
 

 

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 
THE DOOR TO OPEN NOUN AL-MUTHANNA IN: FATH AL-MAWLA  IN EXPLAINING 

THE EVIDENCE OF SHARIF BIN YALA 

ABD AL-KARIM IBN MUHAMMAD AL-FAKUN (D. 1073 AH) 
STUDY AND INVESTIGATION 

 

Maysoon Omar Hassan AL-DULAIMI 1 
 

 Abstract: 

The research talks about an unverified grammatical manuscript 

from the Tunisian National Book House, which is a huge 

manuscript book entitled: Fath al-Mawla in explaining the 

evidence of Sharif bin Yala, replete with several aspects of Arabic, 
I found in it hadith, grammar, even morphology, literature, and 

language. Date. 

Al-Ajrūmiyyah is considered one of the most important texts of 

Arabic grammar (d. 724 AH), in which its author presented the 

types of speech and its syntax briefly without making it at the 
expense of clarification. After that, it was given the first 

explanation of its text by Sharif Ya`d Ya`dni Ibn Muhammad 
Muḥammad in the year 23 AD. of immigration, and he 

characterized his explanation as (Al-Durra Al-Sanawi fi Sharh Al-

Ajramiyyah(. 
This explanation was given a greater explanation by the author of 

the notable Malikis, Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-

Karim ibn Qasim ibn Yahya al-Fakun al-Qussantini (d. 1073 AH) 

b: Fath al-Mawla in explaining the evidence of Sharif ibn Ya’la, 

and the shah’d by the people who witnessed it. 

  The research included two parts, the first: Sheikh Abdul Karim 
Muhammad al-Fakun, a brief overview of him, and the second: it 

was specialized in the investigation of paintings that included the 

subject of Fatah Nun al-Muthanna. 

The book of Fath al-Mawla is one of the important references to 

the science of grammar that deals with its issues and issues in an 
accurate manner, and an analysis of all the poetic evidence, 

language, syntax, parsing, and critic, with its scientific and 

historical benefits. 

Key words: Noun Al-Muthanna, Imam Al-Fakoun, Explanation of 
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يف: فتح املوىل يف شرح شواهد الشريف بن يعلى ابب فتح نون املثىن  
مَّد الَفكُّون ) ت   دراسة وحتقيق - هـ (1073لعبد الكرمي بن ُمح

 
 2ميسون عحمر حسن الدليمّي 

 

 :امللخص
ى ُصورِها، فإنه مل جعَل هللُا لُغَتنا العربّية حبرًا غاَص فيه الغّواُصوَن واستخَرجوا أمثن ُدَررِها، ونظموا  يُكنه مبقدوران  أْبه

ِل َجواهرِه وإظهاِر بريِقَها  الغوُص فيه، فال أبَس أنه نعمَل على َصقه
خمطوٌط ضخٌم حيمُل  البحث يتحدث عن خمطوطٍة حنويٍة غرِي ُُمّققٍة، من داِر الُكتِب الوطنّيِة التونسيِة، وهي كتاٌب 

وىل يف شرِح شواهِد ا
َ

ِة جوانب من عنواَن: فتُح امل لى، زاخٌر بعدَّ العربيِة، فقد وجدُت فيه احلديَث،  لشريِف بن يَ عه
  والنحَو، والصرَف، واللغَة، واألدَب، وحىت التأريَخ. 

إبجياٍز من  ه (، وقد عرَض فيِه ُمؤلُِّفها أنواَع الكالِم وإعرابَه  724تُعدُّ اأُلجروميُة من أهمِّ متوِن النحو العريب )ت 
ِل شرٍح ملتِنها من الشريِف  دوِن أنه  د بِن  يكوَن ذلك على ِحساِب اإليضاِح، فحظيته بعَد ذلَك أبوَّ أيب عبدهللا ُُممَّ

َتوَّفَّ سنة 
ُ

لى احَلَسيّن امل َم شرَحه ب  )الُدرُّة النحويُة يف  723أمحَد بن يَ عه   َشرهِح اآلجروميِة(.  للهجرِة، ووسَّ
د بن عبد الكرمي بن قاسم  انَل هذا الشرُح توضيحًا أكرب ِمنه  بن حيىي  أديٍب أعياِن املالكية عبُد الكرمي بن ُُممَّ

ون الَقَسنطييّن) ت  لى، فرَصَد  1073الَفكُّ وىل يف َشرهِح شواهِد الشريِف بن يَ عه
َ

فيه ُمنتَخباِت  ه  (ب : فتُح امل
لى، والتزَم فيه عَ  ُمناسٍب للشاهِد معىًن  ِقَب ُكلِّ شاهٍد ذكَر حديٍث الشواهِد الِشعريِّة اليت وظََّفها الّشريُف بنه يَ عه

  وإعراابً.
ون، نبذة خُمتصرة عنه، والثاين: فقد  د الَفكُّ اختصَّ بتحقيِق  وقد ضمَّ البحُث قسمني، األوَّل: الشيِخ عبد الكرمي ُُممَّ

  فتح نون املثىن. لوحات اليت تضمَنته موضوع
ه

ُ
ختلفِة، اليت عاجَل كتاُب فتُح املوىل من املراجِع امل

ُ
ِة لعلِم النحِو ِلما اشتمَل عليِه مَن أبواِب النحِو امل مسائَلها  مَّ

َمُه من فوائَد  وقضاايها بشكٍل َدقيٍق، وُُملاًل لُكلِّ الشواهِد الِشعريِة، لغًة، وحنواً، وإعراابً، وانقدًا ُُمَكماً، مبا  قدَّ
 . ِعلمية وأترخييةُ 

 . املثىن، اإلمام الفّكون، شرح الشواهد، حتقيقنون  الكلمات املفتاحية:
 

 

  :املقدمة
إبجياٍز من دوِن أنه  وإعرابَهه (، وقد عرَض فيِه ُمؤلُِّفها أنواَع الكالِم  724ت ) لعريبا النحووتُعدُّ اأُلجروميُة من أهمِّ متوِن 

لى احَلسَ  د بِن أمحَد بن يَ عه يّن يكوَن ذلك على ِحساِب اإليضاِح، فحظيته بعَد ذلَك أبوَِّل شرٍح ملتِنها من الشريِف أيب عبدهللا ُُممَّ
َتوَّفَّ سنة 

ُ
َم شرَحه ب  )الُدرُّة النحويُة يف َشرهِح اآلجروميِة(.  723امل  للهجرِة، ووسَّ

ون  مّث انلَ  د بن عبد الكرمي بن قاسم بن حيىي الَفكُّ هذا الشرُح توضيحًا أكرب ِمنه أديٍب أعياِن املالكية عبُد الكرمي بن ُُممَّ
لى، فرَصَد فيه ُمنتَخباِت الشواهِد الِشعريِّة اليت وظََّفها  1073)ت  الَقَسنطيينّ  وىل يف َشرهِح شواهِد الشريِف بن يَ عه

َ
ه ( ب : فتُح امل

لى، والتزَم فيه َعِقَب ُكلِّ شاهٍد ذكَر حديٍث ُمناسٍب للشاهِد معىًن وإعراابً. الّشريفُ   بنه يَ عه
                                                           

maysoonhusain913@gmail.com  .العراق ، د،  2
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ون، نبذة خُمتصرة عنه، واألوَّل وقد ضمَّ البحُث قسمني، د الَفكُّ فقد اختصَّ بتحقيِق  الثاين:: الشيِخ عبد الكرمي ُُممَّ
ان أن احلمُد هلل ان حبثي، مث أردفُتها ابخلامتة وقائمة املراجع، وآخر دعوافتح نون املثىن، والذي هو عنو  لوحات اليت تضمَنته موضوع

 ربِّ العاملني.
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  القسم األوَّل
 عبد الكرمي الفّكون

 الــمـؤلِـّــفِ 
د بِن َعبِد الَكرميِ  ون (1)بِن قاِسِم بِن حيىي هو: َعبُد الَكرمِِي بُن ُُممَّ أديٌب من أعياِن املالكيِة يف املغرِب ، (3)الَقَسنطيينّ ،(2)الَفكُّ

، أمرُي ركِب اجلزائِر والَقَسنهطيَنة، َكاَن (4)اإِلماُم العاّلمُة العمدُة القدوُة الفّهامُة اجلامُع بني علمي الظاهر والباطنمن أهل َقَسنهطيَنة، 
َي ابمسهِ ، (5)َعاملاً أديباً   .(6)ُوِلَد على أثِر وفاِة َجّدِه فُسمِّ

ون ابسم مُسَّيَ  ونإىل  نسبةً  الَفكُّ قيَل لُه الَقَسنطييّن، وقيَل له ، و (8)اإلسالمِ  بشيخِ  ولُقِّبَ ، (7)األوراسِ  مبنطقةِ  الواقعةُ  ةَ َفكُّ
طيين ابمليم  . (9)الَقَسمه

د وك الطرابلسي (10)ُيكىَن ب  أيب ُُممَّ عروف ابلَفكُّ
َ

ون(11)امل د الَفكُّ َمَهامِّ والدِه مجيَعها سنة  (12)، الَقَسنطييّن، توىل ُُممَّ
  .(13)االحتالِل الفرنسيإىل  ه ، واستمرَّ احلاُل كذلك1075ه ، و1074

ونُ  ُوِلدَ  َ  السنة م، ويف هذه1580 /ه988 عام َقَسنهطيَنة يف الَفكُّ هُ  فيها ُتويّفِ ون ونَشأَ ، الكرمي عبد جدُّ  شهريةٍ  أسرة يف الَفكُّ
ا ؛(14)الواسعِ  واالحرتامِ  واألدِب، والعلِم، ابلفضِل، إذ  واملعنوية، املادية قُ وَِِّتا أوجَ  أسرتُهُ  بلغته  وقد للعثمانيني، ُمؤيّدةً  كانت ألَّنَّ
رموقة عن املكانةِ فضاًل  طائلٍة، ماليةٍ  واسعٍة، ومداخيلَ  وأمالكٍ  قويٍّ  بنفوذٍ  تتمتع أصبحته 

َ
 يف وحىت اجلزائر، يف احتلتها اليت امل

ر وتونس كاملغرب اإلسالمية البلدان  .وِمصه
وِن اشتغالٌ  احلج، وملّا  ركب وإمارة والتدريس، واإلمامة، الفتوى، فضاًل على وتلقيِنها، العلومِ  خمَتلفِ  تَ َلقي يف كان للَفكُّ

َع عنه قولُه:  تقدمته به الِسنُّ انقبَض عن الناِس وتركَ  َ ابلطاعوِن عشيةَ (15)"قرأُِتا هلِل وتركُتها هلل"االشتغال ابلعلوِم، ومسُِ  ، تُ ُويّفِ
 .(16)، عن ُعمٍر يناهُز مخساً ومثانني سنةم 1663ه / 1073َثاَلٍث َوسبعني وألف  ةيف سن احِلجِة، ذي من 24 اخلميسِ 
 هح ــشــيــوخح 

ون الكرمي عبد تتّلمذَ   :بينهم الُعلماِء، من من جمموعةٍ  يدِ  على الَفكُّ
 مَّد والدحه د يُعدُّ  :الَفكُّون ُمح ون الكرمي عبد بن ُُممَّ علِّمنَي، قائمة رأس على الَفكُّ

ُ
 ابنهِ  إلحاطةِ  وذلك الوالد، نِعم كان فقد امل

: "وأعقبَ  ابُنه فيه يقولُ  املعلِّمُ  وهذا ،(17)العربيةِ  بعلومِ  ثريةٍ  ومكتبةٍ  جليٍل، وعلمٍ  صاحلةٍ  تربيةٍ  من الكاملِة، ابلعنايةِ   والدي اجَلدَّ  البارُّ
د، هللا عبد أبو َ ، ُصوفياً  فقيهاً  وكان األقدِم، األعظمِ  جبامِعها اإلمامةِ  خطبةَ  بعَده إذ توىلَّ  ُُممَّ  احَلجِّ  من رجوِعهِ  بعدَ  والدي وتُ ُويّفِ

