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الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

ملخص البحﺚ:

أبو حممد عبد اهلل بن السيد البط ْليويس(ت521هـ).ولد يف مدينة ِ
(ش ْلب)

املدينة ذات البهاء واجلامل املشهورين .انتقل إىل ( َب َط ْليوس) والزمها فنسب إليها،

ثم ّ
حط عصا الرتحال يف (بلنسية) ،وفيها كانت وفاته .كان أحد أعالم األندلس
وتبحر فيهام وإتقاهنام فغدا فخر اجلزيرة
الذين متتعوا بعلم واسع يف األدب واللغة ﱡ
حسن التعليم ، ،ثقة ضابط ًا ...وباجلملة فكل
األندلسية املرجع فيهام واملﺂل .وكان
َ

ﳾء يتك ّلم فيه فهو يف غاية اجلودة .

السيد آثارا كثرية يف األدب ،والنحو ،واللغة ،والفقه ،والفلسفة
خلف ابن َّ

،منها:إصالح اخللل الواقع يف اجلمل ،واالقتضاب يف ﴍح أدب الك ّتاب،والتنبيه

عىل األسباب املوجبةالختالف األمة ،واحلدائق يف املطالب العالية الفلسفية
العويصة ،واحللل يف أبيات اجلمل،وذكر الفروق بني األحرف اخلمسة ،وﴍح

سقط الزند وﴍح املختار من لزوميات أيب العالء رسائل يف اللغة  ،واملسائل
واألجوبة  .اعتمدت يف حتقيق هذه الرسائل عىل نسختني خطيتني أوالﳘا :تقع

يف  111ورقة ،يعود تاريخ نسخها إىل سنة  631هـ ،والثانية:من حمفوظات مكتبة

شسرت بتي يف (دبلن) يف إيرلندا ،وتقع يف 117ورقة.
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Abstract
Abu Mohammed `Abidaala Bin Al-Seid Al-Batlusi was born 521 Hijra in the Shilb city ، brilliant and beauty-taking ، and transferred to
Batliyasm then to Balseia where he died. As one of the Andalusian
pillars he is considered for his knowledge ، confidence and competent. As a scientist he leaves many products behind in literature linguistics ، theology and philosophy to reform and change the defects
in language ، In doing so، he depends mainly upon two documents ;
the first consists of 111 pages in 631 Hijra and the second comes as
the preserved documents in Shaster library in Dublin and consists of
117 pages .
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ﲤهيد ..

أبو حممد عبد اهلل بن السيد البط ْليويس(ت521هـ).ولد يف مدينة ِ
(ش ْلب)1املدينة

ذات البهاء واجلامل املشهورين .انتقل إىل ( َب َط ْليوس) 2والزمها فنسب إليها ،ثم ّ
حط

عصا الرتحال يف (بلنسية) ،وفيها كانت وفاته.

وتبحر فيهام
كان أحد أعالم األندلس الذين متتعوا بعلم واسع يف األدب واللغة ﱡ

حسن التعليم، ،
وإتقاهنام3فغدا فخر اجلزيرة األندلسيةيه املرجع فيهام واملﺂل .وكان
َ
ثقة ضابط ًا ...وباجلملة فكل ﳾء يتك ّلم فيه فهو يف غاية اجلودة.4

السيد آثارا كثرية يف األدب ،والنحو ،واللغة ،والفقه ،والفلسفة
خلف ابن َّ

،منها:إصالح اخللل الواقع يف اجلمل،5واالقتضاب يف ﴍح أدب الك ّتاب،6والتنبيه

عىل األسباب املوجبةالختالف األمة،7واحلدائق يف املطالب العالية الفلسفية
العويصة،8واحللل يف أبيات اجلمل،9وذكر الفروق بني األحرف اخلمسة،10وﴍح
سقط الزند،11وﴍح املختار من لزوميات أيب العالء12ورسائل يف اللغة، 13
واملسائل واألجوبة...14
اعتمدت يف حتقيق هذه الرسائل عىل نسختني خطيتني
أوالﳘا :تقع يف  111ورقة ،وهي من مقتنيات مكتبة اإلسكوريال برقم

 ،1518وحتتفﻆ جامعة حممد بن سعود بنسخة فلمية عنها برقم ( ،)6039وهي
مكتوبة بخط أندليس ،وبخط أيب سعيد ﳐلوف بن حممد بن عيل ،وعدد أسطرها
واحد وعرشون سطر ًا ،ويف كل سطر  12-8كلمة .ويعود تاريخ نسخها إىل سنة

 631هـ ،وعليها متلك باسم حممد بن إبراهيم اليزناسني( 15ت  775أو 795
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الس ْيد ،وتاريخ التملك هو سنة
هـ) ،وسند رواية هذا الكتاب وغريه من كتب ابن ِّ

)777هـ) ،وقد رمزت هلا بكلمة (األصل).

تبدأ هذه النسخة بقوله» :بسم اهلل الرمحن الرحيم ...احلمد هلل الذي أسبغ علينا

النعم ،وعلمنا ماﱂ نكن نعلم ...غرﴈ من هذا الكتاب....

والثانية:من حمفوظات مكتبة شسرت بتي يف (دبلن) يف إيرلندا ،برقم (ms

 ،3190وتقع يف 117ورقة،وهي مكتوبة باخلط األندليس ،ومقياس الورقة
الواحدة  ،17×26ويف كل ورقة ( )25سطر ًا ،ويف كل سطر 14-12كلمة ،وقد

رمزت هلا باحلرف (أ).

تبدأ هذه النسخ بام يأﰐِ :سفر فيه ...يف فنون من العلم ﳐتلفة سئل عنها وأجاب

الس ْيد البطليويس ،رمحه اهلل تعاىل« .وعىل
الفقيه اإلمام أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن ِّ

الورقة األوىل :فهرس باملسائل التي يضمها هذا السفر ،ومتلك باسم حممد احلفناوي.
تنتهي هذه النسخة بقوله» :تم الكتاب ،واحلمد هلل الباقي عىل كل حني ،وصىل

اهلل عىل سيدنا حممد الكريم ،وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا« .وقد أعطيت
املسائل فيه ترقيام متسلس ً
ال ،وبلغت عدة املسائل يف هذه النسخة ) )72مسألة ،وليس

فيها اسم الناسخ وال مكان النسخ وال زمانه .وتعود إىل القرن الثامن اهلجري

تقديرا وكثرت يف قسمها األخري مواضع الطمس والرطوبة .وهذه نامذج من صور
ً

املخطوط.

الصورة ( )1الورقة األوىل من املخطوطة األصل(أ).
الصورة()2الورقة األوىل من املسألة يف النسخة األصل(أ).
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الصورة ()2الورقة األوىل من املسألة يف النسخة(ب).
يناقش ابن السيد يف هذه الرسائل قضايا متعددة ،منها النحوي ،ومنها اللغوي،

الس ْيد يف ميادين املعرفة،وتكشف
ومنها الفقهي...،وهي كلها تبني رسوخ قدم ابن ِّ

مقتدرا
سعة ﳐزونه العلمي ،وقدرته عىل تناول موضوعات شتى يكون فيها جملي ًا
ً

عىل استخراج املخبﺂت ،حتى لتحسب أنه إذا ولج يف مناقشة مسألة ما متخصص
فيها وحدها.
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املسألة األوﱃ

–رﴈ ُ
َ
سألت -و ّفقنا اهلل وإ ِّياكَ -ﱂ أبدلوا ال َّتاء
عنه:-
مسألة:16قال الشّ يخ
َ
اهلل ُ
راثُ ،
وجت ٍ
إبداهلا من الواو يف نحوُ :ت ٍ
املعروف ُ
ُ
اه18؟
(أس َن ُتوا ،)17وإ َّنام
من الياء يف ْ

ُ
والقول ع ْندي يف َ
ضمنوا معنى ال ّتخصيص 19فلو استعملو ُه يف غ ِ
ري
أنـهم ّ
ذلك ّ

ِ
هذه اللفظة لدخ َل ُه معنى العمو ِم ،ويف َ
نقض َ
الغ ِ
ذلك ُ
رض الذي َق َصدوه.

(اجلدب) َ
ومعنى ال َّتخصيص الذي َ ْ
دون
أنـهم َخ ّصوا هبذه اللفظة
َ
أﴍنا إليه ّ
خصوا ذلك باجلدْ ب دون ِ
ِ
(اخلصب) .فإن قيلَ :
َعم ً
اخل ْصب؟ وه ّ
ال
وﱂ ﱡ
ال كان ُم ْست َ

أنـهم لو استعملو ُه
فيهام مع ًا ،أو يف ْ
اخلصب دون اجلدب؟ فالذي يمنَع من ذلك ّ
ِ
ِ
ِ
باستعامله يف اثن َْني  ،وكان
لدخول معنى العمو ِم فيه
خصيص
فيهام مع ًا ل َب َط َل معنى ال َّت
َ
ِ
(اخلصب) ألمرين:
بذلك من
(اجلدْ ُب) َأ ْوىل

عظيم أمر َ
ب ،وال َّل ُ
اجلدْ ِ
فﻆ إذا ُع ِل َم فر ّبام ُخ ِّصص بذك ٍر
أنـهم قصدوا َت َ
أحدُ ﳘاّ :
(في ِه َام َف ِ
كقوله تعاىلِ :
ِ
ِ
اك َه ﹲة َو َن ْخ ﹲل َو ُر َّم ﹲ
ُ
ان) ]الرمحن.[68 :
لغريه،
يكون
ال

والثاينَ ّ :
الس ِ
ﳜتصون هبا ال َق ْح َط،20
اسم ّ
والس ُنة :ﹲ
نةَّ ،
أن (أ ْسنتوا) ُمشْ تقّ من ّ

َ
ِ
لالسم.
االختصاص ما َع َرض
فعرض للفعلِ من
ِ

إن ال ّتا َء يف َ
ال ]/19أ[ من ٍ
وجيوز أن ُي َ
كانت بد ً
قالّ :
(ياء) و(الياء)
(أ ْسنتوا) ملا ْ

ﹲ
ْ
ستعمل
فرع َف ْر ٍع ،فلم ُت
التاء يف ال َق َسم حني كانت َ
بدل من واو َض ُع َفت كام ضعفت ُ
ٍ 21
ٍ
ألنـها لو اس ُت ِ
لت
واحد كام اس ُتعم َلت التاء يف القسم يف وجه
وج ٍه
عم ْ
إال يف ْ
واحد ؛ ّ

قو ِ
ٍ
أكثر ِم ْن ٍ
الترص ِ
وترص ُف الﴚء ّ
ته،
ف،
واحد كان ذلك نوع ًا من
وجه
ّ
ّ
يدل عىل ّ
يف َ
الض َ
ُ
تناقض َّ
جتتمع معه.
عف فال
والقو ُة
ُ
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(أسنتوا) ﹲ
تكون بد ً
فإن َ
َ
بدل من (ياء) دون ْ
ال
أن
قيل :ما الدّ ليل عىل أن ال َّتاء يف ْ
(سن ﹲَه)؛ ِ
ٍ
من (واو) أو(هاء)؛ َّ
لقوهل ْم يف اجلمعَ :سنَوات
ألن أصل
(سن ﹲَو) أو َ
(سنة)َ :
َهات؟
وسن ﹲ
َ

ٍ
بأنـها ﹲ
سنوات؛
بدل من ياء دون الواو الظاهرة يف
ُ
فاجلواب :أنّا ملّا َح َكمنا ّ
ٍ
َ
َ
واو رجع إىل الياء ،نحوَ :أ ْغز ْي ُت،
أحرف
جتاوز ثالثة
ألن الفعل إذا
الم ُه ﹲ
وكان ﳑّا ُ
َ
الظ ِ
إنـها ﹲ
بدل من اهلاء ّ
وأ ْح َي ْي ُت ، 22وﱂ ْ
(سنَهات) ألمرين :
اهرة يف َ
نقلّ :
أحدﳘا :أنّا ﱂ َن ِج ِد ال ّتا َء ُأبد َلت من اهلاء يف غري هذا فنقيس هذا ِ
عليه.

