضون،دار .ه

التوضيح. خالد،األزهري] ٧١[ مبضمون ـسود،: ت.التصريح ال عيون باسل ـي/حممد عل ـد حمم ـشورات من
األوىلداربيضون، الطبعة العلمية،بريوت، الباز١٤٢١الكتب مكتبة توزيع ـ، .ه

علي،الفارسي] ٧٢[ العضدي. أبو فرهود. د.ت.  اإليضاح شاذيل العلوم،حسن دار الثانية، ـ١٤٠٨الطبعة . ه

مالك] ٧٣[ التسهيل. ابن املختون. د. ت. شرح بدوي وحممد السيد الرمحن ـ١٤١٠،مصر،)١(ط،عبد .ه

القاسم،الزخمشري] ٧٤[ العربية. أبو علم يف يعقوب.د:تقدمي. املفصل علي،إميل حممد ـضون،دارمنشورات بي
األوىل الطبعة العلمية،بريوت، ـ،١٤٢٠/الكتب البازه مكتبة .توزيع

االستراباذي] ٧٥[ الدين احلاجب. رضي ابن كافية عمر،،.شرح حسن يوسف ـسةتصحيح مؤس ـشورات من
قارطهران،الصادق، ـ١٣٩٨يونسجامعة . ه

هارون. ت. الكتاب. سيبويه] ٧٦[ السالم الثالثة،عبد الكتب،الطبعة ـ١٤٠٣،بريوت،عامل .ه

مالك] ٧٧[ الشافية. ابن الكافية هريدي. د.ت. شرح املنعم للتراث،)١(الطبعة،عبد املأمون ـ١٤٠٢،دار . ه

اخلالف. الربكاتأبو،األنباري] ٧٨[ مسائل يف الد. ت.اإلنصاف اجليلحميي دار عبداحلميد، . م١٩٨٢ . ين
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٤٥٠

البقاء،العكربي] ٧٩[ والكوفيني. أبو البصريني النحويني مذاهب عن ـيمني. د.ت. التبيني العث ـرمحن ال ـد ،عب
اإلسالميدار األوىل،بريوت،الغرب ـ١٤٠٦الطبعة .ه

القاسم،الزخمشري] ٨٠[ النحو. أبو يف األوىل. األمنوذج ـ١٤٠١/الطبعة اآلفاق:طبع،ه ـاءدار إحي اجلديدة،جلنة
اجلديدة اآلفاق العريب،بدار . بريوت،التراث

زيد،املكودي] ٨١[ مالك. أبو ابن ألفية الفكر. شرح . بريوت،دار

الدين،السيوطي] ٨٢[ اجلوامع. جالل مجع شرح يف اهلوامع عبد. ت. مهع هاروناألستاذ عبدوالدكتور،السالم
مكرم سامل الرسالة،العال ـ١٤١٣،بريوت،مؤسسة .م١٩٩٢/ ه

البقاء،العكربي] ٨٣[ ـراب. أبو واإلع ـاء البن ـل عل يف ـات. ت. اللباب طليم ـار خمت ـازي ـرغ الفك دار ،
الفكربريوت،املعاصر دار األوىل،دمشق،، ـ١٤١٦،الطبعة . م١٩٩٥/ ه

متام] ٨٤[ عسيالن–احلماسة. أبو . ٦٨٣رقم٢/٢٥٠–حتقيق

شواه. العيين] ٨٥[ شرح يف النحوية األلفيةاملقاصد شروح مع . د األدبمطبوع ـ١٢٩٩بوالق/١ط،خزانة . ه

اخلالقحممد،عضيمة] ٨٦[ الكرمي. عبد القرآن ألسلوب بالقاهرة.دراسات احلديث .دار

القاسم،الزخمشري] ٨٧[ والتوزيع. الكشاف. أبو للنشر الفكر التجارية،دار الباز(املكتبة ). مصطفى

اخلباز] ٨٨[ كتاب. ابن شرح اللمع ـشر.د.أ: ت. اللمعتوجيه والن ـة للطباع السالم دياب،دار حممد زكي فايز
والترمجة، ـ١/١٤٢٣طالقاهرةوالتوزيع .ه