تُ  وألٍف، وأربعني مخسةٍ  عامِ  من ُُمرم أواخرِ  يف والزايرةِ   ما قلعة ابملويلح موتِه غدِ  من وُدِفنَ  االثنني، يومَ  وأظنُّه موتِِه، يومِ  يف وشككه
 .(18)" رجوِعه عندَ  وِمصر واملدينةِ  مّكة بني
 مَّد هللا عبد أبو ون الكرمي عبد عنهُ  أخذَ  ،(19)فاس من َقَسنهطينةإىل  َقِدمَ  :الفاسيّ  ُمح  ولكن الفرائضِ  علمِ  يف املسائلِ  بعضَ  الَفكُّ

 ولكنه األلفاِظ، بعضِ  ملعاين معرفِته يف مرَّةٍ  ذاتَ  تحَنهُ امأنَُّه  تلميُذهُ  يذكرُ  إذ ُمدودة، ثقافُته كانت بل واسٌع، اطالعٌ  له يكن مل
 .(20) إجابِته عن عجزَ 
 يّ  سليمان َ سنة  أمحد بن سليمان الربيع أبو هو :الَقشِّ ّي تُ ُويّفِ  القرآن ْبا والده، قرأ موت عند َقَسنهطينة قصد ه ، 963الَقشِّ

ون بيِنهم ومن الطلبةِ  من كثريٌ  بعلِمهِ  انتفعَ  والفقه،  أخذَ  ،(21)" الربيع أبو البَ رَكةُ  الشيخُ  البداءة يف أشياِخنا "ومن: فيه يقولُ  إذ ،الَفكُّ
ون عنه ةَ  الَفكُّ هُ  :ومنها علومٍ  ِعدَّ  .(22)والنحو الِفقه
 مث ُتوِنسإىل  رحلَ  َقَسنهطينة، إلمارةِ  كاتباً  عملَ  ومشورٍة، رأيٍ  صاحبَ  النفايت العزيز عبد فارس أبو كان  :النفايت العزيز عبد 

َ  أنه إىل  َقَسنهطينةإىل  عادَ  ون عنه أخذ ْبا، تُ ُويّفِ  .(23)والفرائضَ  احِلَسابَ  الَفكُّ
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 مَّد د هللا عبد أبو هو :الّتوايتّ  ُمح  بسيبويهِ  حىت ُلقِّبَ  النحو، يف واسعٌ  إطالعٌ  له كان داراً، واملغريب لقباً  الّتوايتّ  مزاين بن ُُممَّ
َ  زمانِِه، ون عنه أخذَ  ،(24)ابلطَّاُعونِ  ه 1031 سنة تُ ُويّفِ  كما تلميذهِ  عن راضياً  كان املعلِّم هذا أنَّ  ويبدو والتصريَف، النحوَ  الَفكُّ

ون ذلك ذكر  .(25) فيه حديثهِ  يف الَفكُّ
 مَّد د هللا عبد أبو َقِدمَ  :الزواوي راشد بن ُمح ون، أوالدِ  زاويةِ إىل  ،(26)َزواَوة من راشد بن ُُممَّ  بني من الشيخُ  هذا كان الَفكُّ

ون جعلته  اليت األسبابِ   الّتوايتُّ، يُلقيها كان اليت الدروس حلقاتِ  حضورِ  على ابستمرارٍ  يداومُ  كان فقد النحِو، بعلمِ  يَتعلَّقُ  الَفكُّ
ةٍ  وبعد  (.27)الكثريُ  له ِهدَ شَ  ُمدَّ

 تــالمــيـذحهح 
ون الكرمي عبد كان رتمِجونَ  معاصروه، له شِهدَ  كما انجحاً  ُمدّرِساً  الَفكُّ

ُ
 عليِه، وأثنوا التالميذ، من عددٌ  يدهِ  على خترَّجَ  إذ لُه، وامل

 :هؤالء بني ومن وخارِجها، َقَسنهطينة من فقصدوهُ 
 د بن هللا عبد سامل أبو أخذ :الَعّياشيّ  سامل أبو ون الكرمي عبد عن السجلماسي الَعّياشيّ  أيب بن ُُممَّ معه سنة  َحجَّ  حينما الَفكُّ

وديّ  ألرجوزة َشرحه مؤلفاتهه، وهو صاحُب الرحلِة املشهورِة، وهي حافلٌة ابلفوائد، ومن 1037ُوِلَد سنة  ه،1064 كُّ
َ

 وديوانهُ  امل
ةُ  ، له)صلى هللا عليه وسلم( الَنبّ  مدحِ  يف َ سنة (28)املوائد ماء املشهورُة: رحلُته ومنها آتليفٍ  ِعدَّ  .(29)ه1090، تُ ُويّفِ
 ون عن أخذَ  ا،ْب الّتوايتّ  إقامةِ  أاّيم وُمفتيها، َقَسنهطينةَ  مدينةِ  دّرِسيمُ  أحدُ  هو :الفكريين موسى عمران أبو  النحِو، علمَ  الَفكُّ

 َ  .(30) ه 1054 سنة ابلطَّاُعون وتُ ُويّفِ
 االستعمالِ  كثريُ  والعبارِة، اخَلطِّ  وجودةِ  اللسانِ  بفصاحة اتَّصفَ  إذ بلدِه، يف التدريس مهنةَ  الفاسيّ  أمحدُ  توىلَّ  :الفاسيّ  أمحد 

 .(31) فأجابَهُ  املسائلِ  بعضِ  يف واستفسرَهُ  الدعاَء، منه طلبَ  للِشعِر،
 حياولُ  الصعبِة، واملشِكالتِ  الغريبةِ  املسائلَ  حيفظُ  ؛ألنَُّه كان (32) ابلبليد شيُخه وصَفهُ  َقَسنهطينة، يف ُمدّرِساً  كان  :امليلي أمحد 

ون على النطَّاح، قرأَ  كبيش مسَّاهُ  ُمعارضِته، كثرةَ  الّتوايتّ  الشيخُ  رأى وملَّا يُعارُِضُه، من قطعَ  اْب راديّ  تسهيلَ  الَفكُّ
ُ

  .(33)امل
  الّتوايّت يف عن أخذَ  الكالِم، فصيحَ  اللساِن، طليقَ  رزيناً، عاقالً  ذَكياً  ِطناً فَ  ثلجون بن أمحدُ  الَعّباس أبو كان  :ثلجون بن أمحدح 

ون عن أخذَ  رحَل، وحينما بَقَسنهطينة، تواجدهِ  أثناء ة، الَفكُّ ةَ  والزَمهُ  علوٍم ِعدَّ َ  أنإىل  عنُه، ليخفِّفَ  مرضهِ  ُمدَّ  ه 1031 سنة تُ ُويّفِ
(34). 
 ون يف عن أخذ عصرِه، علماءِ  أشهرِ  من يُعدُّ  :ابديس بن بركات  مسَّاُه: كتاابً  الرتاجمِ  يف أّلفَ  بَقَسنهطينة، تواجِدهِ  أثناء الَفكُّ

 إنَّهُ  قيل هذا، غريُ  ولهُ  النحِو، لعلماءِ  خمتصرةٌ  تراجمُ  وهي، التوضيح على التصريحِ  طالعة رجال أحوالِ  ببعض التعريفِ  يف التنقيح
 .(35( ه 1107 عام حيَّاً  كان
  َْيَدةح  َقَسنهطينة، مدينةِ  أشرافِ  من وهو مُحَيهَدُة، املدعو أمحد، الَعبّاس أبو اللِّنُي، الَبشوشُ  وخُماِلُطهم، األمراءِ  كاتبُ ابديس: بن محح

 .(36) املدينةِ  قصبةِ  جبامعِ  واإلمامةَ  والقضاءَ  اخلطابةَ  تَوىلَّ  استطاَع، ما حواِئَجهم يقضي كان فقد وميدحونَُه، إاّل  الناسُ  ال يذكرُه
 ون عن أخذَ  للصغاِر، الكرميَ  القرآنَ  يعلِّمُ  كان  :خملوف الشيخ  شيخهُ  ذكرَهُ  ِسِه،جملال احلضورِ  مداومةِ  على واستمرَ  النحَو، الَفكُّ

بتدعةِ  الدجالني من الواليةَ  ادَّعى من ضمن
ُ

ضلِّني الضالِّني وامل
ُ

 .(37) وامل
 مَّد عاشور ون عن وأخذ أيضاً  الّتوايّت، وعن والده عن وأخذَ  َقَسنهطينة يف عاشورُ  نَشأَ  األخوين(:) الفكريين وُمح النحو  علمَ  الَفكُّ

د ، أمَّا(38)وتُوِنس يف املغرب ون شيُخهُ  فيه يذكر فلم الفكريين، ُُممَّ د :فيه قولَهُ  إاّل  شيئاً  الَفكُّ  الطلبِ  بداَءةِ  حالة يف وهو "ُُممَّ
 .(39)جُمتهًدا"
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 قرأَ  الِعباداِت، يف املسائلِ  وبعضِ  الفرائِض، بعلمِ  معرفةٌ  لهُ  َقَسنهطينة، يف ُمفتياً  :(41)السنهوري (40)الصنهاجي داود بن علي 
ون على  .(42) وحنوه الَصدى، وبلُّ  الندى قطرُ  :ومنها النحو يف آتليف الَفكُّ
 ون، من التعلُّمِ  يف منهُ  رغبةً  ه، 1028 عام َزواَوة جبل من إليها قادماً  َقَسنهطينة قَصدَ  الشريف: عثمان بن علي  فوَجَدهُ  الَفكُّ

 .(43) موطنهإىل  فأىب العودة ضعيفاً، مريضاً 
 د بن عيسى مكتوم أبو هللا جار :الثعاليب عيسى َفرَ  ِنسبته واجلعفريُّ  الثعالب، املغريب ُُممَّ ) (44))جلَعه

  ٍُوِلدَ  ،بِن َأيب طَاِلب 
ة عن أخذَ  بَزواَوة، ه 1020عام ون ومنهم علماء ِعدَّ َ  ،مروايتِهِ  (45) أجازهُ  الذي الَفكُّ  .ه1080 سنة تُ ُويّفِ
 مَّد  النحوَ  شيِخِهما عن ه، أخذا 1022عام َقَسنهطينةإىل  قِدَما َزواَوة، جبلِ  من : أصُلُهماحييي بن القاسم وأبو البهلويل ُمح

ةَ  فاستضافَ ُهما  .(46)خَتَما أنه إىل  عليه، ماِتِِ قراء ُمدَّ
 مَّد ون فيه قال البوقلماين: ُمح د هللا عبد أبو وتالمذتِنا أصحابِنا "وِمن :الَفكُّ اً  ،(47) البوقلماين الرمحن عبد بن ُُممَّ  جُمتهداً، جِمدَّ

َ  شيِخه، على للقراءة وُمالزِماً   .(48)ابلطَّاُعون ه 1031سنة تُ ُويّفِ
 مَّد د هللا عبد أبو ابديس: بن ُمح  استقلَّ  وبعَدها الّتوايّت، عن أخذَ  البلدِة، موثِّقي من ،(49)ابديس بن حيىي زكراي أيب بن ُُممَّ

ون، عن ابألخذ  .(50) سفرِه يف رافَقهُ  حينما حسنةٍ  صحبةٍ  ذا كان الَفكُّ
 مَّد د هللا عبد أبو اهلاروين: وارث ُمح  ه، 1022عام َقَسنهطينةإىل  قِدمَ  ،(51) مبَتِّيَجة هارون أوالد أصل من اهلاروين، وارث ُُممَّ

َ  فصيحَ  ذَكياً  ابحثاً  كان  .(52)سنة  اللسان، تُ ُويّفِ
 د بن حيىي ُوِلدَ  :الشاوي حييي د بن ُُممَّ  ه، انلَ  1030عام مبليانة امللياينّ  الشاويّ  النايليّ  زكراي أبو عيسى بن هللا عبد بن ُُممَّ

َ  اجلاللة، إعراب ولُه: نظَم الميًة يف عصرِه، يف كبريةً  شهرةً  ون التقى ه،1096 سنة تُ ُويّفِ  .(53) عنهُ  وأخذ ابلَفكُّ
 