والثّاين :أنـه ﱂ ُيسمع من العرب يف ترصيف الفعلِ من السنة َ
(أ ْسنَهوا) وإنّام
ّ
ّ
ال يف ِ
قالواَ :أ ْسنتوا ،فجاء الفعل مستعم ً
لغة َم ْن َج َعل الالم واو ًا دون لغة من جعلها
ها ًء ،وﱂ يكن بمنزلة ِ
وسانت املستعم َلني مجيع ًا .
سانـهت،
قوهلم:
ُ
ّ

راث ُ
وجت ٍ
بدل من الواو كالتي يف ُت ٍ
(أسنتوا) :إن التا َء ﹲ
ولو قال ﹲ
اه ،وإبداهلا
قائل يف ْ

َ
بحراوي من إدغام املثل يف املثل الذي
وإعالهلا كام َمنَع االعتالل يف
منع ق ْل َب َها يا ًء
ّ
تا ًء َ

هو املستعمل يف مثل هذا املوضع لكان قو ً
محل الﴚءعىل
ال قوي ًا ،وكان األوىل من َ ْ

العجاج ملا َ
الشذوذوإخراجه عن ال ّنظري.أال ترى ّ
أبدل اليا َء جي ًام يف قوله]:23
أن ّ

الرجز [

ح ّتى إذا ما َأ ْمس َج ْت َ
وأ ْم َسجا
َ

حكمه ْ
أمست
أن يكون الالم املعت ّلة إذا قلت:
منع ذلك من اإلعالل الذي
ْ
ُ

وأ ْم َسى ،وباهلل التوفيق .
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املسألة الثانية

أعز َك ُمسألةَ 24
:قال الشّ يخ – َ
اهلل بتقوا ُه ،وو ّفقنا وإي ّاك
رﴈ اهلل ع ْن ُه :سألتَني
ّ

ِ
عن ِ
رسول اهلل – ّ
ار فلم َأر
صىل اهلل عليه وس ّلم(( :25
قول
ُ
ملا يرضا ُهْ -
رأيت ال َّن َ
ِ
بمنزلة ِ
رأيت كاليو ِم رج ً
ِ
كالم فيه
قول
فإنـه
العرب :ما ُ
وهو ﹲ
الَ ، 26
كاليو ِم َم ْن َظر ًا )) ّ

َ
ﹲ
ﹲ
َ
ﹲ
وسؤال ّ ،
يصح
واملنظ َر ال
الرجل
ألن
اعرتاض
للسائل
وإشكال،
َل ْب ﹲس
ﱡ
ّ
ويصح فيه ّ
رج كال ِم العرب يف حماوراهتا ،وجرى َجمْرى ما
تشبههام باليو ِم ،ولك ّنه ﹲ
خرج َ ْﳐ َ
كالم َ
ّ
تستعم ُله يف جمازاهتا.

اليوم رج ً
رأيت رج ً
ال)) ،وﱂ
ال كرجلٍ أرا ُه
وال ّنحو ّيون يقولون :سمعنا(( :ما ُ
َ

ِ
ِ
املضاف وإقام املضاف إليه ُمقا َمه بمنزلة قول
بحذف
اليوم منظر ًا،
َأر كمنظ ٍر رأيته
َ
اهلل تعاىل َ :
اءك ْم ِذ ْك ﹲر ِّمن َّر ِّب ُـك ْم َع َىل َر ُجلٍ ِّم ُ
(أ َو َع ِج ْبـ ُت ْم َأن َج ُ
نك ْم) ]األعراف،[63 :
لسان رجلٍ  ،وقولهَ ْ :
ِ
احلج
أي :عىل
(احل ﱡج َأ ْش ُه ﹲر َّم ْع ُلو َم ﹲ
ات) البقرة197 :؛ أي ُ
أشه ُر ّ

ْ
معلومات من الكتاب.27
أش ُه ﹲر
ﹲ

وال بدّ من تقدي ِر ِ
ِ
ألن ِّ
املحذوفات؛ ّ
الر ُجلِ  ،وإنّام جا َء
هذه
كر ﱂ ْ
الذ َ
جيﺊ عىل َّ
ُ
ّ
الر ُجلِ واملنظ ِر إىل اليو ِم
وجازت
ليس باألشه ِر .
عىل لسانـه،
ْ
وألن ّ
احلج َ
إضافة ّ
يلتبس به وي ّتصل  .ونظريه ُ
لوجودﳘا فيه كام ُي ُ
قول جرير:28
ـيء إىل ما
ضاف الشّ ُ
ُ
حيل ِ
الر ُ
فس ْريا
يا
صاحبي دنا ّ
َّ

] الكامل [

كالعشـية زائر ًا و َم ُزورا
ال
َّ

بالعﴚّ  ،وإنّام املعنى :ال أرى زائر ًا أو مزور ًا
ائر
ّ
تشبههام َ
ُ
واملزور ال َي ّ
والز ُ
صح ّ
كزائ ِر العش ِّي ِة ومزو ِرها.
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ويف املنظر وجهان:
َ
َ
ُ
ُ
املنظور إليهّ ،
أحدﳘا ْ :
أن يريدَ
مصدر
ويكون
املكان
يكون
املنظر
ألن
املكان
َ
َ
َ

( َن َظ َر) كقوله: 29

َن َظ ْر َت فلم َت ْن ُظر بعينِك َم ْنظر ًا

] الطويل [

أي منظر ًا ينفعك .

ِ
املنظور ِ
َ
والوج ُه الثّاينْ :
أن يريدَ باملنظ ِر َّ
املوضوعة
فيكون من املصادر
إليه،
الﴚ َء
َ
ْ
ِ
هم َ ْ
اليمن. 31
وثوب َن ْس َج
ﴐ َب األمري، 30
ﹲ
َ
موضع املفعوالت ،كقوهلمِ :د ْر ﹲ

أكثر ِ
فذهب
اس يف معناه قدي ًام،
أما قو ُل ُه :
أهلها ال ّنسا َء)) فقدْ
ُ
َ
َ
تنازع ال ّن ُ
((فرأيت َ
ُ
أن الرؤية ههنا هي ُ
قوم إىل ّ
ورؤية
بأنـها قد تعدّ ت إىل مفعو َل ْني،
رؤية ِع ْل ٍم
ﹲ
ّ
واحتجوا ّ

ٍ
واحدَ .
ٍ
وأنك َر ذلك ُ
هي ُ
الع ِ
رؤية
مفعول
ني إنّام تتعدّ ى إىل
أهل ﱡ
السـ َّن ِة وقالوا :إنّام َ

ألنـه َ
يدل عىل َ
اق الكال ِم ﱡ
ني ،وقالوا :و َم َس ُ
ع ٍ
فلم َأر
قال :
ُ
((ورأيت ال ّن َ
ار ْ
ذلكّ ،
ٍ
ٍ
واحد.وكذلك يف صالة الكسوف ويف هذا
مفعول
كاليو ِم منظر ًا)) فعدّ ى الرؤية إىل
ٍ
احلديث عندنا ُ
أوجه:
ثالثة

أحدُ هاّ :
(ظن) ،وذلك كائن بمعنى هذا احلديث
أن الرؤي َة يمكننا تفسريها بـ ّ

أنـه قدْ َ
منهن،
أبرصت ال ّنار
قال:
ُ
ُ
أكثرها النسا َء لكثرة َم ْن رأيت فيها ّ
فظننت َ
جد ًا عىل ّ
ِ
هم
والعرب 32تستعمل 33الرؤية بمعنى
ّ
(أنـ ْ
الظن وبمعنى الع ْل ِم  ،قال اهلل تعاىل ّ :
(يظن) ،
َي َر ْو َن ُه َب ِعيد ًاَ ،و َن َرا ُه َق ِريبا)] 34املعارج [7-6 :فالرؤية األوىل يف هذه اآلية
ّ
ُ
ُ
ونعلم ُه قريب ًا .
كأنـه قال :يظ ّنو َن ُه بعيد ًا
والرؤية
ُ
الثانية (نعلم) ّ

٢٣١
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ذلك عن ِ
تكون بمعنى ِ
الع ْلم وال ُﳜ ِر ُجها َ
َ
رؤية الع ِ
والوجه الثّاينْ :
ظن
أن
ُ
ني كام َّ
بعينه ِ
ار ِ
ٍ
َم ْن أنكر َ
ُ
حينئذ وحت ّقق
عـل َم
ذلك ِم ْن أصحابنا،
أنـه ملّا رأى ال ّن َ
ويكون املعنىّ :
أكثر ِ
ُ
ّ
فيكون ذلك سبب ًا ْ
يعلم
تقع عينُه عىل الﴚء
أهلها
ُ
النساء ،هذا كالرجل ُ
ألن َ
أن َ
ﹲ
صحيح بعيدﹲ ّ
عام ّ َ
أنـه إذا جعلها رؤية علم فقد
تأويل
حقيقتَه ،فهذا
توﳘه َمن ّ
ﹲ
ظن ّ
وافقَ املعتزل َة.

وجتعل (النساء) بد ً
َ
َ
تكون رؤي َة ع ٍ
ْ
فيكون
(أكثر)
ال من
ني ،
والوجه الثّالث :أن
َ
ﳛتاج إىل املبدَ ل منه كاحتياج ِ
ِ
َ
بمنزلة ِ
الر ُج َل زيد ًاّ ،
أحد
البدل
ألن
قول القائلِ ُ :
ُ
رأيت َّ

كأنـه َ
ِ
هن
املفعولني يف باب (العلم) إىل
قال :فرأيت النساء اللواﰐ ّ
املفعول الثّاينّ ،
أكثر أهلِ ال ّنا ِر.
ُ
وأما قوله ّ -
املؤمنات) ّ
الروا َة اختلفوا فيه
نساء
ُ
صىل اهلل عليه وس ّلم( :-يا ُ
فإن ّ

بعضهم برفع التاء ،ورواه ُ
فرواه ُ
ارتفاع
فع عىل طريق
ِ
الر ُ
بعضهم بنصبها  ،واالختيار ّ
ِ
ُ
الرفع صف ًة عىل
(املؤمنات)
وجيوز يف
عمرو .
ُ
املنادى املفرد يف قولك :يا زيدُ  ،ويا ُ

َ
َ
ُ
العاقل  ،ويا زيدُ
كقولك يا زيدُ
العاقل ،برفع
والنصب صف ًة عىل املوضع
القطع،
ُ

(العاقل) ونصبه ،إ ّ
ال ّ
ُ
وخفضه عىل ما قد أحكم ْت ُه
الساﱂ يستوي نص ُبه
أن َ
مجع املؤنث ّ
ُ
صناعة ال ّنحو.