األدباء. ياقوت،احلموي] ٨٩[ العلمية. معجم الكتب األوىل،بريوت،دار ـ١٤١١،الطبعة . م١٩٩١/ه

عقيل] ٩٠[ الفوائد. ابن تسهيل على بركات. د. ت. املساعد كامل الف،حممد بدمشقدار ـ١٤٠٠،كر . ه

النحو. السهيلي] ٩١[ يف الفكر البنا. د.ت. نتائج إبراهيم بن والتوزيع،حممد للنشر الرياض .دار

األمشوين. األمشوين] ٩٢[ مالك( شرح ابن ألفية إىل السالك يعقوب.د:إشراف.)منهج حممد،إميل منشورات
العلمية، الكتب بيضون،دار األوىلعلي الطبعة ـ١٤١٩/بريوت، .ه

أمحد،املكناسي] ٩٣[ بن ـحاق. حممد إس أيب ـد وزوائ ـرادي امل ـراد م ـبعض ب ـتحقاق االس ذوي  . إحتاف

الرشد،الرياض،طحسني:ت بركات،مكتبة املنعم ـ١/١٤٢٠عبد .ه

علي،الفارسي] ٩٤[ املنثورة. أبو احلدري. ت. املسائل العربية.مصطفى اللغة املعارف،بدمشق،جممع . دار

عليأب،الشلوبيين] ٩٥[ املطوع. د.ت.  التوطئة. و العرب،،يوسف سجل ـ١٤٠١مطابع .م١٩٨١/ه
عطية] ٩٦[ غالب،ابن بن احلق حتقيق. عبد العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز ـاس       /احملرر مبكن ـي العلم ـس ال

اإل والشؤون األوقاف وزارة املغربية، الثانيةاململكة الطبعة ـ١٤٠٨سالمية .ه

العباس،املربد] ٩٧[ الكتب،. ت. املقتضب. أبو عضيمة،عامل اخلالق عبد .بريوتحممد
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سالم،اجلمحي] ٩٨[ بن الشعراء. حممد فحول تيمية. ت. طبقات ابن مكتبة شاكر، ـدين،حممود امل ـة .مطبع

.م١٩٧٤
جين] ٩٩[ احلماسة،ابن مشكالت شرح على القامسي،: ت . التنبيه القاهرة،يسري ماجستري،جامعة ـةرسالة كلّي

.اآلداب

شيخو] ١٠٠[ النصرانية. لويس بالقاهرة . شعراء اآلداب .مكتبة

محاد،اجلوهري] ١٠١[ بن العربية. إمساعيل وصحاح اللغة ـم: ت . تاج العل دار ـشر ن عطار، الغفور عبد أمحد
ط ـ١/١٤٠٤للماليني، .ه

خروف] ١٠٢[ الكتاب. ابن غوامض شرح يف األلباب ـيبويهشرح( تنقيح س ـاب ـدخل. ت ) . كت حمم ـة يف
اإلسالمية،بديري الدعوة األوىل،،طرابلس،كلية .م١٩٩٥الطبعة

علي. الفارسي] ١٠٣[ السبعة. أبو للقراء قهوجي. ت. احلجة الدين حوجيايت،بدر األوىل،وبشري ـة دار،الطبع
للتراث ـ١٤٠٧،دمشق،املأمون .ه

اللَّهأبو،املرزباين] ١٠٤[ الشعراء . عبد د.: معجم وتعليق الثانية،القدسمطبعة،كرنكو. ف.تصحيح دار،الطبعة
العلمية ـ١٤٠٢،بريوت،الكتب ه

احلماسة. لتربيزيا] ١٠٥[ ـ١٢٩٦بوالق،شرح الكتب-ه بريوت-عامل
عبد] ١٠٦[ وصاحبيه،أمحد:تالفريدالعقد. ربهابن .م١٩٥٠القاهرة،)٣(طأمني
إسحاق،الزجاج] ١٠٧[ وإعرابه. أبو القرآن شليب. د. ت.معاين عبده اجلليل الكتب،)١(ط،عبد ،بريوت،عامل

ـ١٤٠٨ .ه

خليفة] ١٠٨[ الظنون. حاجي .م١٩٤١،استانبول. كشف
حبرأبو،اجلاحظ] ١٠٩[ بن عمرو اإل. عثمان العريب العلمي امع هارون حممد عبدالسالم ببريوتسالميحتقيق