 آثـارحهح ومحـؤلَـّفـاتـحهح 
ون فيها أبدعَ  اليت العلومُ  تعودُ   جعَله ِمَّا رصيِدِه، إثراءِ  يف كبريٌ  أثرٌ  هلم كان عصرهِ  ُعلماءِ  من عدداً  لزِمَ  فقد وتكوينِه، نشأتهإىل  الَفكُّ
ةِ  يف يُبدِعُ  هَ  والصرفَ  النحوَ  مِشَلته  علوٍم، ِعدَّ  :مجلِتها ومن واحلديَث، والِفقه
  ِوهو مطبوٌع يف اجلزائر.(54) كتاُب: َمنُشوُر اهِلدايةِ  نفُسه هو وحُيتَملُ  :العصرِ  حوادث فقراء ، 
 َضري الرمحن عبد خمتَصرِ  على َشرحٌ  هو املحختَصِر: َشرحِ  يف الدحرر َسِبحُ  اللطيف عبدُ  وكان ،(55) اأَلخه

ُ
 وضعَ  َمن أوَّلُ  هو امل

َضري خُمتَصرِ  على َشرحاً  ون ولكنّ  ،اأَلخه  ، وهو مطبوٌع.(56) َشرَحهُ  أعادَ  الَفكُّ
  ُعجمِ  حروفِ  على ُمرتَّبٌ  )صلى هللا عليه وسلم( الَنبِّ  مدحِ  يف ِشعرٍ  ديوان

ُ
 .(57) امل

  ُة، اإلقراءِ  لرواةِ  السبعنيَ  من جعلِ  يف الّردة سرابل رِهِ  وبنيَ  بيَنه جَرته  واقعةٌ  هو الكراسةِ  هلذهِ  أَتليفهِ  سببَ  أنَّ  ِعدَّ  والدِ  -َصهه
 . (59)، ذكر أبو القاسم سعد هللا أنَّ الكتاَب خمطوٌط بباريس(58)ه 1030ت املغريب حسن بن مُحَيهَدةُ  الَعبّاس أبو -زوجه
  ُستطيلِ  الباغي دفعِ  يف الذليلِ  سالح

ُ
 :] من الطويل[بقولِِه  تبدأُ  قصيدةٌ  وهي :امل

 .(60) َفحِقْق رَِجائي اي إهَلي تـَفحضُّال أبمسائَك الّلهحم أبدي َتوسُّالا 
 وىل فتحُ  نفُسه هو الِكتابُ  وهذا اآلجرومية: على الشريفِ  َشواِهدِ  َشرح

َ
َلى ابن بَشواِهدِ  امل  (.61)يعه

  ُ(63)يف رحلِتِه، ويف كنِز الرواة (62)الَعّياشيّ يف القراءات ذكرَُه لُه  الشاطبيِة: من احلُروفِ  خمارِجِ  َشرح. 
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  ُة ن األمراضِ  شافيةُ  امسه االخر: َمنُشوِر اهِلدايِة، يف ذكرَهُ  َنظهمٍ  عن وهو عبارة :الِشّدةِ  الفرِج بعدَ  عِقب يف الِعدَّ
َ

 هللاِ إىل  التجأ مل
 :]من الطويل[الَقصيدة َمطلعِ  يف ، يقولُ (64)اعرتاض" بال

 (65) محَعوَّيل  َويف كحلِّ أزماين عليكَ  محبدي اخلَْلَق َطرأ َتوسُّليِبَك الّلهَم 
 وديّ  أرجوزةِ  َشرحِ  يف اللطيفِ  فتح كُّ

َ
 .(66) ه 1048عام من صَفر أوائل أَتليِفهِ  ِمن فَ رَغَ  :التصريفِ  يف امل

  ُ(67) اللطيفِ  فتهحُ  :كتابهِ  يف ذَكرَهُ  الالميَّة، َشرحٌ  وهو ماِلك: ابن المية على املالكِ  فَ تهح. 
  ُوىل فتح

َ
لى: ويتضمنُ  ابن بَشواِهدِ  امل د كتاب يف وردته  اليت الَشواِهد على َشرحاً  الّتأليفُ  هذا يعه  الفاسيّ  احلسين أمحد بن ُُممَّ

تَ َوَّفّ  اببن املعروف
ُ

ى: الُدرّة723سنة  يعلى امل سمَّ
ُ

 ، وهو خمطوٌط أحققُه.(68) النحوية املعاين َشرح يف النحوية ه، امل
  ُلِ مجَُ  َشرحِ  يف اهلادي فتح  

ُ
  .(69)النحوِ  يف مؤلَّفٌ  هو :راديّ امل

  ُ(70)املعىن بليغةَ  َحَسَنًة، كانت ابديس، بن ألمحدَ  أنشَأها إحداها خطٍب: جمموعة. 
  ُد نُ  ه، 1025 عام أَتليَفه أَّنى الُدخان: إخوانِ  حنرِ  يف الِسنان ُُمدَّ دار النشر املغربية  طبعته، (71) الُدخان ُشربِ  حترميَ  ويتضمَّ

 بعناية وحتقيق االبن األصغر للمؤلف الدكتور عبد هللا عاصم.
  ِشعوذينَ  الدجالنيَ  ويكشُف أحوالَ  الرتاِجِم، يف مؤلَّفٌ  هو :والواليةَ  العلمَ  ادَّعى َمن حالِ  كشفِ  يف َمنُشوُر اهِلداية

ُ
 الذين(72) وامل

عونَ   مطبوٌع يف اجلزائر.، وهو (73) ِبُعلماء ُهم وما العلمَ  يدَّ
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  القسم الثــاين
 النَّص املححــقــق

 أنشد يف البـــاب:
َناََن... َها اجليَد َواْلَعيـْ  َأِحبُّ ِمنـْ

َياَنَ  :(1) ]ومتام البيت[   َوَمْنِخَرْيِن أشبَها ظَبـْ
ِرفُ  ، هلك منذ أكثر من مئة (5) من بين َضبَّةَ  (4) : أنشدنيه الفضل ] لرجٍل[(3) أبو زيد، والبيت فيما قاله (2) الرواية: أَعه

، وقيل (9) ، وكالمها غري صحيح[(8) يف شرح الشواهد: وهو الصحيح، ]وقيل قائله جمهول، وقيل هو رؤبة (7) العيين (6) سنة، قال
، والبيت وقع يف عدة أبيات يف نوادر أيب (12)وهو مذهب املربد: (11) وليس من كالم العرب، وقال ابن القصار (10) البيت مصنوع

 والصحيح. (13) زيد، وأبو زيد مع اتساعه يف اللغة وكثرة روايته أعَرف من غريه ابملصنوع
وجه بدّل : ال(19) ابن جين (18) ما قرره (17)، ويف رواية أيب علي يف نوادر أيب زيد على(16) ابن هشام (15) ]على[ (14) : الردّ قلتح 

: األنف بدله، وأّما )أحب( بدل )أعرف( فلم (22)العيين، وفيما أنشده صاحب املقرب (21) يف الشعر املذكور يف رواية (20)]اجليد[
 ف.أره لغريه، أي لغري الشري

 الــلــــغــــــــة
َر"أحب: من احملبة، واحُلّب اسم مصدر، ومنه حديث: "انهظُُروا ُحبِّ األَنهَصاِر   و/ بضّم احلاء.1، فيمن رواه /(23) التَّمه

ِده >إىل عمر )األنف: معروف، ويف حديث أيب بكر ) تاظ من ذلك  (24) ( ابخلالفة<( يف َعهه "فُكلُُّكم ورَِم أَن هُفُه"، أي اغه
سن الكناايت ألنَّ املغتاظ يرُِم أن هُفه وحَيهَمّر.  وهو من أحه

 ك، ويُراد به هنا اجلارحة الباصرة.العيناان: تثنية عني، وهو لفظ مشرت 
َيٍة يِف َصَفاِء الِفضَِّة")صلى هللا عليه وسلم(اجلِيد _بكسر اجليم_: الُعُنق، ويف حديث صفته   .(25): "َكَأنَّ ُعنُ َقُه ِجيهُد ُدمه

 : (26) ومنخرين: تثنية منخر، ويف رواية أيب سعيد السريايفّ 
ف.ومنخرين منخري ضبياان، قال ومن رواها:   أشبها، فقد صحَّ

بفتح الضاد املعجمة وسكون الباء املوحدة وابلياء آخر احلروف: اسم رجل بعينه، وليس تثنية ضب،  (27)ضبياان: ]قال العييّن[
 ، انتهى.(28) سلمىإىل  يرجع منهاوالضمري يف 

 يف شرح التوضيح، وقاال خالف اهلروي. (29) وتبعه خالد
السريايف اّن من قال اّن )ضبياان( اسم انسان فقد أخطأ؛ ألن املنخرين ال يشبهان ابإلنسان، : نقل ابن القصار عن قلتح  

 وإّّنا املراد املبالغة يف قبحه فشبهه مبنخري الضب، انتهى.
: ويوجه ابّن يكون على حذف مضاف، أي منخري ضبياان، فعلى هذا ال يكون التشبيه ابالنسان بل ببعضه الذي قلتح 

ظ/ ضب، فال فائدة يف التشبيه مبنخري 1املعىن، وهو أقرب ِمّا قاله السريايف؛ ألن عنده اّن )ضبياان( تثنية /ُحذف لوضوح 
 الضبيني، والضب الواحد واٍف ابملراد؛ الستواء اخللقة من جنسه يف ذلك العضو املشبه به، فتأمله.

 خيزي فالَن وابنه فالَن ...إن لسلمى عندَن ديواَن وقبل البيت:
َئها إحساَن   (30) كانت عجوزاا عحمِّرْت زماَن... وهي ترى َسيـْ
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، وأنشده الشريف على ذلك، وزاد انّه يف الشعر، و اعلم اّن فتح نون املثىن مع الياء (31) والشاهد يف البيت فتح نون املثىن
 (35) نشد لبعضهم وهو محيد بن ثوربين أسد، وأ (34) عن ]بعض[ (33) ، والفراء(32) لغة نقلها الكسائي عن بين زايد بن قيس

 يصف قطاة:
 (36) َفَما ِهَي ِإالَّ َلْمَحٌة َوَتِغْيبح  ...َعَلى َأْحَوِذيَـّْْيَ اْستَـَقلَّْت َعِشيَّةا 

هو  ملعجمة وتشديد الياء آخر احلروفبفتح اهلمزة وسكون احلاء املهملة وفتح الواو وكسر الذال ا واألحوذيني تثنية أحوذي
 .(38) القطاة، يصفها ابخلفة (37) اخلفيف املشي، وأراد ب األحوذيني هنا جناحي

َحًة وتغيُب، وأّما مع األلف، فقال ، فما ُيشاِهدها الرائي إال ِلمه  (39) واملعىن: إّن القطاة ارتفعت يف اجلو عنه على َجَناَحنيه
، ويريد ابلواحد الرفع، وابالثنني النصب واجلر، وعلى هذا النقل ابن جين: فتحها بعضهم مع ثالثة محالً  للواحد على االثنني

و/  2خالد يف شرح التوضيح عن ابن عصفور: اّن فتحها / (42) فقال: فتحها لغة، ونقل (41) يف التسهيل (40) اعتمد ابن مالك
 .(44) مييّن يف شرح التسهيل، ومثله نقل البدر الدين الدما(43) مع األلف مقصور على َمن يعرب املثىن ابأللف مطلقاً 

انّه خّصه ابملنصوب من املثىن يف تلك اللغة، قال: وال حيفظ يف  (45) : هو غري ُمدد، فاّن املنقول عن ابن عصفورقلتح  
هذه اللغة فتحها إاّل يف حال النصب وكأَّّنم أجروا األلف يف ذلك جمرى الياء، وأنشد البيت املذكور الذي أنشده الشريف؛ ومن 

، قال: هذه وخبالف قولك (46) ل ذلك حاول ابن القصار توجيه ذلك ابّن األلف انئبة عن الياء، فعامل األلف معاملة الياءأج
 ، انتهى.(47) )قام الزيدان(؛ ألّن األلف هنا للرفع

شاهد اعتمد املوضح اّن نون اثنني كنون املثىن يف ذلك، وقال خالد: مل أقف يف ذلك على نّص وال  (48) وظاهر ]كالم[
نهِكيُت  (49)عليه، وتقدم البحث يف دعوى خصوصية فتح النون يف لغة َمن أعرب املثىن ابأللف من كالم الدماميينّ  فيما سبق، والت َّ

يف سكوته حني أنشد البيت املذكور، مع اّن البيت تضّمن رّد الدعوى املذكورة من حيث اّن الشاعر قال:  (50)على املراديّ 
ه.  )َوَمنهِخَريهِن( ابلياء، فراجعه

 اإلعــــــــراب
 أحب: كالمها فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت داّل على املتكّلم وحده.أو  أعرف

 ظ/ الظاهرة.2: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة /-على اختالف الرواايت-اجليد أو  الوجهأو  نفواأل
 والعيناان: معطوف عليه منصوب أيضاً وعالمة النصب الفتحة املقدرة يف األلف الداّل على التثنية.