ُ
وإن َ
لم – ّ
ارتفاع املنا َدى – ْ
املنكور إذا أقبل
االسم
ألن
يستحيل
وال
ُ
ري َع ٍ
َ
كان غ َ
َ
ِ
بإقباله ِ
ِ
ِ
ِ
رجالن ،ويا
الع َلم فتقول :يا
عليه وكان
ﲣصص
عليه املنادي
بمنزلة َ
بندائه ّ

عليهم بالنداء كام ُت ْق ُ
ُ
بل عىل الواحد،قال اهلل تعاىلَ ( :يا
أقبلت
رجل ،ويا زيدون ،إذا
َ
ْ
ِج َب ُ
ال َأ ِّو ِيب َم َع ُه َو َّ
ِ
وأضافهن
بالنصب
ري) ]سبأ [10 :وأ ّما َم ْن َر َوى :يا نِسا َء ،
ّ
الط ْ َ
إىل املؤمنات فهو بمنزلة ِ
اجلامع  ،وصال ُة األوىل ،35وقوله
قول العرب :مسجدُ
ِ
٢٣٢

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

احل ِص ِ
(و َلدَ ُار ِ
(و َح َّب ْ َ
يد) ]ق [ 9 :ونح ِو َ
ذلك
اآلخ َر ِة) ]يوسفَ ، [ 109 :
تعاىلَ :
اللفﻆ .والبرص ّيون يتأولون ما جاء من ِ
ِ
الص ِ
ﳑا ُأ َ
ُ
هذه
فة يف
ضيف به
املوصوف إىل ّ

ِ
ِ
ِ
والتقدير عندهمَ :م ْسجد
وإقامة صفته مقامه، 36
املوصوف
حذف
األشياء عىل
ُ
ِ
ِ
الس ِ
اآلخرةّ ،
ألن
احلياة
ولدار
اعة األوىل من زوال الشّ مس،
اليو ِم
ِ
ُ
اجلامع  ،وصال ُة ّ

ِ
ِ
ِ
وحب ال ّن ِ
َ
املؤمنات ونحو ذلك
اجلامعات
احلصيد ،ويا نسا َء
بات
اإلنسان له حياتان،
ّ
ِ
ِ
يفعلون َ
َ
صفته .وأما
املوصوف إىل
ألنـهم جييزون إضاف َة
من التقدير .وإنام
ذلك ّ
ِ
ُ
املوصوف
إضافة
الكوفيون فال يقدِّ رون فيها شيئ ًا حمذوف ًا ،ويقولون :إنّام جازت
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
األلفاظّ ،
لفظه ال عىل معنا ُه،
حتمل الﴚ َء عىل
العرب قد
ألن
الختالف
صفته
إىل
َ

ال ٍ
ثالث سج ّ
َب ﹲ
َ
ت 37فيؤنّثون العدد عىل اللفﻆ والواحدُ ِس ِج ﱞل
فالن
كقوهلمَ :كت َ

38

ّ
مذكر .

39
صىل اهلل عليه وسلم(( :فيام َس َق ِ
وأما قوله ّ
ُ
ُ
والعيون والبعلِ
امء
العرش))
الس ُ
ت ّ

40

َ
ْ
ولست ﱡ
أشك
تصحيح،
ضبط
وضبطته
رفعت (ال َب ْعل)
فإين رأي ُت َك –أبقاك اهلل -قد
ّ
َ
ُ
ٍ

َ
َ
ّ
اإلشكال يف احلديث ،وأحوجك
فأدخل عليك
(البع ُل) مرفوع ًا،
أن أص َلك َ
وقع فيه ْ
ﹲ
رواية
السؤال عن إعرابه ،واستدعاء ما قاله اللغويون يف تفسري ( ال َب ْعل)  ،وهذه
إىل ّ

سمعت هبا َ
ِ
باخلفض َع ْطف ًا عىل
الرواية ( والبعلِ )
ال أعرفها وال
ُ
قبل كتابك .وإنّام ّ

فإن َ
املفرس َ
ونْ .
وقع
(ما) من قوله(( :فيام
ْ
كان َ
وفرسه ِّ
سقت)) ،هكذا رواه الناس َّ
ِ
فإنـه ﹲ
ﹲ
ِ
وليس
وغفلة من القارئ،
الكتاب
غلط من ناسخ
َ
يف كتابك مرفوع ًا فأصل ْح ُه ّ

ِ
ٍ
ِ
برواية .ويد ﱡل َك عىل َ
ﹲ
امء
رواية َمن روى( :فيام
ﳐفوض 41يف
أنـه
الس ُ
سقت ّ
ذلك ّ
َ
والعيون ،أو َ
ُ
(البعل) ،وﳘا بمعنى واحد.
ري
الع َث َّ
الع ْرش) فذكر َ
كان َع َثري ًا ُ
مكان ْ

الس ِ
ري ِ
امء من
احلب ما ًء غ َ
كذا قال أبو حنيفة 42يف كتاب (ال ّنبات) 43وإذا ﱂ يرشب ﱡ
ماء ّ
األمطار ،فهو ِ
الع ْذ ُيّ - 44
ذاء ،يقال :هذه ِح ْن ﹲ
ﹲ
طة ِع ْذ ﹲي،
ساكنة-
الذال
واجلميع ْ :
أع ﹲ
ُ
٢٣٣
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ري ،46الياء
الع َث ّ
ظمي ،45وهو أيض ًا َ
وكذلك غري احلنطة ،وأهل اليمن ﱡ
يسمو َنه :املَ ّ
والفعل مث ُله ،عن األمحر .47وإن كان ُزرع عىل املاء فهو ِ
ُ
(س ْق ﹲي) يف
شديد ﹲة ،جمرا ﹲة،

األنصاري: 48
وزن ِع ْذي  ،وأنشد لعبد اهلل بن رواحة
ِّ
]الوافر[

هنا َ
لك ال أباﱄ نخل ِسقي

وال ْبعلٍ ْ
اإلتاء
وإن َع ُظ َم
ُ

ِ
األرض من غري سقي ٍ
ِ
وقال غري أيب حنيفة( : 49ال َب ْع ُل ما َ ِ
سامء
بعروقه من
ﴍب

السامء َب ْع ً
ال
سمى ما تسقيه
أو غريها) وهذا ُ
ُ
ألنـه ّ
أشبه باحلديث من قول أيب حنيفة ّ

سألت عنه ،واحلمدُ هلل كثري ًا عىل ذلك.
وفرق بينهام  .هذا ما َحﴬين من اجلواب عام
َ
ّ

أعز َك ُ
بأن َ
السائل ْ
ذكرت يف أم ِر
اهلل -عىل ما
َ
قال :وق ْف ُت – َّ
فجاوبه هذا ّ
ﳾء أر ّد ُه عليك ال عىل ِ
َ
جهة ال ّتع ﱡن ِ
البعلِ َ
ِ
حاشاك من
واالعرتاض ،
ت
هر إ ّﱄ ﹲ
ْ
وظ َ

َ
َ
فكيف مع ا ِ
جل ّل ِة املشيوخاء
تعم من خلقي مع دون األتقياء،
وتلك
ذلك،
سجي ﹲة ﱂ َ
ّ

ُ
رواية َم ْن َر َوى ( :أو َ
؟ ،وذلك أنّك قلتّ :
كان
يبني (ال َب ْع َل) ﳐفوض الالم
إن ﳑا ِّ ُ

البخاري ،وأنت تعلم ّ
ُ
يلزم ،ألنا
خرجه
َع َث ِر ّي ًا)  ،وهذا
ّ
أن مثل هذا ال ُ
حديث َ
عمر َّ
ِ
ُ
ِ
إن فعلنا َ
احلديث ،وتنا ُق ُ
تناقضها.
ض كال ِم أهلِ اللغة َأ ْوىل من
ألفاظ
تناقضت
ذلك
ْ
ْ
والدّ ُ
األنصاري أن
حممد بن عبد الرمحن
عمر ُ
ّ
بن ِه ُ
رمزَ عن ّ
ليل عىل ما أقو ُله ما َر َوى ُ
الص ِ
ِ
ِ
دقة (( :ما كان َع َثر ّي ًا
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
يف
عمر يف َّ
وكتاب َ
كتاب ّ

ال ِ
ِ
العرش)) .فجاء ُ
واألنـهار ،وما كان ُي ْسقى بع ً
احلديث كام
لفﻆ
السامء
تسقيه
ُ
ففيه ُ
ُ
الص ِ
دقة ال يف ُ
ترى ِّ
الوجه
الع َث ّ
يبني َ
ري  ،و َف َصل بينَه وبنيَ ال َب ْعل يف ّ
احل ْكم ،وهذا هو ْ

ِ
ألن َ
حديث (املوطأِ) ﱡ
يدل عليه قو ُله ّ -
ال حمال َةّ ،
صىل اهلل عليه وس ّلم ( : -فيام
لفﻆ

ِ
ُ
الع ْ ُ
نوع ْني إن شاء اهلل.
امء
رش) بكوهنام َ
الس ُ
والعيون والبعلِ ُ
سقت ّ
٢٣٤

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

أنـه َ
نافع ،عن ِ
قال :ما كان
وروى ُ
ابن ُج َر ْي ٍج ،عن موسى بن ُع ْتب َة ،عن ٍ
ابن َ
عمر ّ
ني ،أو كان َع َثر َّي ًا ُيس َقى باملط ِرِ ،
َب ْع ً
بالع ِ
الع ْ ُ
رش ،وهذا الذي َأ ّو َل فال
قي َ
ففيه ُ
ال ،أو ُس َ
ٍ
َ
واحد ،أعني :ال َب ْع َل،
األلفاظ الثالث َة بمعنى
جع ِل ِه
وج َه مع هذا لكال ِم أيب عم ٍرو يف ْ
ِ
ِ
والع ْ َ
لالشتغال
احلديث ،فال معنى
ري عىل تلك إنام َو َرد يف
والع َث َّ
رشَ ،
ُ
ري ،ألن التفس َ
أن جيي َء َ
ري ِه ،إال ْ
بغ ِ
اخل َل ُف بزيادة.

أعزك ُ
اهلل -إنّك ال ُ
حتفﻆ يف ذلك خالف ًا ،فهذا الذي محلني
َ
وقلت بعقب ذلك – َّ
كر ُه َ ،ف َل َك ال َف ْض ُل يف ْ
أن ُت ْع َر َف ع ّل ُت ُه فجاءين َخ َج ﹲل ِم ْن هذا .
مر ِذ ُ
ذكر ُت ُه ،فقد َّ
عىل ما ْ

مح ُه اهلل – ّ
الس ِق ّي. 50
وأما بيت
األنصاري – ر َ
ِّ
فإن أبا حنيفة ْ
اس َتشْ َهد به عىل ل ْف ِﻆ ّ
احتج به من ِ
و َذ َك َر ُه أبو عبيد َة 51يف الرشح وﱂ ُي َب ِّ ِ
أنـه َيظهر
ني املعنى الذي
أجل ِه .غ َ
َّ
ري ّ
ِ
أعزك اهلل – ال أفهم
أنـه إنّام َج َل َب ُه
(البعل) فقط .وهذا البيت – ّ
عند ﱡ
للفﻆ ْ
التأملِ ّ
الش َجر ِ
َ
فلم جا َء به جمرور ًا ﱡ
قلتّ :
وحقه ْ
البع َل من َّ
يكون:
أن
إعرابه،ألين إذا ُ
إن ْ
بعينه َ
وال ْبع ً
ال عطف ًا عىل ((نخلٍ  ،سقي))  ،ووزن البيت قائم ؟

ٍ
السقي وال َ
قلت :إن ال ّتقدير ال أباﱄ َ
حينئذ:
نخل ال َب ْعل ،فأقول
وإن َ
نخل ّ

البقعة التي ّ
ُ
الرطوبة ،وإليها أشار
نباهتا
إن البعل ههنا
تغذي َ
َ
وشجرها بام فيها من ّ