ببريوت العريب التراث احلياة .دار

علي،الفارسي] ١١٠[ ـشكلة( الشعر. أبو امل األبيات ـرابشرح ـاحي. د.ت) . اإلع الطن ـد حمم ـود ،حمم
القاهرةاخلاجنيمكتبة املدين،، األوىل،مطبعة ـ١٤٠٨،الطبعة .م١٩٨٨/ ه

النور،املالقي] ١١١[ عبد بن املع. أمحد حروف شرح يف املباين اخلراط. د.ت. اينرصف حممد ابن ـة،امحد الطبع
القلم،الثانية ـ١٤٠٥،دمشق،دار ..ه

حممد،الوراق] ١١٢[ النحو. احلسن بالرياض،ط.د . علل الرشد الدرويش،مكتبة حممد جاسم ـ١/١٤٢٠حممد .ه

جندل] ١١٣[ بن جندل. سالمة بن سالمة ـنعة. ديوان ـول،:ص األح ـسن احل ـن ب ـد ـدميحمم ـي: تق راج
العريباألمسر،دار .الكتاب
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مالك] ١١٤[ ـظ. ابن الالف ـدة وع احلافظ عمدة ـاين. ت.: شرح الع ـة مطبع ـدوري، ال ـدنان ـداد،ع بغ
ـ١٤٠٩ .م١٩٨٨/ه

القاهر،اجلرجاين] ١١٥[ اإليضاح. عبد شرح يف الرشيد. د.ت. املقتصد دار املرجان، .م١٩٨٢العراق،كاظم

البقاء،العكربي] ١١٦[ جين. أبو ابن ملع رقم. (شرح العربية املخطوطات إحياء معهد ).٣١٠٩خمطوط

كيكلدي،العالئي] ١١٧[ بن خليل الدين ـوا . صالح ال يف املفيدة ـدةالفصول املزي ـشاعر. د.ت. و ال ـسن ،ح
األوىل،دارالبشري ـ١٤١٠،الطبعة .ه

الرمة] ١١٨[ الرمة. ذو ذي الكتب: ديوان مكارتين: عناية،عامل هيس هنري _٢٥٩كارليل

يعقوب. د.ت.الشنفرىديوان. الشنفرى] ١١٩[ األوىل،إميل الطبعة العريب، الكتاب ـ١٤١١دار . م١٩٩١/ه

الدين،السيوطي] ١٢٠[ النحوا. جالل يف والنظائر الرسالةعبد. د. ت. ألشباه مؤسسة مكرم، سامل الطبعة،العال
ـ١٤٠٦األوىل . بريوت،م١٩٨٥/ه

القيس] ١٢١[ القيس. امرؤ امرىء إبراهيم. ت: ديوان الفضل أبو القاهرة،)٤(ط،حممد املعارف، .دار

القادرالبغدادي] ١٢٢[ عبد ـرب. ، الع لسان لباب ولب األدب ـارون.ت. خزانة ه ـسالم ال ـد )٤(ط. عب
ـ١٤٠٢ .ه

الناظم] ١٢٣[ ـك،ابن مال ـن ب الدين ـديع. بدر والب ـان والبي ـاين املع يف ـصباح ـد.د: ت. امل احلمي ـد عب
بيضون،هنداوي، علي حممد العلمية،منشورات الكتب األوىلدار الطبعة ـ١٤٢٢بريوت، .ه

ربيعة] ١٢٤[ بن ربيعة. لبيد بن لبيد صادر: ديوان . بريوت،دار

جعفر،النحاس] ١٢٥[ املشهورات. أبو القصائد األوىل. شرح بريوت،،الطبعة العلمية، الكتب ـ١٤٠٥دار . ه

العشر. التربيزي] ١٢٦[ القصائد احلويف. ت.شرح السالم الثانية،عبد ـة١٤٠٧،الطبعة العلمي الكتب دار ـ، ،ه
قباوة. د. وت الدين بريوت،،فخر اجلديدة، اآلفاق الرابعودار ـ١٤٠٠ةالطبعة . ه

احلاجب] ١٢٧[ الكافية. ابن نظم الوافية العليلي. د.ت. شرح بناي النجف،موسى يف اآلداب ـ١٤٠٠،مطبعة ه
.