 سبق شاهده من كالم الشريف.شاهٌد اثٍن يف البيت وهو إعراب املثىن ابأللف يف حال نصبه، وقد  (51) ]وهذا[
 ومنخرين: معطوف على املفعول به وهو منصوب ابلياء يف التثنية.

 املنخرين.إىل  أشبها: فعٌل ماٍض وفاعله الضمري املتصل به الداّل على األثنني الراجع
إنه كان املراد به تثنية –درة يف األلف ، وأّما املق-إنه كان املراد به انسااًن بعينه-وضبياان: مفعول به وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

، وهو حينئٍذ من شواهد اإلعراب ابأللف مطلقاً، ويكون أيضًا فيه الشاهد الذي أنشد الشريف البيت عليه من فتح نون -ضب
 املثىن.

ون ألجل الحتمال ان يكون فتح الن (52) : وعندي ان أخذ احلكم من البيت وحنوه ِمّا كان على شاكلته؛ ألنه ينهضقلتح 
االطالق الذي بُنَيت القصيدة عليه، وذلك يوجب فتح ما قبله القتضاء األلف ذلك حتماً، فيكون اّّنا فتحت نون  (53) ]ألف[
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املثىن ؛ألجل ما ذكرانه؛ ألن ذلك لغة، واّّنا يثبت ذلك ان لو مل يوجد لفتحها سبب، وأّما إذا ُوِجد فال، فتأمله، ومجلة أشبها 
 نصب صفة ل  منخرين.ياان: يف ُمل ضب
 أنشد يف البـــابو 

ا  (55) ... إال اخلالِئفح من بْعِد النبيْي(54) ما سّد حيٌّ ِمَن اأَلحَياِء مَسدَُّهح
و/ أصيب يف ابنه، وجاءه نعي أخيه يف يوم واحد،  3، قاله تسليًة للحجاج ملَّا /(57)، وتقّدم التعريف به(56) البيت للفرزدق

د يف يوم واحد![فقال: هذا وهللا  د وُُممَّ ، وكان احلجاج رأى يف منامه (58) أتويل ] رؤايي، مثَّ قال: إان هلل وإان إليه راجعون، ُُممَّ
د يف اليوم  انَّ عينيه قلعتا، فطّلق اهلندين: هندًا بنت املهّلب، و هندًا بنت أمساء بن خارجة، فلم يلبثه أن جاَءه نعُي أخيه ُُممَّ

 ه، فقال ما ذكر، مثَّ قال:الذي ماَت فيه ابن
 َحْسيب بقاء اّلّل ِمْن كحّل َميٍت... وَحْسيب رجاءح هللا ِمن كحّل هاِلكِ 

َ راِضياا... فإن ِرَضاءَ   (60) النافس فيما هحناِلك (59) إذا كاَن ربُّ الَعرِش عّنِّ
 وقال: َمن يُقل الشعَر يسليين به؟، فقال الفرزدق:

مَّد بـَْعَدَها...اّن الّرزِيَّة ال َرزيَّة  مَّد َوُمح  (61) فـَْقدان ِمثلح ُمح
 َمْلَكاِن َقْد َخَلِت املنابرح ِمنهحما... أخَذ احلمامح َعَليِهما ابملَْرَصدِ 

ين، فقال:  فقال له: زِده
 (62) وإيّن لَباٍك على ابّن يوسٍف جَزعاا... ومثلح فقِدُِها للدين يـحْبكيّن

ا  (63) ... إال اخلالِئفح من بْعِد النبيْي[]ما سّد حيٌّ وال مْيٌت مَسدَُّهح
  فقال ما صنعَت شيئاً إّنَّا زِدَت يف ُحزين، فقال:

 (64) لئن جزع احلجاج ما من مصيبٍة... تكون حملزوٍن أجل وأوجعا
 من املصطفى واملصطفى من خيارهم... جناحيه ملا فارقاه فوّدعا

 العراقْي أمجعاأخ كان أغىن أمين األرض كله... وأغىن ابنه أهل 
 جناحا عقاٍب فارقاه كالُها... ولو نزعا من غريه لتضعضعا

 .(65) قال: اآلن أصبتَ 
 الــلــــغــــــــة

َلُحها وأَوث َُّقها، والِسداد ابلكسر/ اً، أي أصه : من السدِّ، يُقال: َسددُت الث ُّلهَمَة وحنوها أسدها سدَّ ظ/ ُكّل ما ُيصلح به خلالً، 3سدَّ
،أي ما يكفي حاجته ويسدُّ خلته، ومن ذلك سداد الثغر والقارورة، والسّد (66) "َحىتَّ ُيِصيَب ِسَدادًا ِمنه َعيهٍش" ويف احلديث:

داَد".  ابلفتح: االستقامة والصواب، ومنه احلديث: "أنه قال لَِعلهٍى: َسِل اّلّل السَّ
 

ُ
تِصف ابحلياةحّي: من احلياة، وامل

ُ
ٍء"، ومنه(67) راد به االنسان امل َم الهِقَياَمِة َعنه ُكلِّ َشىه َأُل الهَعبهَد يَ وه  ، عن أخيه(68) : "ِإنَّ اّللََّ لََيسه

راد من قوله  (70) ، عن أهِلِه، وذكَر يف النهاية(69)
ُ

 : ُكلُّ نفٍس حّيٍة.حيّ اّن امل
 مسدمها: َمفَعل من السدِّ، ُمراداً به املصدر، وحيتمل اسم املكان.
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خليفة، وأصُله من اخلَلف، وهو ُكلُّ ما جييء بعَد َمن مضى، إال انَّه فيما قالُه يف النهاية ابلتحريك يف اخَلري اخَلالِئف: مجع 
رّ  ُبهِطِلني وأتوُّل (71) وابلتسكني يف الشَّ

ُفون عنه حَتهرِيف القائلني وانهِتحاَل امل ، وِمن األّول: حَيهمل هذا الدين من ُكّل َخَلٍف ُعُدو ُله يَ ن ه
 .(72) اهلني، وِمن الثاين حديث: "سيكوُن بعد ستني سنة َخلهٌف أضاُعوا الصالة"اجل

على اللفظ مثل (73)واخلَليفة: َمن يقوُم َمقام الذاهب ويسّد مسّده، واهلاء فيه للمبالغة، ومجُعه: اخللفاء على معىن التذكري ]ال[
 .(74)ظريف وظرفاء، وجُيمع على اللفظ: خالئف، كطريق وطرائق

ىَن مفعولال َبأ ]وهو اخلرب[أو  َنبيني: مجُع نّب، وهو َفِعيل مبعه ىَن فاِعل للهُمباَلغة من الن َّ ؛ وهذا ألنه انبأ عن هللا أي أخرب، وجيوز (75)مبعه
اهلمزة يف : ليس أحد من العرب إال ويقول: تنىبء ُمسيلمة _ابهلمز_، غري أَّنم تَركوا (76) فيه حتقيق اهلمزة وختفيفه، ]قاَل سيبويه[

ِمُزون غريه، و  ِمُزون هذه األحرف وال يَ هه رِّيَّة والهرَبِيَّة واحلانَِية، إال أهُل مّكة فاَّّنم يَ هه و/ الَعَرب يف 4خُيالُِفون/النب، كما تَرُكوه يف الذُّ
ا أان َنبُّ اّلّل"" ذلك، ويف احلديث: ي فإّنَّ ، يقال: تنبأُت عن القوم، أي أطلعت (77) إن رجاًل قال: اي نبئ هللا، فقال: ال تَ نهربه ابمسه

ضٍ (78) عليهم َت ِمن َهِذهإىل  ،ونَ َبَأُت ِمن أره رَايبُّ بقوله: اي َنبَء اّلّل ألنه َخرَج من إىل  أرٍض، إذا َخرجه هذه، وهذا املعىن أراده األعه
ز؛ ألنه ليس من لَُغة قريش، وقيل: إّن النَّ إىل  مكة رهتَِفعاملدينة فأنهَكر عليه اهلَمه

ُ
َباَوة وهي الشيء امل َتقٌّ من الن َّ  .(79)بَّ ُمشه

املمدوحني إال َمن قام ابألمر  (82)دون (81)]مسّد[ (80) واملعىن يف البيت: ما قام أحد مقامهما يف أمر اخلالفة وال سدَّ من ثلماِتا
 م( امجعني.)صلوات هللا عليهم( إال أاب بكر وعمر وعثمان وعلّي ) بعد االنبياء
 حــــكـــــايــــــــة

ر بن مُشَيهل استفاد إبفادة هذا احلرف  رنيها الكالم يف الِسداد ابلكسر والفتح، وهي ما جاء يف أخبار النحويني، اّن النَّضه ذكَّ
ر بن مُشَيهل كان يدخل على املأمون، فدخل ذاَت ليلٍة بثوٍب مرّقع، (83)مثانني ألف درهم فقال املأمون: اي ، ومساق خربه: اّن النَّضه

َحرُّ َمرهَو شديد فأتربّد ْبذه  (84)أان شيٌخ > ضعيف< نضر تدخل على أمري املؤمنني يف ثياب رثة!، فقال: اي أمرَي املؤمنني،
ثنا هشيم يرفعه  ()صلى هللا عليه وسلمرسول هللا إىل  اخلُلهقان، قال: ال، ولكنك متقشف، مّث جرى ذكُر النساِء، فقال املأمون: حدَّ

رهأَة ِلديِنها َومَجاهِلا كاَن فيها َسَداٌد ِمنه َعَوٍز"، وأورده /
َ

ر: صدق هشيم، حدثنا 4قال: " إذا تَ َزوَّج الرَُّجُل امل ظ/ ابلفتح، فقال النَّضه
رهأَة ِلديِنها َومَجاهِلا كاَن فيها ِسَداٌد ِمنه َعَوٍز "، قال: وكان  )صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا إىل  عوف يرفعه

َ
قال: "إذا تَ َزوَّج الرَُّجُل امل

داد هنا حلن، قال: (85) املأمون متكئاً فاستوى جالساً فقال: اي نضر كيف ]قلَت[ تلحنين؟، قلت: إّنا أو  َسداد؟، قلت: ألنَّ السَّ
 (87) تعرف ]العرب[أو  ، ففّرق له مبا تقّدم، قال:(86) أمرُي املؤمنني لفظه، قال: فما الفرُق بينهما؟ فتبع -وكان حلاانً  -حَلَن هشيم 

  يقول: (88) ذلك؟، قلت: نعم، هذا الَعرهجي
 (89) أَضاعحوين وأيَّ فىتا َأَضاعحوا... ليوٍم َكرِيهٍة وِسَداِد ثـَْغرِ 

 !أمون: قبَّح هللا َمن ال أدب لهقال امل
: أفال أفيدك معها مااًل؟، قلت: إين إليه حملتاج، قال: فأخذ القرطاس وأان ال أدري ما يكتب، مثّ (90)لياً، ]مّث قال[وأطرق م

قال: كيف تقول إذا أمرت من يرتّتب الكتاب؟ قلت: أَتهربه، قال: فهو ماذا؟، قلت: ُمرتوب، قال: فِمن الطني؟، قلت: طنهه، قال: 
 وهذه أحسن من األوىل، مّث قال: اي غالم، أَتهربه وطنهُه، مّث صلى بنا العشاء وقال خلادمه: تبلغ معه فهو ماذا؟ قلت: َمطني، فقال:

، قال: فلّما رأى الفضُل الكتاَب قال: اي نضر إنَّ أمري املؤمنني قد أمر لك خبمسني ألف درهم فما كان (91) الفضل بن سهيلإىل 
ذبهه فقال: أَ السبب أمري املؤمنني؟ فقلت: كال، وإّنا حلن هشيم فتبع أمري املؤمنني، مثّ أمر يل الفضل بثالثني  حلنت؟، فأخربته ومل أكه

ُتفيد مين. انتهى  ألف درهم فأخذت مثانني ألف درهم حبرف واحد اسه



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

482 

و/ األستاذ: وهذا يدّل على شرف العلم وعلى ميل النفوس إليه، اال انَّه صعب املمارسة؛ لطول 5ابختصار قال شيخنا /
 زمانه ومنافاة الدنيا وما تشتهيه النفوس، يّسره هللا علينا.