القاﴈ أبو الوليد 52يف »املنتقى« .53وقد كان هذا املعنى قدي ًام يف نفيس ،ويف نفيس

قول ٍ
أو ُل من 54فأقول ما قاله اخلليل يف »العني«55
ألنـه ّ
ثان ،وما رأيت قوله وﱂ أره ّ
ُ
ُ
اخلليل أن
فأوجب
املطر إال مر ًة يف العام«،
البعل:
َ
 «:إن ْ
األرض التي ال يصيبها ُ

واقع عىل األرض كام قال ال عىل الشّ جرْ .
فإن ﱂ ُجي ْز يف هذا وال هذا ِّ
فبني
اسم ﹲ
ْ
البعل ﹲ

ﱄ ما ظهر إليك يف هذا كله واس ُبكه بام أوجبه من حفظك ،وإن مح ْل َت هذا ِّ ِ
فبني
وج ِّل ِه  ،فواهلل ما أبتغي فيه إال اإلفادة منه.
األعىل َ
٢٣٥
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الوهاب 56يف »ال ّتلقني« ( : 57فإن كان ﴍ ُب ُه َس ْيح ًا أو ْبع ً
وقال عبدُ
ال  ،أو
ّ

من ماء السامء) فال 58أن يقالّ :
يفرس أبو حممد هذا من أهل
إن ْ
البعل هو الشجرِّ ،
أحب أال ُأكثرعليه جلئت له من لفﻆ احلديث ما وقع يف السنن
اللسان ولوال أين ﱡ

ِ
ُ
واألحب منه أن ِّ
سالمة بن
تبني ﱄ ما أرا َد
وغريه ،ولكن األوجه هلذا
للدارقطني
َّ
جندل بقوله:59

ٍ
إذا ما َع َل ْونا َظ ْه َر َب ْعلٍ
عريضة

أع َّز ُه ُ
فكتب ِ
ُ
اهلل – جماوب ًا ّ
عام سأ َل ُه:
إليه
األستاذ – َ
َ

] ّ
الطويل[

ُ
ﲣال علينا َق ْي َ
ض ٍ
بيض ُم َف َّل ِق

ووقفت ِ
َ
طي ُه ،فرأي ُت َك َقدْ َق َصدْ َت ما
احلكيم،
كتابك
وافاين
ُ
املـ ِ
ُ
درج َّ
عليه وعىل ُ
ْﱂ ِ
وس َبق إىل َظن َ
أح َف ُﻆ خالف ًا يف ذلك
أقصدْ ُهَ ،
ِّك ما ﱂ ُأ ِر ْد ُه ،فإين ﱂ ُأر ْد بقوﱄ :إين ال ْ

ُ
قلت لكّ :
ري أيب
ّأين ال
ري  .وكيف أريد ذلك وقد ُ
والع َث ّ
أحفﻆ خالف ًا يف ال َب ْعلِ َ
إن غ َ

ِ
ري .وإن َ
حنيف َة َف َّر َق َب ْ َ
باحلديث من َق ْو ِل أيب
أشبه
والع َث ِّ
قول َم ْن َف َّر َق بينَهام ُ
ني ال َب ْعلِ َ

ِ
أح َف ُﻆ خالف ًا يف َّ
ُ
احلديث
ﳐفوض الال ِم يف
أن (ال َب ْع َل)
حنيف َة؟ وإنّام أر ْد ُت ِّأين ال ْ
سألت عنه ،و ْﱂ أ َت َع َّر ْ
ض جلميع كالم اللغويني يف ل ْف ِﻆ (ال َب ْعلِ ) .ولو أر ْد ُت
الذي
َ

َ
عليك ما َذ َك ْر َت يف كتابِ َك وﱂ ْ
أنـه إنام ْ
أش َك َل
ألور ْد ُت
ذلك ْ
تذ ُك ْر ُه  ،ولك ّنني رأ ْي ُت ّ
ِ
ُ
لرفع (ال َب ْعلِ ) فق ْل ُت َ
َ
عليك إعرا ُب ُه ِم ْن أجلِ
أحفﻆ ِخالف ًا يف
لكّ :إين ال
اعتقاد َك ِ
ِ
خفض ِه.

وي َم ْرفوع ًا ﱂ َيت ََع ّذ ْر ع َّ
َ
القرآن
ولكن
توجيه ر ْف ِع ِه،
يل
أنـه ُر َ
ُ
َّ
ولو َّ
صح عندي ّ
اللغة إذا ْﱂ َت ِر ْد با ّل ِ
ِ
واحلديث ال َي ُ
ﹲ
َ
ٍ
يتأو َ ُهلام عىل ما ُ
رواية
لفﻆ
جيوز يف
سوغ
ملؤمن أن َّ

ٍ
ٍ
الس َّن ِة –رمحهم اهلل -فإذا َص َّح ِ
ُ
حينئذ
لب له
الرواية
ت
بﴚء ُط َ
عن َّ
أئمتنا من أهلِ ﱡ
ُ
التأويل.
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حك ْي َت عن ٍ
ضمنتَها كتا َب َك فلم َأر َك َ
َ
أنـه َر َوى
وقدْ تأ ّم ْل ُت
األحاديث التي َّ
أحد ّ

تدل عىل َ
ذكرهتا ﱡ
اخل ْف ِ
ُ
ض .وقد أ ْف َه َمني
»ال َب ْعل« مرفوع ًا .بل
املسنَد ُة التي َ
األحاديث ْ
ِ 60
–رمحه ُ
كالمك َّ
َ
فطلبت كتا َب ُه »املنتقى«
اهلل -رواه مرفوع ًا،
القاﴈ أبا الوليد
أن
ُ
ُ
ُ

َ
َ
الفقيه أبو عمر بن عبد الﱪ
اخلفض ،كام َف َعل
احلديث بام يقتﴤ
فرس
ُ
فوجدْ ُته قد َّ َ

61

ري ُه.
وغ ُ

ﳾء ُي ِ
ذكر ُت ُه عن اخلليلِ وما حكي ُت ُه
وليس يف ما ذكرته ﹲ
وج ُب ر ْف َع »ال َب ْعل« إال ما ْ
الوهاب ،وذلك ما ال ُي ْل َت َف ُت ِ
من كالم ِ
ِ
الوهاب ﱂ ي َّت ِك ْﺊ عىل ّ
أن
عبد
إليه؛ ألن عبدَ َّ

ِ
ِ
ُ
النكتة التي ك ّنا نريدُ أن نجدَ ها مروي ًة.
وهذه هي
احلديث مرفوع ًا،
روي يف
»البعل« َ
كنت قد َوجدْ َت »الرفع« مرو ّي ًا عن ِ
ْ
املعو ِل عليهم فاجع ْل ُه رواي ًة
فإن َ
األئم ِة َّ
بعض ّ

غريب ًةْ ،
أكثر من أنك وجدْ َت ُه مرفوع ًا يف كتابِ َك
وإن َ
ليس عندَ ك يف ذلك ﹲ
كنت َ
ﳾء ُ
ِ
لرفعه وجه ًا ب َتت ﱡَب ِع كالم اللغويني ،فأنت ترى ما يف ذلك.
جيب أن ُﲣ ِّر َج
ُ
بعض الفقهاء املغ ّفلني الذين ال ُي َف ِّر َ
كنت رويت َُه مرفوع ًا عن ِ
وكذلك ْ
قون
إن َ
جيب إذ ًا أن ِ
تلتف َت إليه ما ﱂ ِ
ِ
بنيَ
نص ًا إلمام
واملرفوع
املخفوض
ِ
فليس ُ
جتدْ يف ذلك ّ
َ

سمع ُه وتك َّلم يف ر ْف ِع ِه.
مشهو ٍر قد َ

فالرواية ِ
ٍ
ُ
بيت سالم َة ِ
ذكر َت ،وإنّام وقع يف شعر
جندل
بن
وأ ّما ُ
فيه ليست عىل ما ْ

سالم َة:62

] الطويل [

قيض ٍ
ظه َر نِشْ ٍز كأنّام عىل اهلام منا ُ
فيض مغ َّل ِق
إذا ما َع َل ْونا ْ

ِ
ابن ال ّن ّح ِ
اس 63يف
كتاب »املفضليات« 64واألصمعيات 65ورواه
وهكذا أنْشدَ ها ُ

ُ
بعضهم:

ٍ
 ...ظهر نعلٍ
عريضة

] الطويل [

بالنون.
٢٣٧
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حجارهتا ،وبذلك ُف ِّرس احلديث( : 66إذا ابت َّل ِ
وال ّن ُ
ُ
ت
ﱪ ُق
عل :
ُ
األرض التي َت ْ ُ

الن َِّع ُ
الر ِ
حال)  .وأنشدوا قول امرئ القيس:67
ال فص ﱡلوا يف ِّ

] ﳐ ّلع البسيط [

تﱪق الن ُ
باجلو إذ ُ
ِّعال
ِّ

ﹲ
مبثوث
كأنـهم َح ْر َش ﹲف
ّ

ِ
البيضات عىل رؤوسهم بقيض البيض املشقق  ،والقيض :قرش
شب َه
أنـه َّ
واملعنى ّ

البيضة األعىل.

وأما قولهّ :
بيت (ابن َرواحة) عىل »ال َب ْعل« وإنام أنشده
إن أبا حنيفة ﱂ ينشدْ َ

َ
التوه ُم ،ألن أبا حنيفة إنام تك ّل َم يف
عرض لك هذا
قي« فال أدري من أين
»الس ِ
ﱡ
عىل ِّ

أين لك
»البعل« و«السقي« مجيع ًا ،ثم أنشد
َ
فمن َ
البيت ،وكذلك فعل أبو عبيدْ ،68
كالم أيب حنيفة .وأما يعقوب
أنـه أراد أحدَ ﳘا دون اآلخر؟ وقد
ُ
قصصت عليك َ
ّ

69

فأنشده يف »إصالح املنطق« 70عىل »البعل« 71وحدَ ُه ،وأنشد:
]الوافر[

هنالك ال أباﱄ نخل بعلٍ

وال س ْقي ...

»الس ْقي« عىل »ال َب ْعل« مجيع
»السقي« وأنشد غ ُ
ري ُه بتقديم ِّ
فقدّ م »البعل« عىل ِّ

ﹲ
ُ
رطوبة .إنّام َذكروا »البعل« من
األرض التي فيها
هؤالء ﱂ يذكروا أن »ال َب ْعل«:
والنب ِ
النخلِ
ْ
البيت.
ت ،ثم أنشدوا هذا
َ
ْ

72
الس ِ
ني ْ ِ
وكرسها.
أنـه ُيروى بفتح ِّ
وذكر أبو عبيد ّ

ُ
القول يف إعرابه َّ
فإن َم ْن َفت ََح ِس ْ َ
الس ْقي
فأما
»السقي« وجعله مصدر ًا أضاف َّ
ني َّ

ِ
ِ
َ
»البعل« مصدر ًا أيض ًا ليتطابقَ
بعطف
اللفظان
إليه ،فيلزم عىل هذه الرواية أن
يكون ْ

أنـه من املواضع
مصد ٍر عىل مصد ٍر .و»ال َب ْع ُل« َ
ليس بمصد ٍر فالوجه فيه أن يقالّ :
٢٣٨
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وه َّن َع َىل
األسامء
عت فيها
(و َمت ُِّع ُ
التي ُو ِض ْ
موضع املصاد ِر جماز ًا ،كقوله تعاىلَ :73
ُ
َ
ْ ُامل ِ
در ُه َو َع َىل ْ ُامل ْق ِ ِ
املتاع َم ْصدر ًا ،وإنام
رت َقدْ ُر ُه َمتَاع ًا) ]البقرة [236 :وليس
ُ
وس ِع َق ُ
متيع ،وكذلك قول ُ
الق َطامي:74
املصدر ال ّت ُ
ُ
.....