اإلشبيلي] ١٢٨[ عصفور اجلواري. ت.املقرب. ابن اجلبوري،أمحد اللَّه ببغداد،وعبد العاين .م١٩٨٦مطبعة

الربيع] ١٢٩[ أيب اإل. ابن كتاب مسائل عن اإلفصاح يف احلفيان.د: ت.يضاحالكايف ـد،فيصل الرش ـة –مكتب

األوىل الطبعة ـ١٤٢٢الرياض .ه

ـد،الصيمري] ١٣٠[ حمم ـذكرة. أبو والت ـصرة ـدين. د. ت. التب ال ـي عل ـي ـر،)١(ط،فتح الفك ،دار
ـ١٤٠٢دمشق، .ه
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األمني،الشنقيطي] ١٣١[ بن اهلوامع. أمحد مهع على اللوامع مكرم. ت. الدرر سامل العال ،رسالةالمؤسسة،عبد
الثانية ـ١٤١٤،الطبعة .٢٥٠م١٩٩٤/ه

عطية] ١٣٢[ بن عطية. جرير بن جرير حبيب.ديوان بن حممد دار. د.ت،شرح ـه، ط ـني أم ـد حمم ـان نعم
الثالثة،مبصراملعارف .الطبعة

املوصلي] ١٣٣[ مجعة ت. ابن معطي ابن ألفية اخلرجيي. د.شرح مكتبة نشر الشوملي موسى طالرياض–علي
.ـه١٤٠٥) ١(

احلاجب] ١٣٤[ اإلعراب. ابن علم يف الكافية املقدمة أمحد.ت. شرح خميمر العاطي عبد ـوث،مجال البح مركز
الباز مصطفى نزار مبكتبة املكرمة،والدراسات األوىل،الرياض،مكة ـ١٤١٨،الطبعة .ه

موسى،الكفوي] ١٣٥[ بن أيوب البقاء ـات. أبو درويش.د:ت.الكلّي ـدنان ـصري،ع امل ـد ـسة.حمم مؤس
ـ٢/١٤١٩طالرسالة، .ه

أمحدأبو،األهواري] ١٣٦[ بن حممد مالك. عبدالّله ابن ألفية ـسيد.د. ت. شرح ال ـد احلمي ـدعبد عب ـد حمم
للتراث، األزهرية النموذجيَّةدار:طباعةمصر،احلميد،املكتبة .التوفيق

حممد،اهلروي] ١٣٧[ بن احلروفا. علي علم يف امللوحي. ت. ألزهية املعني جممعالطبعة،عبد مطبوعات الثانية،
العربية ـ١٤٠١دمشق،اللغة .ه

الشجري] ١٣٨[ علي،ابن بن اهللا الشجرية. هبة الشجري. األمايل ابن ـاحي. د. ت. أمايل الطن ـد حمم ،حممود
اخلاجني ـ١،١٤١٣ط،بالقاهرةمكتبة املدين،ه .٢١٩القاهرة،مطبعة

الدين،الفريوزأبادي] ١٣٩[ لط. جمد يف التمييز ذوي ـزبصائر العزي الكتاب ـار. ت. ائف النج ـي عل ـد ،حمم
.بريوت،العلميةاملكتبة

الشنتمري] ١٤٠[ سيبويه. األعلم كتاب تفسري يف سلطان. ت. النكت الكويت)١(ط،زهري .م١٤٠٧،،
األعشى. ميموناألعشى] ١٤١[ صادر(.ديوان .)دار

القاهر،اجلرجاين] ١٤٢[ اإلعجاز. عبد وحممد. دالئل عبده حممد ـشنقيطيتصحيح ـيد: ال رش ـد حمم ـق تعلي
املعرفة،رضا ـ١٣٩٨بريوت،دار . م١٩٧٨/ه

علي،الشلوبني] ١٤٣[ الكبري. أبو اجلزولية املقدمة الرشد. د.ت. شرح مكتبة العتييب، ـاض،تركي ـة،الري الطبع
ـ١٤١٣،األوىل . ه