: هلذا وأمثاله كثر علُم َمن سلف؛ ملا كانت األمراء معتنني ابلعلم وأهله، ابحثني عن فرضه ونقله، فبطانتهم اّّنا تكون قلتح 
على حب الرائسة الدنيوية،  (92) جمبولةمن العلماء وجمالستهم، كذلك انل العلماء منهم الشرف احلال يف القدر واملال، والنفوس 

مقامها، فحصل هلم التنافس فيه؛ لكي ينالوا احلضوة ملا علموا من أحوال أمراء زماَّنم ما إىل  يريد لنفسه الرتقي (93)فكلُّ ]عاقل[
عليه سيماء العلم رمقوه ذكروا، وأمراء زماننا ابلعكس من ذلك، فال يقربون من جملسهم إال الفسقة اجلهال واملردة األخذال، وَمن 

ا حيرصون ملا يقرْبم لدار  -ملا ذكران–، فصار أهل الزمان (94) أبعني البغضاء، وقلوه غاية القال من تكّلف النفوس والرفعة، اّنَّ
وا زلفى، ولو كان يف ذلك غضب املوىل)جّل وعال(، فباعوا اآلجل ابلعاجل، ومل حيصلوا من الِدين على طائل، فكان (95) اآلخرة

العلماء األمراء له، وفشى اجلهُل مبحبتهم ألهله وجمالستهم  (96) هواهم، فانقطع العلم ابنقطاع ُمبةإىل  على شكل أمرائهم مسارعني
يف األرِض، فوابُل ذلك جيري عليهم يف  (97) ظ/ يف قطعه 5هلم، فباؤوا من هللا ابحلرمان والعقوبة على العصيان؛ إذ كانوا السبب /

 فاة، فاان هلل وإان إليه راجعون.ل ْبم جزاؤه بعد الو احلياة، وحي
 

 الــــخــــــــاتــــــمـــــــــــــة

ستخَلَصِة ِمن هذه الدِّراسِة، َخرجُت منه
ُ

رِة رافَ َقتهيِن جَمموعٌة ِمن األموِر امل يسَّ
ُ

 ا ابلنتائِج اآلتية:وقوفاً على خامتِة الدراسِة البحثيِة امل
وُن على سعِة علِمِه وتنوُِّع َميادين حبِثِه، بعنايِة الدارِسنَي والباحثنَي، وقد أمُِهلته كتُبه  .1 ةٍ مَل حيَض الَفكُّ طويلٍة على جاللِة  ملدَّ

 قدرِها، فقد ألََّف يف اللغِة، واألدِب والشعِر، والتصوُِّف، والِفقِه، وعلوِم القرآِن، وغرِي ذلَك من العلوِم.
وُن يف شرِحِه على نقوالٍت كثريٍة جداً ومن ُكتٍب شىّت، وِمنها النهايُة يف غريِب احلديِث واألثِر، وِتذيُب اللغِة، اليت اعتمَد الفَ  .2 كُّ

 اعتمَدها أساساً لدراَسِتِه.
اً من مصادِر  .3 تنوِّعِة اليت اختارها بعنايٍة فائقٍة ِما جيعُل الكتاَب مصدراً ُمهمَّ

ُ
بوَّبِة تبويباً دقيقاً.زخَر كتابُه ابألمثلِة امل

ُ
 اإلعراِب امل

ختلفِة، اليت عاجَل مسائلَ  .4
ُ

ِة لعلِم النحِو ِلما اشتمَل عليِه مَن أبواِب النحِو امل همَّ
ُ

ها وقضاايها يُعدُّ كتاُب فتُح املوىل من املراجِع امل
 بشكٍل َدقيٍق.

ختصَِّة برَزته أمهيُة اأُلجروميِة من خالِل الَشرِح بوصِفها ذخريًة حنويًة تس .5
ُ

ا أحاَطته ابملوضوعاِت النحويِة امل تِحُق الدراسَة؛ ألَّنَّ
 ابإلعراِب بشكٍل قلَّ نظريُُه يف املنظوماَت الِشعريِة التعليميِة.

ون من خالِل شرِحِه الشواهد إبسهاٍب وتفصيٍل، وسرِدِه أمثلة ُمتنوِّعة للمسألِة الواحد .6  ةِ برَزته الشخصيُة العلميُة الواِضحُة للَفكُّ
 تُعِرُب عن ِسعِة اطالِعِه وَمعرفِتِه بُلغاِت العرِب.

ٍر، .7 وُن جمرَد ُمفسِّ َم جُمموعًة من الرتاجِم ألشهِر الُشعراِء، أو  انِسٍخ،أو  مله يكنه الَفكُّ واصٍف لكالِم الشريِف، بل كان أديبًا قدَّ
 وُُملالً لُكلِّ الشواهِد 

ُ فيها الصائَب من آراِء الُعلماِء.الِشعريِة، لغًة، وحنواً، وإعراابً، وانقداً  َمُه من فوائَد يُبنيِّ  ُُمَكماً، مبا قدَّ
ؤِّلِف يف ُعلوِم خُمِتلفة، إذ مجعَ  .8

ُ
 بنَي ضروٍب كاَن هذا اجلزُء من الشرُح صورًة ملا كان يُدرَُّس يف تلَك احلقبة الَزَمنية، تربُز مهارَة امل

  شرِح غريٍب، وفكِّ ُمستغلٍِّق، ويف ذلَك تكُمُن قيمُته الِعلمية والتأرخييُة. من اآلداِب ما بنَي منثوٍر ومنظوٍم، وما بنيَ 
 
 
 



 Maysoon Omar Hassan AL-DULAIMI   

 

 

 

 

 

 

 

 
483 

 الـهــوامــش 
 هوامش القسم األوَّل

ون داعية السلفية 1/254يُنَظر: معجم أعالم اجلزائر  (1)  .57، و شيخ اإلسالم عبد الكرمي الَفكُّ
َف. يُنَظر: اتج العروس  (2) ُم على َما فاَت، وقيَل ُهَو الت ََّلهُّ ُب َوالت ََّندُّ َعجُّ ُن: الت َّ َفكُّ  مادة: )فكن(.  35/511الت َّ
ظر واسع َقَسنهطينة من مشاهري بالد إفريقية، بني تيجس وميلة، وهي مدينة أولية كبرية آهلة فيها آاثر لألول، كثرية اخلصب رخيصة السعر، على ن (3)

، رى عامرة، وكان هلا ماء جملوب أيتيها على بعد على قناطر بقرب من قناطر قرطاجنة، وْبا أسواق وجتار، وأهلها مياسري ذوو أحوال وأموالوق
، نزهة 165سائر البالد. يُنَظر: االستبصار إىل  وأصحاب حنطة تقيم يف مطامريها مائة سنة ال تفسد والعسل ْبا والسمن كثري ويتجهز منها

 .480، والروض املِعهطار يف خرب األقطار 1/265شتاق يف اخرتاق اآلفاق امل
 .4/56، و األعالم للزركلي 448/ 1يُنَظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  (4)
 .2/349، وأتريخ اجلزائر الثقايف 2/289يُنَظر: هدية العارفني  (5)
ون 6/4، ومعجم املؤلفني 1/519يُنَظر: أتريخ اجلزائر الثقايف  (6)  .57، شيخ اإلسالم عبد الكرمي الَفكُّ
 .1/278أُوراس: جبل أبرض إفريقية فيه عدة بالد وقبائل من الرببر. يُنَظر: معجم البلدان  (7)
، ونفح 141، وصفوة من انتشر 2/390، ورحلة العياشي 162/ 1، وتعريف اخللف 1/232، واليواقيت الثمينة 6/4يُنَظر: معجم املؤلفني  (8)

 مادة: )فكك(. 27/302اتج العروس ، و 2/480الطيب 
 .56/ 4، واألعالم 480/ 2يُنَظر: نفح الطيب  (9)
 .2/28، وهدية العارفني 39/ 2مادة: )فكن(، و رحلة العياشي  302/ 9يُنَظر: اتج العروس  (10)
 .10/191يُنَظر: معجم املؤلفني  (11)
 .180/ 4يُنَظر: األعالم  (12)
ون  (13)  .52يُنَظر: شيخ اإلسالم عبد الكرمي الَفكُّ
 .255نَظر: أتريخ األدب اجلزائري يُ  (14)
  254شيخ اإلسالم  (15)
 .2/289، وهدية العارفني 4/34، ومعجم األدابء 310يُنَظر: منشور اهلداية  (16)
 .1/522، وأتريخ اجلزائر الثقايف 255، ومعجم أعالم اجلزائر 390/ 2يُنَظر: الرحلة العياشّية  (17)
 .52منشور اهلداية  (18)
ه  أوَّل ملوك االدارسة، ومها مدينتان مقرتنتان 172األقصى، بناها إدريُس بن عبد هللا بن احلسن املثىن سنة فاس: مدينة من أهمِّ مدِن املغرب  (19)

الد وأخبار مسّوراتن بينهما َّنر، مستقر امللوك، ذاُت جتارات وفرية، وهي حاضرة البحر وأجلُّ مدن املغرب قبل أن ختتّط مرّاكش. يُنَظر: آاثر الب
 .4/230، ومعجم البلدان 2/795الك واملمالك ، و املس102العباد 

 .61، وشيخ اإلسالم 61مل أقفه على سنِة وفاتِه، يُنَظر: منشور اهلداية  (20)
 .60َمنشور اهِلداية  (21)
 .61، و شيخ اإلسالم 60يُنَظر: املصدر نفسه:  (22)
 .60مل أقفه على سنِة وفاتِه، يُنَظر: َمنشور اهِلداية  (23)
ر (24) ده ي َ الطَّاُعون وجع وحرارة ابلصَّ  .3/164القلب فَيحدث اخلفقان والغشي َوِإذا اشتدت أعراضه قتل. يُنَظر: القانون يف الطب إىل  يُ َؤدِّ
 .62، شيخ اإلسالم 58يُنَظر: منشور اهلداية  (25)
 .3/155بالد بني إفريقية واملغرب. يُنَظر: معجم البلدان  (26)
 .105مل أقفه على سنِة وفاتِه، يُنَظر: منشور اهلداية  (27)
 .2/102، وأتريخ اجلزائر الثقايف 1/86، وأتريخ عجائب االاثر يف الرتاجم واالخبار املعروف بتأريخ اجلربيت 314جرة النور الزكية يُنَظر: ش (28)
 .273/ 4، واألعالم 191، وصفوة من انتشر 178يُنَظر: اليواقيت الثمينة  (29)
 على الرتتيب. 96، و 94يُنَظر: املصدران نفسامها، ص  (30)
 .97فاتِِه. يُنَظر: منشور اهلداية مل أقفه على سنِة و  (31)
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 مادة: )بلد(. 3/96البليد من الَباَلدة، أي قليُل الذكاِء والِفطهَنة. يُنظر: لسان العرب  (32)
 95مل أقفه على سنِة وفاتِِه. يُنَظر: َمنشور اهِلداية: (33)
 .95، وشيخ اإلسالم 208يُنَظر: منشور اهلداية  (34)
و  (35)  .2/165، وأتريخ اجلزائر الثقايف 93ن يُنَظر: شيخ اإلسالم عبد الكرمي الَفكُّ
 .210مل أقفه على سنِة وفاتِه، يُنَظر: شيخ اإلسالم  (36)
 .2/203، وأتريخ اجلزائر الثقايف 94مل أقفه على سنِة وفاتِِه. يُنَظر: شيخ اإلسالم  (37)
 .262مل أقفه على سنِة وفاِِتِما. يُنَظر: معجم أعالم اجلزائر  (38)
 .310شجرة النور الزكية ، و 2/383أتريخ اجلزائر الثقايف  (39)
ر صنهاجة على تلٍّ وحتَتُه َّنُر أُولكس تدخُله املراكب، وتعرف بقصر عبد الكرمي، فيه آاثٌر قدمية (40) ، قصده التجاُر صنهاجة مدينٌة ُنِسَب امسُها لَقصه

ُم اإىل  واستوطنوه، وهو ، واالستبصار 198ملاِء. يُنَظر: البلدان لليعقويب اآلن معموٌر ويسكنه املتعيشون من البحر، كثري األمراض وىبُء اهلواَء َوخه
189. 