الرتاعا
وبعدَ َعطائِ َك املئ َة ّ

] الوافر [

اإلع ِ
هومصدر،وكقول اآلخر:75
طاءالذي
طاء«وهواسم
»الع
موضع ْ
فوضع َ
َ
ﹲ
ﹲ

]الوافر[

ٍ
وشيب
أحافر ًة عىل َص َل ٍع

َم َعا َذ اهللِ من ٍ
سفه وعا ِر

ُ
فيكون عىل هذا قد وضع »ال َب ْعل«
الصبا بعد َص َلعي وشيبي؟
أراد :أرجوع ًا إىل ِّ

َبعل النبت استبعا ً
االستب ِ
است َ
عال ّ ،
ال ،
ألن
موضع
َ
َ
يعقوب وغ َ
أنـه يقالْ :
ْ
ري ُه َح َكوا ّ
ٍ
نخ َل َس ْق ٍي وال َ
فكأنـه قال :ال أباﱄ ْ
استبعال.
نخل
ّ

وأ ّما من َر َوى ِ
»س ْقي« بك ِ
وجهان:
السني ففيه ْ
رس ِّ

»الس ْقي« املا َء الذي ُيسقى به َل ِز َم َك أن َ
َ
ْ
األرض التي
جتعل »ال َب ْعل«
إن
َ
جعلت ِّ
ِ
الر ِ
ّ
ُ
األلفاظ ْ ،
»السقي«
وإن
لتشاكل
طوبة َطلب ًا
تغذي
َ
َ
جعلت ِّ
النبات ،ملا فيها من ﱡ

بات الذي يرشب ُبع ِ
َ
َ
النبات الذي ُي ْسقى ل ِز َمك ْ
روقه طلب ًا
جتعل
أن
»البعل« ال ّن َ
َ

َ
ُ
النخل
»الس ْق َي« و«ال َب ْعل«
للتشاكلِ أيض ًا .وال يستقيم عىل هذا االعتقاد أن جتعل ِّ
ِ
نفسه ،ولك ّنك ُ
يلزم َك من إضافة ّ
النبات الذي
قي«
الﴚء إىل
َ
بعينِ ِه  ،ملا ُ
جتعل ِّ
»الس َ
ِ
ألنـهام يقعان عىل النخل وغريه،
ُيسقى ،و(ال َب ْعل)
َ
النبات الذي َي ْرش ُب بعروقهّ ،
ٍ
قال :عىل ٍ
فكأنـه َ
البعض إىل ُ
َ
الك ِّل.
ونبات بعلٍ  ،فيكون قد أضاف
نبات ُي ْسقى
ّ
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َ
»البعل« ال ّن ُ
يعقوب يف »إصالح املنطق« شاهد ًا عىل ّ
وأنشدَ
خل  ،ورواه
أن
ُ

هنالك:76

 ...ال أباﱄ َن ْخل َب ْعلٍ

ِِ
َ
أضاف َّ ْ
الكوفيني .وقد
الﴚ َء إىل ِص َفتِ ِه وهو جائزﹲ عىل مذهب
أنـه
ُ
ّ
فظاهر كالمه ّ
ِ
ُ
ِ
َ
عرفتك ّ
اجلامع ونح ِو ِه.
مسجد
كالقول يف
والقول فيه
جييزون ذلك،
أن ال َب ْرص ّينيَ ال
ِ
َّ
ِ
َ
رواية َم ْن روى :نخل َسقي وال َب ْعلٍ ْ
يكون »ال َب ْعل« ال َّن ْخ َل ،فت َْح َت
أن
يستقيم يف
وال
ُ
ِ
ﹲ
كرس َهتا ،إال ْ
ألنـه يقال:
أنـه
عطف عىل ّ
ّ
السنيَ أو ْ
توه ِم الباء يف »ال َّن ْخل«؛ ّ
أن تقولّ :
ِ
باليت ِ
ِ
باليت َّ
بنخلِ
فكأنـه قال :ال ُأباﱄ ْ
وبنفسه،
باحلرف
به ،ف ُيعدَّ ى
الﴚ َء وما
ما
ُ
ُ
ّ
77
ضع ال َّن ْخلِ فوجهه بام ِ
الباء،فيكون كقول زهري
َس ْق ٍي وال َب ْعلٍ ،فعط َفه عىل َم ْو ِ
فيه ُ

 ] :الطويل [
......

ٍ
سابق شيئ ًا إذا كان جائي ًا
وال

ٍ
كأنـه َ
ٍ
ٍ
ِ
سابق .
بمدرك وال
لست
سابق«
يف رواية »وال
قالُ :
باخلفضّ ،

ُ
ورمحة اهلل وبركا ُت ُه.
الم عليكم
فهذا ما عندي فيام َس َأ َ
لت ُ
والس ُ
عنهّ ،
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 -17املسائل العسكريات ،171/ورس صناعة اإلعراب 414/و ،574واملخصص ،88/17
واملمتع يف الترصيف ، 350/ولسان العرب (سنه) ،والدر املصون  .564/2قال ابن سيده” :وﱂ
أسنتوا.
نجدهم أبدلوا التاء من الياء إال يف (افتعل) من اليسار ونحوه ،ويف حرف واحد كقوهلمْ :
فأما أصل إبدال التاء من الواو دون الياء فذلك كثري“ .املخصص .88/17

 -18الكتاب  ،299/4واملقتضب  ،91/1والتبرصة ،848/واألصول  ،269/3وﴍح
الكتاب للسريايف /5ق /203ب .واملمتع ،208/وﴍح الشافية . 81/3
ص فالن بكذا .وهو عند النحاة:
 -19التخصيص يف اللغة  :متييز بعض اجلملة ُ
بحكم ،يقالُ :خ ّ

تقليل االشرتاك احلاصل يف ال ّنكرات ،وتقليل االشرتاك يف املعارف .وقد يطلق بمعنى تقليل
االشرتاك ورفع االحتامل .كشاف اصطالحات الفنون.394/

السنة املجدبةَ ،أ ْو َقعوا ذلك عليها إكبار ًا هلا وتشنيع ًا واستطالة؛ يقال :أصابتهم
السنة مطلق ًةّ :
ّ -20

السنة ،واجلمع من كل ذلك َسنَهات ِ
(و َل َقدْ َأ َخ ْذ َنا َ
آل ِف ْر َع َ
السنِنيَ )
وسنون .ومنه قوله تعاىلَ :
ون بِ ِّ
ّ
]األعراف[130 :؛ أي بالقحوط.

٢٤٢

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

وفرقوا كذلك بني داللتيهام الزمنية ،فجعلوا (السنة) من أول يوم عددته إىل مثله .أ ّما العام فال
ّ
السنة ،فليس كل سنة عام ًا .فروق اللغات.148/
يكون إال شتا ًء وصيف ًا؛ لذا فالعام
ّ
أخص من ّ

ووحد أبو هالل العسكري بني املعنيني عىل الرغم من اقتضاء كل منهام ما ال يقتضيه اآلخر ،كام
ّ

أن الكل هو اجلمع واجلمع هو الكل ،وإن كان ّ
الكل إحاطة باألبعاض واجلمع إحاطة باألجزاء.
الفروق.264/

 -21املراد من ذلك ّ
أن التاء ال تدخل إال عىل لفﻆ اجلاللة ،فال يقال :تالرمحن ،وتالرحيم  ،وذهب

السهييل إىل أن ال ّتاء ليست بد ً
ﹲ
أصل برأسها.انظر :البحر -321/6
ال من واو القسم ،بل هي
ّ

 ،322ومغني اللبيب.157/

 -22هذا كالم أيب ع ﱟ
يل الفاريس يف املسائل العسكريات .172/وانظر الكتاب ،360،452/3

للزجاج  ،343/1ورس الصناعة، 613 ، 555/
و ،424/4والكامل ،967/ومعاين القرآن ّ
واألماﱄ الشجرية 261/2

للعجاج يف ديوانه ( 348صنعة د .عزة حسن)،
 -23البيت غري منسوب يف املصادر كلها ،وهو ّ

السطيل ،مع وجود قصيدة طويلة عىل هذا
وهو يف ملحقات ديوانه صنعة الدكتور عبد احلفيﻆ ّ
الروي ،وليس يف املستدرك أيض ًا.

 -24من املسائل الساقطة من (ب) .
25

-2هو بعض حديث يف املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ( 493/2كتاب الصالة)

ُ
بالصنائع) احلديث رقم  ،6126وﴍح صحيح
وش َعب اإليامن ( 518/6فصل يف املكافأة ّ

البخاري البن ّ
بطال  ،318/7كتاب الرضاع ،واملنتقى  ،وﴍح املوطأ  ،454/1باب (العمل يف

والسنن الكﱪى ،578/1
صالة الكسوف)  .وهو يف األحكام الرشعية الكﱪى ّ ، 139،439/1
واملنتقى  ، 71/1واملوطأ (باب العمل يف صالة الكسوف)  ،186/1وسنن ال َّنسائي ( باب َقدْ ر

٢٤٣
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القراءة يف صالة الكسوف)  ،578/1وﴍح سنن ال ّنسائي للسيوطي  ،162/3وﴍح السنة
لل َب َغوي (باب التبكري إىل اجلمعة)  ،302/2وصحيح ابن حبان (ذكر كيفية هذا النوع من صالة

الكسوف)  ، 73/7وصحيح البخاري ( باب ُكفران العشري  )202/16وصحيح مسلم (باب

ما ُع ِرض عىل النبي ،صىل اهلل عليه وسلم)  ،وغاية املق ِ
ْصد يف زوائد املسنَد (باب صالة الكسوف

 ، )1226/1ومسند أمحد (بداية مسند عبد اهلل بن عباس ،443/4 ،235/7 ،108/6

.298/1 ،369/5
 -26القول يف الكتاب .293/2
ﹲ
أشهر ،أو
احلج
احلج
حذف تقديره :
القرطبي  (( :ويف الكالم
 -27قال
أشهر  ،أو وقت ّ
أشهر ّ
ﹲ
ﹲ
ُ
ﱡ
أشهر ))  .اجلامع ألحكام القرآن .405/2
احلج
وقت عمل ّ
ﹲ
 -28البيت يف ديوان جرير ،ق ،30ب ، 21ص .228
الس ْيد هو عجز البيت التاسع عرش من قصيدة مطلعها:
 -29هو امرؤ القيس ،وما أورده ابن ِّ
سام َ
لك ﹲ
شوق بعدما َ
فع ْر َع َرا
بطن ٍ
كان َأ ْق َرصا وح َّل ْت ُس َليمى َ
ظبي َ

الرابعة يف ديوانه ، 435-409/وصدر البيت :
وهي القصيدة ّ
ُ
ُ
واآلل دوهنا
حوران
وملّا بدت

....