األصفهاين] ١٤٤[ اللمع. الباقويل عباة،.د:ت. شرح أبو حممد بن ـا،إبراهيم اإلم ـعودجامعة س ـن ب ـد حمم م
العلمي،ط-اإلسالمية البحث ـ١/١٤١٠عمادة .ه

األمشوين. الصبان] ١٤٥[ شرح على الصبان بريوت.حاشية الفكر، دار حسني، مصطفى . ترتيب
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بروكلمان] ١٤٦[ العريب. كارل األدب د. تاريخ النجار،.نقل احلليم املعارفعبد .دار

احللبيات. عليأبو،الفارسي] ١٤٧[ األوىل،هنداويحسن. د.ت. املسائل بدمشقالطبعة القلم دار املنارة،، ،دار
ـ١٤٠٧،بريوت . ه

الربيع] ١٤٨[ أيب الزجاجي. ابن مجل شرح يف األوىل. د. ت.البسيط الطبعة الثبييت، الغرب،عياد اإلسالمي،دار
ـ١٤٠٧بريوت .ه

بالوفيات. لصفديا] ١٤٩[ ـ١٤٠٤بريوتاحلجريي،حممد:ت . الوايف .ه

الدينابن،املوزعي] ١٥٠[ ـاين. نور املع ـروف ح يف ـاين املغ ـصابيح ـة. د. ت. م طلب ـال ـد،مج زاه دار
األوىلالقاهرة،القدسي الطبعة ـ١٤١٥،، .م١٩٩٥/ ه

علي،الفارسي] ١٥١[ املشكلة. أبو السنكاوي. ت) . البغداديات( املسائل الدين .م١٩٨٣،بغداد،صالح

جين] ١٥٢[ العربية. ابن يف املؤمن. ت. اللمع العربية،،)٢(ط،حامد النهضة مكتبة الكتب، ـ١٤٠٥عامل .ه

العباس،املربد] ١٥٣[ واألدبالكامل. أبو اللغة الدايل. د.ت. يف أمحد ـان،حممد لبن الرسالة، )١(ط،مؤسسة
ـ١٤٠٦ .ه

اهللا،السلسيلي] ١٥٤[ عبد ـسهيل. أبو الت ـضاح إي يف العليل ـايت. د. ت. شفاء الربك ـه اللَّ ـد عب ـشريف ،ال
الفيصليةوىلاألالطبعة املكتبة املكرمة،، ـ١٤٠٦،مكة . ه

مجاعة] ١٥٥[ الكافية. ابن عبد . ت. شرح ايد،طحممد عبد ـ١٤٠٨القاهرة،)١( النيب ه
ربيعة] ١٥٦[ بن لبيد. لبيد ديوان الكويت،.د:ت،شرح حكومة عباس،طبع اإلعالم١٩٨٤إحسان ـ،وزارة .ه

الغين،ألردبيليا] ١٥٧[ عبد بن يف. حممد األمنوذج فرهود. د.ت: النحوشرح شاذيل العلوم،حسن ـة،دار الطبع
ـ١٤١١،األوىل . م١٩٩٠/ه

السكريأبو] ١٥٨[ اهلذليني . سعيد أشعار فراج. ت. شرح أمحد الستار املدين: عبد ـ١٣٨٤،القاهرة،مطبعة ه
الترمذي. الترمذي] ١٥٩[ املوسوعة. سنن الباقي. ت: ضمن عبد فؤاد ـة،،حممد الثاني ـة ـ١٤١٣الطبع ـ ،ه

.تونس،سحنوندار

ماجة] ١٦٠[ ماجة. ابن ابن املوسوعة. سنن الباقي. ت: ضمن عبد فؤاد الثانية،حممد ـ١٤١٣،الطبعة ـ دار،ه
.سحنون

شداد] ١٦١[ بن شداد. عنترة بن عنترة مولوي. ت: ديوان سعيد ـ١٤٠٣،بريوت،)٢(ط،حممد . ه

برد] ١٦٢[ بن برد. بشار بن بشار ناصر،ديوان حممد مهدي العلمية،،دينالشرح الكتب لبناندار بريوت
املغين. األمري] ١٦٣[ امش املغين على األمري حممد هشام. حاشية ـسى: البن عي فيصل العربية، الكتب إحياء دار