ُهوُر: مدينٌة قرَب إسكندرية بينها وبني دمياط. يُنَظر: معجم البلدان  (41)  .1/137، املواعظ واالعتبار 3/269َسن ه
ون 92مل أقفه على سنِة وفاتِه. يُنَظر: منشور اهلداية  (42)  .96، وشيخ اإلسالم عبد الكرمي الَفكُّ
 .205سنِة وفاتِِه. يُنَظر: َمنشور اهِلداية  مل أقفه على (43)
ُه فَاِطَمُة بِنهُت َأَسِد، أ (44) َفُر بن َأيب طالب أَبُو َعبهد اّللَّ اهَلامشي، ابن أيب طَاِلب عبد مناف بن عبد املطلب، وأمُّ ُخَل َرُسوُل اّللَِّ َجعه  سلم قَ بهَل أَنه َيده

ِض احلََبَشِة، استشهد يوم مؤتة يف سنة إىل  صلى هللا عليه وسلم( َداَر االرهَقِم، َوَهاَجرَ ( ، والعقد الثمني 206/ 1ه. يُنَظر: سري أعالم النبالء 8أَره
 .48/ 1، وشذرات الذهب 424/ 3

جاز لقَب الشيخأو  اإلجازة هي شهادُة كفاءةٍ  (45)
ُ

ر أو  أتهيٌل يستحقُّ ْبا امل والتخصُّص يف نفس األستاذ يف العلوم اجملاز ْبا، فهي عالمٌة على التبحُّ
 .2/39العلم ملاحنها. ينظر: الديسي حياته وآاثره وأدبه، و أتريخ اجلزائر الثقايف 

 .95، وشيخ اإلسالم 204مل أقفه على سنِة وفاِِتِما. يُنَظر: َمنشور اهِلداية  (46)
 .209َمنشور اهِلداية  (47)
 .96، وشيخ اإلسالم 209يُنَظر: املصدر نفسه  (48)
املغرِب وْبا ِحصنان، وجامٌع وأسواٌق وبسائُط ومزارُع جليلة يزدرعون ْبا الشعري مّرتني يف العام على مياه سائحة كثرية ابديس من أعظم مدائِن  (49)

 .2/743عندهم. يُنَظر: املسالك واملمالك 
 .211، وشيخ اإلسالم 210مل أقفه على سنِة وفاتِه، يُنَظر: َمنشور اهِلداية  (50)
ية قدمٌي على َّنٍر كبرٍي عليه األرحاء والبساتني، هلا مزارع ومسارح وهي أكثُر تلك البالد كّتاانً ومنها حُيمُل وفيها عيوٌن َمتِّيَجُة: بلٌد يف أواخر إفريق (51)

 .5/53سائحٌة وطواحني. يُنَظر: معجم البلدان 
 202مل أقفه على سنِة وفاتِِه. يُنَظر: َمنشور اهِلداية: (52)
ون ، و شيخ اإل316يُنَظر: شجرة النور الزكّية  (53)  .92سالم عبد الكرمي الَفكُّ
 .379، ومعجم مشاهري املغاربة 3/224يُنَظر: معجم الشعراء  (54)
د الصغري األخضري، ُوِلَد عام  (55) ه من بيت علٍم وصالح، له: اجلوهُر املكنوُن يف املعاين والبيان، ت  910أبو زيد عبد الرمحن بن الشيخ ُُممَّ

 . 3/331 ، واألعالم285ه، يُنَظر: شجرة النور  983
 .74، وَمنشور اهِلداية 522/ 1، وأتريخ اجلزائر الثقايف 147يُنَظر: شيخ اإلسالم  (56)
 .63، ويُنَظر: موسوعة العلماء واألدابء اجلزائريني 1/448شجرة النور الزكّية  (57)
 .60/ 2، وفهرست معلمة الرتاث اجلزائري 522/ 2يُنَظر: أتريخ اجلزائر الثقايف  (58)
 .2/25اتريخ اجلزائر الثقايف  (59)
 .2/434آاثر أدابء اجلزائر إىل  يُنَظر: إرشاد احلائر (60)
 .2/160، و أتريخ اجلزائر الثقايف 151، وشيخ اإلسالم 310يُنَظر: شجرة النور الزكّية  (61)
 .2/206يُنَظر: الرحلة العياشية:  (62)
 .254، ومعجم أعالم اجلزائر 310يُنَظر: شجرة النور الزكّية:  (63)
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 .146ر: شيخ اإلسالم ، و يُنظَ 206َمنشور اهِلداية  (64)
 .146، و شيخ اإلسالم 206يُنَظر: منشور اهلداية  (65)
 .150، شيخ اإلسالم 310يُنَظر: شجرة النور الزكّية  (66)
 .88يُنَظر: فتح اللطيف يف البسط والتعريف، للمكودي  (67)
 .3/92، وفهرست معلمة الرتاث اجلزائري 166/ 2يُنَظر: أتريخ اجلزائر الثقايف  (68)
 .4/180، واألعالم 151، شيخ اإلسالم 310الزكّية  يُنَظر: شجرة النور (69)
 .15، ص51، ومقال ملهدي بوعبديل، م األصالة، ع:63يُنَظر: موسوعة العلماء واألدابء اجلزائريني  (70)
 .146، شيخ اإلسالم 39، وَمنشور اهِلداية 310يُنَظر: شجرة النور الزكّية  (71)
ِر يُرى ا (72) حه ٌة يف الَيِد، كالسِّ َوَذُة: ِخفَّ ُلُه. يُنَظر: القاموس احمليط الشعه  .334لشيُء بغري ما عليِه أصه
 .16يُنَظر: َمنشور اهِلداية  (73)

 
ـــحــقــــــق  هـــوامـــش الـــــنّـــــــَص الــمح

 زايدة من )د(. (1)
 .1/123، واهلمع 7، وعلل التثنية البن اجلين 2ورد )اعرف( يف: الوساطة بني املتنب وخصومه  (2)
 األنصاري يف نوادره.يقصد أبو زيد  (3)
 زايدة من )د( و)س(. (4)
 .90، ومجهرة أنساب العرب البن حزم 10/ 4، واألنساب للسمعاين 62/ 4يُنَظر: أنساب األشراف  (5)
 .20فرائد القالئد ص  (6)
د ُممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العينتايّب احلنفى، بدر الدين العيىن، ُوِلَد سنة (7) حفظ القرآن من صغره،،  ه بعني اتب،762أبو ُُممَّ

 .5/255، وسري أعالم النبالء 7/286ه . يُنَظر: شذرات الذهب  855له: البناية َّف َشرهح اهلداية، وفرائُد الَقالئِد. ُتويفَ 
بَة بن الَعّجاج التميمّي الّسعدّي، يكىن أبيب اجلّحاف، راجز من الفصحاء املشهورين، من خمضرمي الّدولتني األمويّة وا (8) لعّباسّية، كان اكثر مقامه ُرؤه

 .3/290، وِتذيب التهذيب 394ه . يُنَظر: الّشعر والُشعراء 145يف البصرة، وكانوا حيتّجون بشعره، ُتويفَ سنة 
 زايدة من )د( و)س(. (9)
ابلياء، فجمع بني  ادعى بعض النحاة أن البيت مصنوع، وحجتهم أن الشاعر نصب املثىن يف قوله: )والعينان( ابأللف. ويف قوله: )ومنخرين( (10)

أورده يف كتابه )ومنخران( ابأللف، فإن النحويني أخطأوا يف  -وهو ثقة  -لغتني وذلك قلما يتفق لعريب؛ وهذا مردود، فإن أاب زيد األنصاري 
 .51/ 1ألفية ابن مالك إىل  رواية البيت، وبنوا على ذلك ادعاء أنه مصنوع. يُنَظر: دليل السالك

اَر: أبو  (11) اَر األزدي التونسي من علمائها معاصر البن َعَرَفة كان إمامًا َعاَلَمة ُمققًا عارفاً ابن القصَّ العباس أمحد بن عبد الرمحن: شهر اببن القصَّ
لى اشية عابلنحو، أخذ عن أعالم وعنه ابن مرزوق احلفيد وأبو العباس البسيلي، له َشرهح على الربدة َشرهح َشواِهد املقرب نفيس جداً يف جملد وح

َد   .1/326ه . يُنَظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  790الكشاف كان حيَّاً بَ عه
واألخبار، املربد: ُممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، أبو العباس، املعروف ابملربد: إمام العربية ببغداد يف زمنه، وأحد أئمة األدب  (12)

ط(، و )إعراب القرآن(  -ط( و)املذكر واملؤنث( و)املقتضب  -ه ، من كتبه )الكامل  286د سنة ه ، ووفاته ببغدا 210مولده ابلبصرة 
 .241/ 3وإنباه الرواة  74/ 2و)طبقات النحاة البصريني(، و)املقرب (. يُنظر: األعالم 

 يف )س(: املوضوع. (13)
 يف )س(: سبقه للرد ابن هشام. (14)
 زايدة من )د(. (15)
د عبدهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا بن هشام األنصاري املصري من أئمة النحو العريب، فاق أقرانه شهرة، ال ي (16) شق له أبو ُُممَّ

، 308/ 2ه . يُنَظر: الدرر الكامنة  761غبار يف سعة االطالع وحسن العبارة ومجال التعليل، له: شرح قطر الندى وبل الصدى، ُتويفَ سنة 
 . 68/ 2وبغية الوعاة 

 .705/ 2سر صناعة اإلعراب البن جين  (17)
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 يف )د( و)س(: قرأه. (18)
لي أبو الفتح عثمان بن جين األزدي ابلوالء، ِملوك رومي لسليمان بن فهد األزدي. ولد ابملوصل، تصدر للتدريس يف املوصل وبغداد بعد أيب ع (19)

 .322، والبغية 2/235ه . يُنَظر: إنباه الرواة 392اد سنة الفارسي، له: اخلصائص وسر صناعة اإلعراب، ُتويفَ ببغد
 زايدة من )د(. (20)
 .21فرائد القالئد  (21)
 .47املقرب البن عصفور  (22)
 (.2144، برقم )3/1688أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اآلداب، ابب حتنيك املولود،  (23)
 مادة )انف(. 180/ 1زايدة اقتضاها السياق من النهاية يف غريب احلديث واألثر  (24)
 (.7برقم ) 1/9أخرجه الرتمذي يف الشمائل ابب ما جاء يف خلق رسول هللا  (25)
، كان من السريايّف أبو سعيد احلسن بن عبد هللا املرزابن السريايف النحوي املعروف ابلقاضي؛ ولد يف سرياف وْبا ابتدأ بطلب العلم، ودخل بغداد (26)

ابن جماهد، واللغة على ابن دريد، والنحو على ابن السراج، َصاحب شرح الّلَباب،  أعلم الناس بنحو البصريني، قرأ القرآن الكرمي على أيب بكر
 .1/313، إنباه الرواة 1/112ه  يُنَظر: بغية الوعاة ٣٦٨وشرح وأبيات كتاب سيبويه، ُتويفَ سنة 

 زايدة من )د( و)س(. (27)
 .201، و حاشية الصبان على شرح األمشوىن 21يُنَظر: فرائد القالئد  (28)
افِعي النحوّي ويعرف ابلوقاد، ولَد سنة  َخالد بن (29) د اجلرجي األزهرّي الشَّ د بن أمحه ه  يف الصَِّعيد ونشأ يف 838عبد هللا بن أيب بكر بن ُُممَّ