وهو يف ديوان امرئ القيس ق ، 4ب ، 19ص َ .424ح ْوران  :من بالد الشام .ومعنى الشاهد:
حتب.
نظرت فلم توافق ما ّ

مﴬوب األمري .والقول يف الكتاب  ، 120،121/2باب ( هذا ﳾء
درهم
 -30أي هذا
ُ
ﹲ

ﴐب األمري«  ،واملقتضب
أنـه ليس من اسم األول وال هو هو) برواية »هذه مائة
َ
ينتصب عىل ّ

 ، 303/4اإلتباع  ، 85 ، 84/1واملحكم  ،127/8ولسان العرب (ﴐب) ،واملزهر،417/1
(ص ُعب ،صنع).
وتاج العروس َ

٢٤٤

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

 -31انظر مواضع ﲣريج القول السابق نفسها .
 -32يف األصل (الرؤية) وال يستقيم املعنى عىل ذلك.
 -33يف األصل( :والرؤية تستعمل الرؤية  )..بتكرار الرؤية مرتني ولعله سبق نظر .
 -34والؤية يف اآلية الكريمة بمعنى اليقني.انظر :ﴍح الرﴈ،307 :2وعنه:معاين النحو:2

.12

فإن ُ
 -35األصول  .8/2قال ابن الرساج(( :ما كان ﱡ
أن يكون صفة لﻸول ْ
حقه ْ
الصفة
يك من ِّ

وأضيف إىل االسم وذلك نحو :صالة األوىل ومسجد اجلامع ،فمن قال هذا فقد أزال الكالم عن
جهتهّ ،
ألن معناه النعت وحده ،الصالة األوىل واملسجد اجلامع ،ومن أضاف فجواز إضافته عىل
إرادة :هذه صالة الساعة األوىل ،وهذا مسجد الوقت اجلامع أو اليوم اجلامع ،وهو قبيح بإقامته
النعت مقام املنعوت)).
الصفة معنى زائد ًا عىل املوصوف ،فإذا ُعلم املوصوف جاز حذفه
 -36والع ّلة يف ذلك أن يف ّ

إنـها بمنزلة املستقل بالنظر إىل املعنى
وإبقاء ِّ
ألنـها تفيد معنى زائد ًا عىل املوصوف .ثم ّ
الصفةّ ،

الزائد  .األشباه والنظائر  471/2وانظر 556/2 :و  557فقد ع ّلل ابن احلاجب هذا احلذف

ألنـها تابعة
بأن الصفة دالة عىل الذات التي دل عليها املوصوف بنفسها باعتبار التعريف والتنكريّ ،

للموصوف يف ذلك  .وانظر األشباه  ،243/3واألصول  ، 8/2واإلنصاف  ،م ، 61ص 436
وما بعدها .
 -37أي أن العدد (ثالث ًا) ُأ ِّنث عىل لفﻆ (سجالت) وهو مجع مؤنث ساﱂ.
ّ
الس ْجل ،وهو الدَّ لو،
-38
السجالة بمعنى الكتابة ،وأصلها من َّ
السجل :الكتاب وهو مأخوذ من ّ

ِ
ابـن دريـد((:
ثم استعريت فسميت املكاتبة واملراجعة مساجلة ،ثم بني هذا االسم
عىل(ف ِع ّل)قال ُ

٢٤٥

أ.م.وليد محمد السراقبي

والس ﱡ
اجلواليقي ( :وال
عر ﹲب .اجلمهرة  . 94/2وقال
أنـه
ﱞ
ِّ
فاريس ُم ّ
ﱡ
جل :الكتاب  ،وزعم قوم ّ
معرب) املعرب . 194/
أنـه فاريس ّ
ألتفت إىل ّ

-39ال َب ْع ُل :النخل الذي يرشب بعروقه فيستغني عن السقي،فيسقى بامء املطر ،ومثلهِ :
الع ْذ ُي.
الصحاح( بعل).
َّ

الع ْرش فيام ُي ْسقى من ماء السامء (
 -40يف صحيح البخاري  540/2حديث رقم  1412باب ُ
العرش ،وما سقي بال ّن ْضح نصف العرش)  .سنن ال ّنسائي
فيام سقت السامء والعيون أو كان َع َثري ًا ُ

 ،41/5باب ما يوجب العرش وما يوجب نصف العرش ،وصحيح ابن ِح ّبان ،باب العرش

 80/8و  ، 81والدر املنثور  ،تفسري سورة البقرة  ،50/2وتفسري القرطبي  ،تفسري سورة البقرة
البغوي . 331/1
 ،344/1تفسري سورة األنعام  .109/7وتفسري اخلازن  . 299/1وتفسري
ِّ
ومفردات غريب القرآن  ، 104/وكتاب االعتصام للشاطبي ،830/واجلمع بني الصحيحني

(أفراد البخاري  .)199/2واملعجم الوسيط ،حديث رقم .4943
 -41سقطت الضاد من كلمة ﳐفوض.
 -42هو أمحد بن داود بن وتند ،أبو حنيفة الدينوري :لغوي ،راوية ،ثقة ،ورع ،أخذ عن أصحاب
ّ
السكيت .تويف سنة  282هـ  ،وقيل بعد ذلك .من كتبه:
الكوفة والبرصة ،وروى كثري ًا عن ابن
األنواء ،والنبات ،والفصاحة ،وإصالح املنطق .ترمجته يف بغية الوعاة( ، 306/1ترمجة . )565
أنـه رأى نسخة منه يف ستة
 -43كتاب النبات :من كتب أيب حنيفة الدينوري ،ذكر البغدادي ّ

جم َّلدات كبرية  ،خزانة األدب  . 11 / 1وﱂ يصل إلينا منه سوى اجلزءين الثالث واخلامس وقد
نرشا بتحقيق برهنار دلفني  ،وصدرا عن دار النرش فرانز شتاينر بفيسبادن سنة 1974م .
 -44يف املنتخب  ( : 445/وال َب ْعل :ما سقته السامء ،وهو أيض ًاِ :
الع ْذ ُي :ما سقته
الع ْذ ُي ويقالَ :

السامء ،وال َب ْع ُل :ما ﴍب بعروقه من األرض من غري سقي وال مطر ، ...ويقال ِ
ري
الع َث ﱡ
للع ْذيَ :

٢٤٦

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

ِ
((العذي :كل بلد
أيض ًا)  .وانظر تاج العروس (عذي)  .قال أبو حنيفة يف كتب النبات :23/3
ال محض فيه))
بالسيح،
املظمي من األرض والزرع الذي تسقيه السامء ،ويقابله
-45
ّ
املسقوي وهو ما ُيسقى ّ
ّ

وﳘا منسوبان إىل املظمأ واملسقى ،مصدري أسقى وأظمأ  ،وأصل املظمي  :املظمئي  ،فرتك اهلمز،
وﱂ يذكره اجلوهري إال يف املعتل ال يف املهموز .املجموع املغيث  ،389/2والفائق (ﲬر )397/1
 ،والنهاية يف غريب احلديث  ،162/3واللسان (ظام)  ،والتاج (ظام) .
يامنية فيام بني يدي من مصادر.
أقول :ﱂ أجد اإلشارة إىل أن هذه اللفظة َّ
ري بفتح الثاءِ :
ُ
والبعل،وهو ما يستغني عن السقي ،ويسقى بامء املطر.
الع ْذ ُي
الع َث ﱡ
َ -46
 -47األمحر :سبقت ترمجته ص
 -48البيت يف ديوانه ،151 /ورواية الديوان:
هنالك ال أباﱄ ط ْلع بعلٍ

ِ
وال نخلٍ
رواء
أسافلها ُ

وهويف:مجهرة اللغة،366/1وإصالح املنطق51/و،52ومقاييس اللغة(سقي) ،واملحكم

 ،123/2واللسان (بعل) ،و(أتى)،والتاج (بعل)،و( أتو)  ،وروايته يف املصدرين األخريين  ( :ال

أباﱄ نخل بعلٍ

سقي  ) ....وهو يف املصادر السابقة كلها .
وال ٍ

األصمعي ،والكالم باحلرف يف هتذيب اللغة  413/2مروي ًا عن األصمعي ،وقد تعجب
 -49هو
ﱡ
ُ
القتَيبي من قول األصمعي هذا وقال :ليت شعري أين يكون هذا ْ
النخل الذي ال ُيسقى من سامء
بأطم ٍ
غلط ،وجهل
وال غريها! قال األزهري( :
َّ
أنـه يص ّل ُح غلط ًا ،فجاء ِّ
وتوهم – يعني القتيبيّ -

التخبط فيام ال يعرف) ثم قال ( :وقد رأيت بناحية البيضاء
األصمعي ،ومحله جه ُله به عىل
ما قاله
ّ
ﱡ
من بالد ُخزَ ْيمة عبد القيس نخ ً
ريا عروقها راسخة يف املاء وهي مستغنية عن السقي وعن ماء
ال كث ً

٢٤٧
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السامء تسمى بع ً
ال)  .هتذيب اللغة  .414/2وانظر غريب احلديث  ، 69/1ومجهرة اللغة (بعل)
 ،ومعجم املقاييس  ، )52،264/1واللسان (سقى) .
األنـهار والعيون اجلارية ،ومنه ما يسقى
 -50ويقال له:
ّ
املسقوي أيض ًا  ،وهو الذي ُي ْسقى بامء ّ
ْ
نضح ًا بالدالء والنواعري .هتذيب اللغة . 413/2

 -51صوابه  :أبو عبيد  ،واملراد به :أبو عبيد القاسم بن س ّ
الم  ،صاحب كتاب (غريب احلديث)

 ،تويف سنة (  224هـ ) .

التجيبي :فقيه مالكي
الباجي القرطبي
 -52هو سليامن بن خلف بن سعيد بن أ ّيوب ،أبو الوليد ّ
ّ

(باجة) فنسب إليها ،ولد
املذهب ،من رجال احلديث .يعود أصله إىل َب َط ْليوس ،ولكن مولده يف ّ
سنة  403هـ ،تويف باملر ّية سنة  474هـ .خلف كتب ًا كثرية منها :إحكام الفصول يف أحكام األصول،
والرساج يف علم ِ
احلجاج ،والتساريد إىل معرفة التوحيد ،وكلها ﳐطوطة ،واملنتقى وهو مطبوع .
ّ

األعالم  .125/3وانظر :معجم األدباء  ،1387/4ترمجة رقم  .564ووفيات األعيات / 2

 408و . 409

الباجي كتابه ((االستيفاء ﴍح املوطأ)) ،وذكره ياقوت
 -53هو كتاب اخترص فيه أبو الوليد ّ

باسم ((املنتقى ﳐترص االستيفاء)) ،هو كتاب (املنتقى) يف ﴍح موطأ مالك .ذكره عمر رضا
حمرف  ،والكتاب مطبوع يف دار الكتب
كحالة باسم ( :املعاين يف ﴍح املوطأ) وأرى أن اسمه ّ
العلمية  ،بريوت  ،سنة  2009م  ،بتحقيق أمحد عبد القادر عطا  .وذكره الزركيل باسم ((املنتقى))
فقط ،وأردف قائ ً
ال(( :كبري يف ﴍح املوطأ)) .والكتاب مطبوع .انظر :معجم األدباء،1388/

ترمجة رقم  ،564واألعالم .125/3
-54قدر كلمة ﱂ أستطع تبينها.

٢٤٨

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

 -55العني ( 149/2بعل) ،وفيه ... (( :إال مر ًة يف السنة)) وانظر :ﳐترص العني للخطيب
مرة)) بتقديم ((يف السنة)).
اإلسكايف (بعل)  ،207/1وفيه(( :ال متطر يف السنة إال ّ
 -56هو عبد الوهاب بن عيل بن نرص بن أمحد بن احلسني البغدادي املالكي :فقيه وأديب وشاعر،

مولده يف بغداد ،وقدم دمشق ،واجتاز باملعرة فنزل ضيف ًا عىل أيب العالء  .تويف سنة  422هـ .

ترمجته يف معجم املؤلفني . 226/6

 -57كتاب ال ّتلقني :كتاب يف فروع الفقه املالكي  ،صدر بتحقيق د حممد الثالث الغاين األستاذ

يف جامعة أم القرى ،وصدر مرة أخرى عن وزارة األوقاف املغربية ،وعليه ﴍح لداود بن عمر
الشاذﱄ (ت  732هـ) والنص يف  :التلقني  ،ص ( 145باب زكاة احلرث)  ،رسالة جامعية من

حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين ،وإﴍاف د .حممد شعبان حسني 1406 ،هـ  1986 /م حمفوظة

يف عامدة شؤون املكتبات  ،جامعة أم القرى ،برقم . 1064/003114
 -58كلمة ﱂ أستطع تبينها .