احلليب . البايب
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احلسني،اخلوارزمي] ١٦٤[ بن القاسم األفاضل اجلمل. صدر شرح يف العلل ـامل: ت. ترشيح س ـسن حم ـادل ع
ا،العمريي أم ـرىجامعة الق أم ـة جبامع ـراث الت ـاء إحي و ـة العلمي ـوث البح ـد معه ـة،لقرى، مك
ـ١/١٤١٩ط،،املكرمة .ه

معروف] ١٦٥[ املستنصرية. ناجي علماء بغداد . تاريخ .م١٩٧٥طبعة
األثري] ١٦٦[ الدينا،ابن جمد العربية. ملبارك علم يف ـز:ت. البديع مرك القرى، أم الدين،جامعة علي أمحد فتحي

جبام التراث القرىإحياء أم املكرمة،عة األوىل،مكة ـ١٤٢٠،الطبعة . ه

احمليطحيانأبو] ١٦٧[ مجيل: عناية.البحر حممد التجارية،صدقي مكة،املكتبة
املرتضي. املرتضي] ١٦٨[ إبراهيم. ت: أمايل الفضل أبو املصرية،حممد الكتب إحياء دار ـ١٣٧٣طبع ه
مالك] ١٦٩[ النحو. ابن يف مالك ابن ب: ضبط. ألفية البلكيميسليمان إبراهيم الفضيلة. ن .القاهرة. دار

اجلوزيَّة] ١٧٠[ القيم حممد،بن بن إبراهيم الدين مالك. برهان ابن ألفية حلِّ إىل السالك بن.د.ت. إرشاد حممد
األوىل الطبعة الرياض، السلف، أضواء مكتبة السهلي، ـ١٤٢٢عوض .ه

قتيبة] ١٧١[ الكاتب. ابن الد. د.ت. أدب أمحد بن الرسالة،ايلحممد الثانية،مؤسسة ـ١٤٠٥بريوت،الطبعة ه
اجلنايب] ١٧٢[ ومذهبه. طارق آثاره النحوي احلاجب أسعد، . ابن والتوزيع،مطبعة والنشر للطباعة التربية بغداددار

.م١٩٧٤



املرشد صاحل بن إبراهيم بن  حممد
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Abstract.The Book (Al-Kafia) for Ibn Hajib is considered one of the distinguished Grammar Text Books that the Islamic scholars 

raced to give commentaries. One of those who contributed in this field was name of Abdulaziz Juma Al-Mausali who became more 

famous with his book (Commentary on Alfiah for Ibn Muti) but after coming out his book (Kafia's Commentary for Ibn Hajib) and 

as I read this commentary and had a close look on his stands in the book especially from the author, I made my mind to find out its 

obvious consideration, excellent presentation as he did not follow the traditional methods rather he showed his  keenness for creation 

and invention in his presentation which – to me – is more clear in comparison to his  presentation of his book (Commentary on 

Alfiah for Ibn Muti) as he has provided extract of his theory, showing his great mind, great thought  and vast knowledge which 

became clear during his arguments and his dare to raising questions and his specification that this is weak, null or wrong comparing 

to his judgment authenticated by proofs and reasons. All these motivated me to choose this subject. 

Therefore, I found it suitable to throw a light on the stands of the author of texts book so I tried to present it arranged as it was 

available in the commentary and fixed subjects for the issue to its place of study and I made it like original using the same methods. 

I compared between his stands and the other stands that were expressed before or later of the same opinion to present 

traditional and rational arguments as narrated by literary scholars, justification, giving reasons and the things which take to 

determine a preferred thing and laws of language complying with Arab's Laws used in the language. I presented the objections 

historically which discloses the extend of getting benefits of modern authors from old authors and discussed the original texts which 

they commented for objectionsl. I tried to find out the most obvious attributes in this objections and explained the extend of their 

objectivity from the aspects of his thought, applications and principles.  

I make necessary attribution, explanation and authentication of opinions and views from their original sources as long as it 

was possible and making the necessary vowelization.  

I finally in the end of the book included an abstract of the research followed by a technical indexes which would help the 

readers to reach his destination. 

I hope that I have been success to present and discuss the comments and objections of Ibn Juma on Ibn Hajib in his 

commentary for (Kafia) and to disclose his knowledge and fulfill my work dutifully.   
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