رِّي، وَشرهح اآلجرومية وَغريَها، ُتويفَ سنة   .3/171ه . يُنَظر: الضوء الالمع  905الَقاِهَرة وعنه أخذ ابن احلَاِجب املصه
 ، أنشده املفّضل:2وساطة بني املتنب وخصومه ورد يف: ال (30)

َئها إحساان... تعرُف منها األنَف والَعيناان. رته زماان... وهي ترى َسي ه  كانت عجوزاً ُعمِّ
( حيث فتحت نون املثىّن على لغة بعض العرب، وليس الفتُح هنا ضرورة؛ ألّن الكسر يصّح معه الوزن. يُ  (31) َ َوِذي َّنيه َظر: ختليص نالّشاهد فيه)على َأحه

 .489/ 2، وسر صناعة اإلعراب 41/ 1، وشرح األمشوىن 1/165، واهلمع 1/79الّشواهد 
 يف )س(: فقعس. (32)
قرِىء البَ غهَداِدّي املعهُروف ابلفرّ  (33)

ُ
َد اء، َكاَن أعلم الُكوفيني ابلنحالَفرّاء أبو زََكرايَّ حيىي بن زاَِيد بن عبد هللا بن َمنهُظور الديلمى الكوَّف اللغوى امل و بَ عه

َ سنة  ، وطبقات 2/333ه. يُنَظر: بغية الوعاة 207الكَسائي، أخذ عنه وَعليِه اعهتمد، وأخذ عن يُوُنس، له: َمَعاين الُقرهآن، املذكر واملؤنَّث، ُتويفِّ
 .131النحوينَي 

 زايدة من )د( و)س(. (34)
عاش زمناً يف اجلاهلية وشهد حنيناً مع املشركني، وأسلم ووفد على  ه ، شاعر خمضرم 30مُحيد بن ثور بن حزن اهلاليل العامري، أبو املثىن، ولد  (35)

ه اجلمحي يف الطبقة الرابعة من رضي هللا عنه، ومات يف خالفة عثمان )صلى هللا عليه وسلمالنب  (، وقيل أدرك زمن عبد امللك بن مروان، عدَّ
، وتراجم 27/ 35م. يُنَظر: الوايف ابلوفيات  650ربعة، ُتويفَ سنة اإلسالميني، قال األصمعي: كان أحد فصحاء شعراء العرب يف اإلسالم أ

 .112/ 1، واالستيعاب يف معرفة األصحاب 1201شعراء 
 .55هذا بيٌت من الّطويل حلميد بن ثور اهلاليل يصف قطاه يف ديوانه  (36)
 يف )د(: جناح (37)
 مادة: )حوذ(. 3/486ب األحوذاّين: هو: اخلفيف، وأراد ْبما جناحي الَقطاة. يُنَظر: لسان العر  (38)
 .2/488يُنَظر: سّر صناعة اإلعراب  (39)
د بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك، اإلمام بدر الدين بن اإلمام مجال الدين الطائي اجلياين الشافعي، كان إمام (40) د بن ُُممَّ ا يف النحو هو ُُممَّ

َ بدمشق سنة  واملعاين والعروض واملنطق، وله: َشرهح األلفية وَشرهح المية األفعال. وشذرات الذهب  1/225ه . يُنَظر: بغية الوعاة 686ُتويفِّ
5/398. 

 .137/ 1شرح التسه يل البن مالك  (41)
 .4/141يُنَظر: شرح املفّصل  (42)
 .2/47املقّرب البن عصفور  (43)
 .1/41ال ختتص هذه اللغة ابلياء بل مع األلف أيضاً، يُنَظر: شرح األمشوىن على ألفية ابن مالك  (44)
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 .47/ 1املقرب  (45)
 .20فرائد القالئد  (46)
 .466/ 1األصول يف النحو  (47)
د بن أيب بكر الدماميين القرشي اإلسكندري: العمدة املتفنن يف العلوم واملعارف الفهامة األديب النحوي اللغوي. أخذ (48) من ابن  بدر الدين ُُمَمَّ

ه. يُنَظر: شذرات الذهب 827ه ، ومات قتياًل ابهلند سنة 763خلدون، وابن َعَرَفة، له َشرهح التسهيل البن مالك، وحتفة الغريب، مُوِلَده سنة 
 .7/184، والضوء الالمع 7/181

، أبو ُممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املرادي املصري املالكي، املعروف اببن أم قاسم، مفسر أديب، له )تفسري القرآن( (49)
 َ  .1/136ه الرواة ه . يُنَظر: إنبا749و)شرح الشاطبية(، ُتويفِّ

 زايدة من )د( و)س(. (50)
 زايدة من )س(. (51)
 يف )س(: ال ينتهض. (52)
 زايدة من )د( و)س(. (53)
 ظ/.3يقصد ذكره يف صفحة / (54)
 يف )د( و )س(: مسدهم. (55)
 .58، وكتاب اجلمل يف اللغة 81/ 2البيت من البسيط للفرزدق يف الكامل يف: اللغة واألدب  (56)
د بن سفيان بن جماشع بن دارم، جعله ابن سالم َّف الطبقة األوَّىل من فحول  الفرزدق هو مُهام بن غالب بن صعصعة بن انجية (57) بن عقال بن ُُممَّ

، والشعر 250، يُنَظر: طبقات ابن سالم 110اإلسالم، وَكاَنته بينه وبني َجرِير نقائض، وجل اهلجاء بينهما أربعني سنة، ومات قبل َجرِير سنة 
 .424والُشعراء 

 .80/ 2لكامل يف اللغة واألدب زايدة من )د( و)س(، وا (58)
 يف )د( و)س(: شفاء. ويف الكامل: شفاء. (59)
 .2/80، و الكامل يف اللغة واألدب 48البيت من الطويل للحجاج يف ديوان الفرزدق ص (60)

 إذا كان رّب العرش عيّن راضياً... فإن شفاء النفس فيما هنالك
 .187/ 2 البيت من الكامل للفرزدق يف: الزاهر َّف معاىن كلمات الناس (61)
 .1/58، و التذكرة احلمدونية 2/81البيت من البسيط للفرزدق يف: الكامل  (62)
 زايدة من )د(. (63)
 .2/5، والتذكرة احلمدونية 222، الزهرة لألصبهاين 80من الطويل للفرزدق يف التعازي واملراثي  (64)
 يف )د(: صربت. (65)
 (.1044رقم )ب 2/722أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب من حتل له املسألة،  (66)
 زايدة من )د( و)س(. (67)
 (.20678برقم ) 2/248أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب أداب القاضي، ابب الهَقَضاَء،  (68)
 يف )س(: حيه. (69)
س َحّية.1106/ 1ورد يف: النهاية يف غريب احلديث واألثر  (70)  : كل نفه
 مادة: )خلف(. 143/ 2النهاية يف غريب احلديث واألثر  (71)
 (، قال: اسناده حسن.11358برقم ) 3/38مسنده، مسند أيب سعيد اخلدري أخرجه أمحد يف  (72)
 زايدة من )د(. (73)
 يف )س(: ظريفة وظرائف. (74)
 زايدة من )د( و )س(. (75)
 )قال سيبويه(.162/ 1زايدة من )د(، ويف )س(: س يقصد به سيبويه، ورد يف لسان العرب  (76)
 ادة: )نبأ(.، م8/ 5وقفت على احلديث يف: النهاية يف غريب احلديث واألثر  (77)
 مادة: )نبا(. 177/ 1الصحاح اتج اللغة  (78)
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 مادة: )نبا(. 301/ 15لسان العرب  (79)
 مادة: )ثلم(. 1/347ثلم: وهو َتَشرُّم يَقع يف َطَرف الشيء كاإلانء. يُنَظر: مقاييس اللغة (80)
 زايدة من )د(. (81)
 يف )د( و )س(: هذان. (82)
 يف )س(: ألف دينار. (83)
 .2/254 زايدة من )س(، و املزهر يف علوم اللغة (84)
 زايدة من )د(. (85)
د يف الدين والسبيل، والّسداد ) ابلكسر ( البُلغة وكل ما سددت به شيئاً. (86) داد ) ابلفتح ( الَقصه  السَّ
 .255/ 2زايدة من )د( و )س(، واملزهر يف علوم اللغة  (87)
ن ينزل" الَعرهَج " وهو موضع قبل الطائف، وكان العرجيِّ عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان، وقيل له العرجيُّ ألنه كا (88)

 .487/ 1يهجو إبراهيم بن هشام املخزومي، فأخذه فحبسه. ينظر: اجلوهرة يف نسب النب وأصحابه العشرة 
 .244، واجلليس الصاحل 130، اإليضاح يف علوم البالغة 1/232من الوافر للعرجي يف األغاين (89)
 زايدة من )د( و )س(. (90)
 يف )د(: سهل. (91)
 مادة: )جبل(. 96/ 11َبل هللاُ اخلَلهَق جَيهِبُلهم وجيهبُلهم َخَلَقهم وِجبهلة الشيء طبيعُته وَأصُله وما ُبيِنَ عليه. يُنَظر: لسان العرب جَ  (92)
 زايدة من )د( و )س(. (93)
 مادة: )قال(. 198/ 15الِقَلى: مبعىن البغض. يُنَظر: لسان العرب  (94)
 يف )د( و)س(: االمارة. (95)
 يف )س(: طلبة. (96)
 )د( و)س(: قطيعة. يف (97)
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 الــمصــادر والــمراجــع
 م.1986ه (، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 6االستبصار يف عجائب األمصار: كاتب مراكشي )ت: ق 

ه (،  463االستيعاب يف معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطب)ت
 م. 1412، 1بريوت، ط –حتقيق: علي ُممد البجاوي، دار اجليل 

عبد السالم  -ه (، حتقيق: امحد ُممد شاكر 216األصمعيات: األصمعي أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع )ت
 م.1993، 7مصر، ط –دار املعارف  ُممد هارون،

ه (، حتقيق: د. عبد احلسني الفتلي، مؤسسة 316حوي البغدادي )األصول يف النحو: أبوبكر ُُمّمد بن سه ل بن السراج الن
 م.1987ه ،  1407، 2الرسالة، بريوت، لبنان، ط

، 4األعالم )قاموس تراجم ألشه ر الرجال والنساء من العرب واملستشرقني(: خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط
 م. 1976

ه (، دار إحياء 356بن أمحد بن اهل يثم املرواين األموي القرشي، أبو الفرج األصبه اين )ت األغاين: علي بن احلسني بن ُُمّمد
 ه . 1415الرتاث العريب، بريوت، ط 

ه (، حتقيق: ُُمّمد أبو الفضل إبراه يم، دار 646النحاة: مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )ت الرواة على أنباه إنباه
 م.1982ه ،  1406،1 رة، طالفكر العريب، القاه

(، تقدمي وتعليق عبد هللا عمر البارودي، دار  ه 562االنساب: أبو سعد عبد الكرمي بن ُممد بن منصور التميمي السمعاين )ت
 م. 1988 -  ه 1408 لبنان، –، بريوت 1اجلنان، ط

ه يل زكار ورايض الزركلي، دار الفكر، ه (، حتقيق: س279أنساب األشراف: أمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَباَلُذري )ت
 م. 1996ه ،  1417بريوت، 

ه (، دراسة وحتقيق: الدكتور ُُمّمد بن محود الدعجاين، دار 6إيضاح شواه د اإليضاح: أبوعلي احلسن بن عبدهللا القيسي )ت ق 
 م. 1987ه ،  1408، 1الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

، 4بريوت، ط –الدين أبو عبدهللا ُممد بن سعدالدين بن عمر القزويين، دار إحياء العلوم ايضاح يف علوم البالغة: جالل 
 م.1998

ه (، حتقيق: ُُمّمد أبو الفضل إبراه يم، القاه رة 911عبدالرمحن السيوطي )ت بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: جالل الدين
 م.1964

ُُمّمد بن عبدالرزاق احلسين أبوالفيض امللقَّب مبرتضى الزَّبيدي، حتقيق: جمموعة من  اتج العروس من جواه ر القاموس: ُُمّمد بن
 احملققني، دار اهل داية.