 -59البيت يف ديوان سالمة بن جندل ،ق ،3ب ،13ص ، 164ويف مجهرة اللغة (بعل) 140/3
واملحكم ،واللسان ،والتاج (بعل) ، ،وديوان املعاين  ،882/واألصمعيات 134/ق( ، )42وهو
يف مقاييس اللغة (بعل) بال عزو ،وصدره يف  :شمس العلوم ،واملجمل ،والصحاح (بعل) بال
عزو أيض ًا  .ال َب ْعل وال ّن ْعل بمعنى :األرض املرتفعة التي ال يصيبها املطر  .القيض :قرش البيض.

سبقت ترمجته .
-60
ْ
النمري القرطبي ،أبو عمر :فقيه مالكي ،ومن
ﱪ
ّ
 -61هو يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ال ّ

كبار حفاظ احلديث ،لقب بـ (حافﻆ املغرب) مولده يف قرطبة ،ودخل يف بالد األندلسّ ،
وتوىل
قضاء لشبونة وشنرتين .تويف يف شاطبة سنة  463هـ من آثاره :االستيعاب يف معرفة األصحاب،
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وجامع بيان العلم وفضله ،وهبجة املجالس ،والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  ،وغريها
 .ترمجته يف :األعالم  ،240/8وثمة مصادر ترمجته .
 -62هذه رواية الديوان بروايتي األصمعي وأيب عمرو الشيباين ،وبعد ذلك قاال» :ويروى  :ظهر

مر يف ﲣرجيه يف صفحة سابقة.
نعلٍ كأنام« وكذلك يف مجهرة اللغة ،عىل ما ّ

 -63ابن النحاس :هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي املعروف بـ ((

ال ّنحاس )) أو ابن النحاس  ،وقيل له أيض ًا  (( :الص ّفار )) رحل إىل العراق  ،وسمع يف كل من
واستقر فيها إىل حني وفاته سنة  338هـ  .ترك
بغداد واألنبار والكوفة وغريها  ،ثم عاد إىل مرص
ّ

عدة آثار منها  :الت ّفاحة يف النحو  ،وﴍح القصائد  ،وﴍح القصائد املشهورات وغريها  .انظر
ترمجته يف  :الوايف بالوفيات  ، 362 : 7وسري أعالم النبالء  401 : 15و  ، 402والبلغة . 30 :
 -64املفضليات  :ﱂ أقف عليه برشح ابن النحاس.
 -65األصمعيات :ﱂ أقف عليه برشح ابن النحاس.

النبي
 -66يف مسند الشافعي ،ح 185ص( :206أخﱪنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :كان ﱡ
الرحال) ويف
صىل اهلل عليه وسلم يأمر املؤ ِّذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول :أال َص ﱡلوا يف ِّ
بعض األحاديث(( :إذا ابتلت النعال فالصالة يف الرحال)).

 -67البيت يف ديوانه ،ق ،33ب  ، 16ص ( 193رواية األصمعي من نسخة األعلم)  ،حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ط  1990 ، 5م ،وق ، 33ب  ، 16ص ، 599
طبعة مركز زايد 2000 ،م  .وكتاب العني (ع ل ن) ،واملعاين الكبري ،911/ومجهرة اللغة (ع ل
ن)  ،139/3وﴍح احلامسة للمرزوقي ( 170/1محاسية رقم  ،)33واملحكم (ع ل ن) ،ولسان
العرب (حرشف ،نعل) ،وتاج العروس (حرجف ،حرشف ،نطل ،نعل) ،وليس يف طبعتَي
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الديوان .واحلرشف :اجلراد ،أو صغار الطري ،واملحكم (حرشف) .واحلرشف :اجلراد .املبثوث:
املنترش ،اجلو :األرض املنخفضة.
 -68غريب احلديث للخطايب ( 46/2بعل النخل) وهتذيب اللغة  ، 413/2والغريبني 196/1
 ،وغريب احلديث البن اجلوزي  ، 78/1والنهاية يف غريب احلديث  ، 14/1واللسان (بعل) .
 -69هو يعقوب بن السكيت ،أبو يوسف :لغوي ،وراوية ثقة ،فاضل .أخذ علمه عن البرصيني
والكوفيني ،كالفراء وأيب عمرو الشيباين واألثرم وابن األعرايب .ترك مصنفات كثرية يف اللغة
وروى عدد ًا من دواوين الشعراء ،تويف سنة  244هـ  .ترمجته يف  :بغية الوعاة  349/2ترمجة رقم

).)2159
 -70كتاب إصالح املنطق ، 52 ،51/وهو من كتب ابن السكيت املهمة  ،وقد أراد به معاجلة

اللحن واخلطأ يف اللغة ،فضبط مجهرة من لغة العرب ،وهو من الكتب اجليدة يف باهبا ،أثنى عليه
ﱪد فقال :ما رأيت للبغداديني أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت يف املنطق .طبع عدة طبعات
امل ّ
آخرها ما حققه املرحومان أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون وصدر أول مرة سنة  1949م .

ُ
النخل يرشب بعروقه ،وقد ُجي ﱡّز فيستغني عن
 -71جاء يف إصالح املنطق .. (( :والبعل أيض ًا:
ُ
النخل  .قال الشاعر :
السقي ،يقال :قد استبعل

هنالك ال أباﱄ نخلٍ بعل

اإلناء)  .إصالح املنطق  51و.)) 52
وال سقي  ،وإن عظم
ُ

 -72القول يف غريب احلديث  ،67/1وثمة آراء أيب عمرو والكسائي وغريب احلديث البن

اجلوزي.

وه َّن َع َىل ْ ُامل ِ
ْرت َقدْ ُر ُه َمتَاع ًا بِ ْاملَ ْع ُر ِ
در ُه َو َع َىل ْ ُاملق ِ ِ
وف) فأجزأ ابن
(و َمت ُِّع ُ
 -73اآلية بتاممهاَ :
وس ِع َق ُ
الس ْيد بصدر اآلية وآخرها ،وﳘا موضع الشاهد.
ِّ

 -74عجز بيت صدره :أكفر ًا بعد ر ِّد البيت عني  ...وهو يف ديوان القطامي  ،ق ، 2ص.31
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 -75البيت بال نسبة يف ”إصالح املنطق“  ، 296/وجمالس ثعلب ،556/وأماﱄ القاﱄ ،27/1
وسمط الﻶﱄ  ،122/1وفصل املقال ،398/ومجهرة األمثال  486/1و  ، ،311/2وعجزه:
.....

معاذ اهلل ذلك أن يكونا

وهو هبذه الرواية يف األضداد البن األنباري  ،193/رواي ًة عن ثعلب ،وهو يف املستقﴡ يف
األمثال  ،155/2يف تفسري املثل (. )522

 -76سبق ﲣرجيه
َ
مدرك ما مﴣ
لست
 -77عجزُ بيت صدره :بدا َﱄ أين ُ

 ....وهو يف ديوانه  ،ق ،23ب

ﳾء  ،إذا كان جائي ًا
 ،9ص 208برشح ثعلب ،ورواية العجز ثمة  .... :وال سابقي ﹲ

ٍ
سابق شيئ ًا« ،و،29/3
وهو يف الكتاب  155/2 ، 306 ،165/1عجزه فقط برواية» :وال

ﴏمة األنصاري  ،وهو يف املقتضب 339/2
 ،100 ،51و .160/4ونسبه يف  306/1إىل ِ ْ
املفصل  ،69/8واألشباه والنظائر
واخلصائص  ،353/2و،424/2
واملفصل ،134/وﴍح ّ
ّ

 ،299/2وﴍح األشموين  ،235/2وﳘع اهلوامع .141 ،105/2

ﴏمة األنصاري يف :الكتاب  ،154/1وحتصيل َعني الذهب،203 ،136
ونسب إىل زهري أو ِ ْ

واإلنصاف  .298 ،191وحكى
وﴏمة وعبد اهلل
ﱡ
البغدادي يف اخلزانة  866/3نسبته إىل زهري ِ ْ
ابن رواحة ،وليس يف ديوان ابن رواحة.
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املصادر واملراجع
.1

.6

األزهية يف علم احلروف :عيل بن

حممد اهلروي (ت415هـ) ،حققه عبد املعني

ملوحي ،جممع اللغة العربية ،دمشق1982 ،م.
.2

أرسار العربية :أبو الﱪكات ،عبد

الرمحن بن حممد األنباري (ت577هـ)،
حققه حممد هبجة البيطار ،جممع اللغة العربية،
دمشق1957 ،م.

.3

أسامء خيل العرب وأسامء فرساهنا:

الغ ِ
أبو حممد األعرايب امللقب باألسود ُ
ندجاين
(ت بعد 430هـ)1975 ،م ،حققه د .حممد

عيل سلطاين (ت2002هـ) ،مؤسسة الرسالة،
دمشق ،بال تاريخ.
.4

األشباه والنظائر :السيوطي ،حتقيق

د .عبد اإلله نبهان وزمالئه ،جممع اللغة العربية
بدمشق 1985 ،م.

.5

اشتقــاق

القـرآن:

الزجاجي

(ت311هـ) ،حققه عبد احلسني املبارك ،دار
الرسالة ،بغداد1976 ،م.

املنطق:

إصالح

السكيت(ت244هـ)،حققه

عبد

ابن

السالم

هارون ،دار املعارف ،القاهرى1964،م.

.7

األصول :ابن الرساج (ت316هـ)،

حققه د .عبد احلسني الفتيل ،ط1مؤسسة
الرسالة ،بريوت1985 ،م.

.8

إعراب القرآن للباقوﱄ :جامع

العلوم الباقوﱄ (ت 543هـ) ،حققه إبراهيم
األبياري ،ط ،2دار الكتاب اإلسالمي،

القاهرة1982 ،م
.9

األعالم :خري الدين الزركيل (ت

 1976هـ) ،ط ،6دار العلم للماليني ،بريوت،

1990م.
.10

اإلغفال

أبو

عيل

الفاريس

(ت377هـ) ،حققه د .عبد اهلل بن عمر احلاج
إبراهيم ،ط ،1املجمع الثقايف ،أبو ظبي،

2003م.
.11

اإلفصاح يف ﴍح أبيات مشكلة

اإلعراب :أليب نرص الفارقي ،حتقيق سعيد

األفغاين ،مؤسسة الرسالة ،ط 4بريوت،

 1980م.
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االقتضاب :أبو حممد البطليويس

عن نسخة دار الكتب ،املكتبة العرصية،

حامد عبد املجيد ،دار الكتب املرصية،

أنساب اخليل :ابن الكلبي (ت

.12

(ت 521هـ) ،حتقيق مصطفى السقا ،ود.
القاهرة1996 ،م.
.13

أماﱄ ابن الشجري ،هبة اهلل بن

بريوت ،صيدا2004 ،م.

.18

206هـ) ،حتقيق د .أمحد زكي ،نسخة مصورة
عن دار الكتب1946 ،م. .

عيل بن حممد بن محزة احلسني العلوي ،حتقيق

.19

مكتبة اخلانجي1992 ،م.

الفكر ،بريوت.

اإلنصاف :ابن األنباري (ت 537

ودراسة د .حممود الطناحي .ط ،1القاهرة:

هـ) ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار

األمالـي الشـجرية :هبة اهلل بن

أوضح املسالك :ابن هشام،

.14

.20

عيل بن حممد بن محزة احلسني العلوي

(ت749هـ) ،حققه حممد حميي الدين عبد

مكتبة اخلانجي ،القاهرة1992 ،م.