 م. 1981أتريخ األدب اجلزائري: ُُمّمد الطمار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط
 .1أتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي: شوقي ضيف، دار املعارف، ط

  م.1998ه (، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1435)ت خ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد هللاأتري
ه (، حتقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار 571املعروف اببن عساكر )ت أتريخ دمشق: أبو القاسم علي بن احلسن بن ه بة هللا

 م.1995ه ،  1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
، دار صادر 1بكر عباس، ط -ونية:: ُممد بن احلسن بن ُممد بن علي بن محدون، حتقيق: إحسان عباس التذكرة احلمد

 م.1996
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وزاد يف شرحه: علي ُُمّمد  وضبطه ، حققه1991تعريف اخللف برجال السلف، أبو القاسم ُُمّمد احلفناوي موفم للنشر، اجلزائر 
 البجادي، َّن ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

ه (، مطبعة دائرة املعارف النظامية، 852 ذيب الته ذيب: أبو الفضل أمحد بن علي بن ُُمّمد بن أمحد بن حجر العسقالين )تِت
 ه .1326اهل ند، 

ه (، حتقيق: ُُمّمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 370ِت ذيب اللغة: أبو منصور ُُمّمد بن أمحد األزه ري )
 م.2001

ه (، حتقيق: عبدالكرمي 390الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف: أبوالفرج املعاَّف بن زكراي بن حيىي اجلريرى النه رواين )تاجلليس 
 م.2005ه ،  1426 1سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

ه (، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، 170بصري )ت اجلمل يف النحو: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ال
 م.1995ه  1416، 5ط

، 3ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط456مجه رة أنساب العرب: أبوُُمّمد علي بن أمحد سعيد بن حزم األندلسي)ت
 م.2003ه ، 1424

موسى األنصاري التِّلمساين املعروف ابلبُ ّرِي )ت بعد اجلوهرة يف نسب النب وأصحابه العشرة: ُممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن 
 –ه (، نقحها وعلق عليها: د ُممد التوجني، األستاذ جبامعة حلب، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع 645

 م 1983 -ه   1403، 1الرايض، ط
ه (، دار الكتب 1206ن الشافعي )ت حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك: أبو العرفان ُممد بن علي الصبا

 م.1997-ه   1417، 1لبنان، ط-العلمية بريوت
م، حتقيق: ُُمّمد 1998ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، 1093خزانة األدب ولب لباب العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي )

 نبيل طريفي و أميل بديع يعقوب.
ه (، حتقيق 852الفضل أمحد بن علي بن ُُمّمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أبو

 م.1972ه ، 1392، 2ومراقبة: ُُمّمد عبداملعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر اابد، اهلند، ط
 م.1999، 1دار املسلم، ط دليل السالك شرح ألفية ابن مالك: عبد هللا الفوزان،

الكويت،  –ور اهلاليل: مجع وحتقيق الدكتور ُممد شفيق البيطار، طبع اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ديوان محيد بن ث
 م. 2002 -ه   1423، 1ط

بن ُُمّمد العياشي، حتقيق: د. سعيد الفاضلي و د.سليمان القرشي، دار السويدي للنشر  الرحلة العياشية: أبو سامل عبدهللا
 م.2006مارات العربية املتحدة، والتوزيع، أبوظب اال

ه (، حتقيق: إحسان عباس، مؤسسة 900الروض املعطار يف خرب األقطار: أبوعبدهللا ُُمّمد بن عبدهللا بن عبداملنعم احِلمريى )ت
 م.1980، 2انصر للثقافة، بريوت، طبع على مطابع دار السراج، ط

ه (، حتقيق: د. حامت صاحل 328ّمد بن بشار، أبوبكر األنباري )تالزاهر يف معاين كلمات الناس: ُُمّمد بن القاسم بن ُمُ 
 .1992ه ،  1412الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 ه ،1421 ط لبنان، بريوت، العلمية الكتب دار ، )ه 392)ت املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو اإلعراب: صناعة سر
 م2000

ه (، حتقيق: أمحد ُُمّمد شاكر وآخرون، دار 279أبو عيسى الرتمذي السلمي ) سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(: ُُمّمد بن عيسى
 إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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از الذه ب )ت ه (، دار احلديث، القاه رة، 748سري أعالم النبالء: مشس الدين أبوعبدهللا ُُمّمد بن أمحد بن عثمان بن قَاميه
 م.2006ه ، 1427

ه (، علق عليه: عبداجمليد 1360املالكية: ُُمّمد بن ُُمّمد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف )تشجرة النور الزكية يف طبقات 
 م.2003ه ،  1424، 1خيايل، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

ه (، حتقيق: 1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبداحلي بن أمحد بن ُُمّمد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )ت
 م.1986ه ،  1406د األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبدالقادر األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ُممو 

شرح أبن عقيل، على ألفية اإلمام أيب عبدهللا ُُمّمد مجال الدين بن مالك. أتليف، قاضي القضاة ْب اء الدين عبدهللا بن عقيل 
اعي الرفاعي، دار العلم، ه (. أعرب األلفيَّة 672العقيلي اهل مداين املصري ) و علَّق عليه ا: الشيخ قاسم الشمَّ

 ه . 1407بريوت، لبنان، 
 ه (، دار إحياء الكتب العربية، مصر.927شرح األمشوين على ألفية ابن مالك: أبو احلسن نور الدين علي بن ُُمّمد األمشوين )

ه (، حتقيق: د. عبد الرمحن السيد، 672 الطائي األندلسي )شرح التسه يل: البن مالك مجال الدين ُُمّمد بن عبدهللا بن عبدهللا
 م.1990ه ، 1410، 1د. ُُمّمد بدوي املختون، دار ه جر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 ه (، دار صادر، بريوت. 643شرح املفصل: موفقة الدين يعيش بن علي بن يعيش )ت
 ه . 1423ه (، دار احلديث، القاه رة، 276قتيبة الدينوري )تالشعر والشعراء: أبو ُُمّمد عبدهللا بن مسلم بن 

ه (، حتقيق: ُممد انصر الدين األلباين، املكتبة 279الشمائل احملمدية: ُممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الرتمذي)ت
 م.1406، 2مكتبة املعارف، ط -اإلسالمية 

ون داعية السلفية: أبو ه (، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1435)ت القاسم سعد هللا شيخ اإلسالم عبدالكرمي الَفكُّ
 م.1986ه ،  1406

، 3ه (،اعتىن به: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط393الصحاح اتج اللغة: اإلمام إمساعيل بن محَّاد اجلَوهه ري )
 م.2008ه ، 1429

ه (، حتقيق: د. مصطفى أديب البغا 256أبوعبدهللا ُُمّمد بن إمساعيل البخاري )صحيح البخاري، اجلامع الصحيح املختصر: 
ه ، 1407، 3يف كلية الشريعة، جامعة دمشق، دار ابن كثري، واليمامة، بريوت، ط أستاذ احلديث وعلومه

 م.1987
الصغري اإلفراين، تقدمي وحتقيق: د.عبد صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن احلادي عشر: ُُمّمد بن احلاج بن ُُمّمد بن عبدهللا 

 م.2004ه ، 1822اجمليد خيايل، مركز الرتاث الثقايف املغريب، الدار البيضاء، املغرب، 
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: مشس الدين أبواخلري ُُمّمد بن عبدالرمحن بن ُُمّمد بن أيب بكر بن عثمان بن ُُمّمد السخاوي 

 .ار مكتبة احلياة، بريوته (، منشورات د902)ت
 م.1984، 2طبقات النحويني واللغويني: ُُمّمد بن احلسن الزبيدي األندلسي، حتقيق: ُُمّمد أبو الفضل ابراه يم، دار املعارف، ط

عرَاء:   .2، طدار املدين، جدة، ، حتقيق: ُممود ُُمّمد شاكر)ه 232ُُمّمد بن سالم اجلمحي )تطبقات فحول الشُّ
مصر،  –ه (، حتقيق: الدكتور صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية 392أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )ت  علل التثنية:

 .1ط
 ه (. 855فرائد القالئد يف خمتصر شرح الشواه د: ُممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العيىن)ت

 م.1978ه ، 1398، 1ريوت، لبنان، ب. طه (، دار املعرفة، ب385الفه رست: ُُمّمد بن اسحاق أبو الفرح الندمي )ت
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ه (، حتقيق: ُُمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، 285الكامل يف اللغة واألدب: ُُمّمد بن يزيد املربد، أبو العباس )ت
 ه . 1997م، 1417، 3القاهرة، ط

، 4د ه ارون، مكتبة اخلاجني، القاه رة، طه (، حتقيق: عبدالسالم ُُممّ 180كتاب سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب )
 م. 2004ه ، 1425

، 3ه (، دار صادر، بريوت، لبنان، ط711لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين ُُمّمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري )ت
 ه . 1414

، حتقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب ه (911السيوطي ) املزه ر يف علوم اللغة وأنواعه ا: جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر
 م.1998ه ، 1418، 1العلمية، بريوت، ط

حتقيق: شعيب  ه (،241مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبوعبدهللا أمحد بن ُُمّمد بن حنبل بن ه الل بن أسد الشيباين )ت
 م.1999ه ، 1420، 2األرنؤوطي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، 2من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر: عادل نويه ض، مؤسسة نويه ض الثقافية، بريوت، لبنان، طمعجم اعالم اجلزائر 
 م.1980ه ، 1400

ه (، حتقيق: 626معرفة األديب(: شه اب الدين أبوعبدهللا ايقوت بن عبدهللا الرومي احلموي )تإىل  معجم األدابء )إرشاد األريب
 .1993ه ، 1414، إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت

 ه (، دار الفكر بريوت. 626) احلموي أبو عبدهلل معجم البلدان: ايقوت بن عبدهلل
 معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

ُُمّمد ه ارون، دار  ه (، حتقيق: عبدالسالم395معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )ت
 م.1979ه ، 1399الفكر، 

ه (، حتقيق: د. أمحد عبدالستار اجلواري، و د. عبدهللا اجلبوري، 669املَقرِّب: علي بن مؤمن بن ُُمّمد املعروف اببن عصفور )ت
 م.1986، 1مطبعة العاين، بغداد، ط

(، تقدمي وحتقيق وتعليق: د. أبو القاسم سعد هللا، 1073)ت منشور اهل داية يف كشف من ادَّعى العلم والوالية: عبدالكرمي الفكون
 م.1987بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

دار صادر،  ه (، حتقيق: د. إحسان عباس1193نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: أمحد بن ُُمّمد املغريب التلمساين )
 م.1968، 1بريوت، ط

ه (، حتقيق: طاه ر أمحد 606أبو السعادات املبارك بن ُُمّمد بن األثري اجلزري )النه اية يف غريب احلديث واألثر: جمد الدين 
 م.1979ه ، 1399الزاوي، ُممود ُُمّمد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 

 ه .  1401م،  1980النوادر يف اللغة: أبوزيد األنصاري، حتقيق: ُُمّمد عبدالقادر امحد، دار النشر: دار الشروق، 
ه (، طبع بعناية 1399العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني: إمساعيل بن ُُمّمد أمني بن مري سليم الباابين البغدادي )ته دية 

ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب  ، أعيد طبعه1995وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعته ا البه ية استانبول 
 بريوت، لبنان.

ه (، حتقيق: عبداحلميد ه نداوي، املكتبة 911جلوامع: جالل الدين عبدالرمحن ايب بكر السيوطي )ه مع اهل وامع يف شرح مجع ا
 التوفيقية، مصر.

ه (، حتقيق: أمحد أرانؤوطي وتركي مصطفى، 764الصفدي ) الوايف ابلوفيات: أتليف، صالح الدين خليل بن إيبك بن عبدهللا
 م.2000ه ، 1420دار إحياء الرتاث، بريوت، لبنان، 
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ه (، حتقيق وشرح: ُممد أبو الفضل 392الوساطة بني املتنب وخصومه: أبو احلسن علي بن عبد العزير القاضي اجلرجاين )ت 
 إبراهيم، علي ُممد البجاوي.

العروة الوثقى،  اليواقيت الثمينة يف أعيان مذه ب عامل املدينة: ُُمّمد البشري ظافر االزه ري، مطبعة املالجئ العباسية التابعة جلمعية
 ه  . 1324مصر، 

 