1999م.

(ت542هـ) ،حققه د .حممود الطناحي ،ط،1

احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا /بريوت،

أماﱄ القاﱄ :أبو عيل القاﱄ

إيضاح املكنون يف ّ
الذيل عىل كشف

.15

(ت321هـ) ،حققه عبد اجلواد األصمعي،
دار الكتب املرصي ،نسخة مصورة ،دار
اآلفاق ،بريوت.

.16

األمثال  :أبو عبيد القاسم بن

سالم اهلروي(ت224هـ)،حققه عبد املجيد
قطامش،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

.17

إنباه الرواة :القفطي (ت624هـ)،

حققه حممد أبو الفضل إبراهيم ،نسخة مصورة

٢٥٤

.21

ّ
الظنون :إسامعيل باشا البغدادي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت 1992 ،م.

.22

البحر املحيط :أبو حيان األندليس

(ت  745هـ) ،مطابع النرص احلديثة ،الرياض،
د .ت.
.23

بصائر ذوي التمييز :الفريوزأبادي

(ت817هـ) ،حققه املرحوم حممد عيل النجار،
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املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة،

ط1996 ،3م.
.24

بغية الوعاة :السيوطي (ت 911

هـ) ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة
العرصية ،بريوت1998 ،م.

.25

البلغة :الفريوز أبادي (ت817هـ)،

حققه حممد املرصي ،ط ،1وزارة الثقافة،
دمشق1972 ،م.

.26

تاج العروس :املرتﴣ الزبيدي (ت

.27

تاريخ الرتاث العريب :فؤاد سزكني،

1205هـ) ،مطبعة حكومة الكويت2001 ،م.
ترمجة حممود فهمي حجازي .مكة املكرمة:
جامعة اإلمام حممد بن الرتاث1982 ،م.

.28

حتفة األحوذي برشح جامع

الرتمذي :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد

الرحيم املباركفورى (املتوﰱ1353 :هـ) ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت

.29

التذييل والتكميل :أبو حيان

األندليس (ت749هـ) ،حتقيق د .وليد حممد

الرساقبي ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق،
2000م.

.30

تفسري أسامء اهلل احلسنى :الزجاج

(ت 311هـ) ،حققه أمحد يوسف الدقاق،
ط ،5دار املأمون ،دمشق1986 ،م.
.31

التفسري القيم :ابن قيم اجلوزية

(ت751هـ) ،مجعه من مصادره حممد أويس
الندوي ،حققه حممد حامد الفقي ،دار الفكر،

بريوت1988 ،م.
.32

هتذيب اللغة أبو منصور األزهري،

(ت370هـ) ،حققه عبد السالم هارون
وزمالؤه ،نسخة مصورة ،إيران.

.33

جامع األحاديث :عبد الرمحن بن

أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (تـ 911هـ)

.34

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه:

فريق من الباحثني،ط2002 ،1م.

.35

اجلمع بني الصحيحني البخاري

ومسلم  :حممد بن فتوح احلميدي  ،حتقيق

عىل حسني البواب  ،دار ابن حزم  ،بريوت
1423هـ2002/م .
.36

اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل

حممد بن أمحد القرطبي (ت671هـ) ،صححه
عبد العليم الﱪدوين ،نسخة مصورة عن نسخة
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دار الكتب املرصية ،بال تاريخ وال مكان

للنرش.
.37

مجهرة اللغة :ابن دريد األزدي

(ت321هـ) ،نرشها رمزي بعلبكي ،دار
صادر ،بريوت.

.38

اجلمع بني الصحيحني البخاري

ومسلم  :حممد بن فتوح احلميدي،حتقيق

عىل حسني البواب  ،دار ابن حزم  ،بريوت
1423هـ2002/م .
.39

اجلواهر (املنشور باسم إعراب

القرآن للزجاجي) :أبو احلسن الباقوﱄ (ت

 543هـ) ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتب
اإلسالمية ،ط ،2القاهرة1402 ،هـ1982/م.

.40

اجليم:

أبو

عمرو

الشيباين

(ت206هـ) ،حتقيق إبراهيم اإلبياري ،جممع
اللغة العربية ،القاهرة1974 ،م.

.41

حاشية

الشهاب

عىل

تفسري

البيضاوي (ت  1069هـ) ،دار صادر،
بريوت.

.42

احلامسة البرصية :البرصي ،حتقيق

ﳐتار أمحد ،حيدر آباد الدكن ،طبعة مصورة،

٢٥٦

عاﱂ الكتب ،بريوت ،بال تاريخ ،ونسخة
أخرى حتقيق د .عيل سليامن مجال ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة،

.43

خزانة األدب :عبد القادر البغدادي

(ت  1093هـ) ،حتقيق عبد السالم هارون
(ت 1988هـ) ،دار الكاتب العريب ،القاهرة،
1387هـ1986 ،-1967/م.
.44

اخلصائص :ابن جني (ت 392

هـ) ،حتقيق حممد عيل النجار ،ط ،2دار اهلدى،
بريوت ،دون تاريخ.

.45

الدر املصون :أمحد بن يوسف

املعروف بالسمني احللبي (ت 756هـ)،

حققه د .أمحد اخلراط ط ،1دار القلم ،دمشق،
1986م.
.46

دالئل اإلعجاز :عبد القاهر

اجلرجاين (ت 471أو  474هـ) ،قرأه1984م.
وعلق حواشيه املرحوم العالمة حممود حممد

شاكر (ت1997م) ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
.47

ديوان أيب متام :برشح اخلطيب

التﱪيزي ،حققه حممد عبده عزام ،دار املعاف،

القاهرة1977 ،م.

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

.48

ديوان األدب :أبو إبراهيم إسحاق

بن إبراهيم الفارايب (ت350هـ) ،حققه د.
أمحد ﳐتار عمر ،راجعه د .إبراهيم أنيس،

مكتبة ناﴍون ،لبنان2004 ،م .ديوان

األعشى.
.49

حممد
ديوان األعشى :حتقيق دّ .

حممد حسني ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ّ

 1983م.
.50

ديوان النابغة اجلعدي :حققه عبد

.54

رس صناعة اإلعراب :ابن جني

(ت392هـ) ،حققه د .حسن هنداوي ،ط،2
دار القلم ،دمشق1993 ،م.

.55

رسالة املالئكة :أبو العالء املعري

(ت 449هـ) ،حتقيق سليم اجلندي ،نسخة
مصورة ،دار اآلفاق اجلديدة ،بال تاريخ.

.56

الس ْيد ،حتقيق
رسائل يف اللغة :ابن ِّ

د .وليد الرساقبي ،ط  ،1مركز امللك فيصل،
الرياض 2007 ،م.

العزيز رباح ،املكتب اإلسالمي ،دمشق،

.57

الصمد ،دار صادر ،بريوت1998 ،م.

جممع اللغة العربية ،دمشق1394 ،هـ.

رصف املباين :أمحد بن عبد النور

1964م .ونسخة أخرى ،حققها د .واضح

املالقي (ت  702هـ) ،حتقيق د .أمحد اخلراط،

ديوان ذي الرمة :حققه د .عبد

الزاهر يف معاين كلامت الناس :أبو

.51

القدوس أبو صا الح ،مطبوعات جممع اللغة

العربية ،دمشق1972 ،م.
.52

ديوان رؤبة :حققه وليم آلورد ،دار

.53

ديوان طفيل الغنوي :حققه د .عبد

اآلفاق اجلديدة ،بريوت.

القادر أمحد ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت،

1968م.

.58

بكر حممد بن القاسم األنباري (ت328هـ)،
حققه د .حاتم الضامن ،راجعه عز الدين
البدوي النجار ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

.59

الزينة يف الكلامت اإلسالمية ،وا

لعربية :أبو حاتم الرازي (ت322هـ) ،حققه
د .عبد اهلل سلوم السامرائي ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،بال تاريخ.
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.60

سفر السعادة سفري اإلفادة :علم

الدين أبو احلسن السخاوي (ت  643هـ)،

حققه د .حممد أمحد الداﱄ ،جممع اللغة العربية،
دمشق ،ط1403 ،1هـ.1983/
.61

سمط الﻶﱄ :أبو عبيد البكري

(ت476هـ) ،حققه املرحوم عبد العزيز
امليمني ،ط ،2دار احلديث ،القاهرة1984 ،م.

.62

السنن الصغرى للبيهقي :أمحد

بن احلسني بن عيل بن موسى ُ
رس ْو ِجردي
اخل ْ َ

اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوﰱ458 :هـ)،

حققه عبد املعطي أمني قلعجي،جامعة
الدراسات اإلسالمية ،كراتﴚ ،باكستان.

.63

السنن الكﱪى  :ال ّنسائي  ،حتقيق

د  .عبد الغفار البنداري  ،وسيد كروي حسن

ط1441 / 1هـ 1991 /م  ،دار الكتب
العلمية – بريوت  6 ،أجزاء .

.64

ﴍح ابن عقيل ابن عقيل ،حققه

حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط ،14دار
اهلدى ،بريوت1965 ،م.

.65

ﴍح أدب الكاتب :أبو منصور

اجلواليقي (ت 465هـ) ،مكتبة القديس،

القاهرة1350 ،هـ.

٢٥٨

.66

ﴍح أسامء اهلل احلسنى :أبو بكر

الرازي (ت 606هـ) ،حققه طه عبد الرؤوف

سعد ،القاهرة1976 ،م.
.67

ﴍح األشموين األشموين (ت900

.68

ﴍح الترصيح عىل التوضيح:

هـ) ،نسخة مصورة عن طبعة بوالق.

الشيخ خالد األزهري (902هـ) ،نسخة
مصورة ،دار الفكر ،بريوت ،بال تاريخ.

.69

ﴍح احلامسة /اخلطيب التﱪيزي،

.70

ﴍح الرﴈ لكافية ابن احلاجب:

مصورة .بريوت :عاﱂ الكتب.
طبعة
َّ

الرﴈ األسرتاباذي (ت  686هـ) حتقيق

د .حسن احلفظي ود .ﳛيى بشري املرصي،

ط ،1جامعة حممد بن سعود ،الرياض،
1417هـ1996/م.
.71

ﴍح الكافية الشافية :ابن مالك

األندليس (ت676هـ) ،حققه د .عبد املنعم
هريدي ،جامعة أم القرى ،مكة الكرمة.

.72

ﴍح الكتاب :أبو سعيدالسريايف

مج ،2نسخة مصورة عن دار الكتب ،حمفوظة

يف مكتبتي.

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

.73

ﴍح املفصل :ابن يعيش (ت 669

حققه د .داوود سلوم ود .نوري محود القييس،

.74

ﴍح امللوكي :ابن عصفور

ﴍوح سقط الزند ،حتقيق مصطفى

هـ) ،عاﱂ الكتب ،بريوت ،د .ت.

(ت669هـ) ،حققه د .فخر الدين قباوة ،ط،1
املكتبة العربية ،حلب1973 ،م.

عاﱂ الكتب ،بريوت1984 ،م.

.80

السقا وزمالئه ،الدار القومية للطباعة والنرش،

القاهرة1964 ،م.

.75

ﴍح شواهد املغني :جالل الدين

.81

.76

ﴍح كتاب سيبويه للرماين (ت

األصمعي ،حلب1970 ،م.

السيوطي ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.

 384هـ) ،نسختي من رسالة الدكتوراه
للصديق د .إبراهيم املوسى ،كلية اللغة

العربية ،جامعة حممد بن سعود اإلسالمية،
الرياض1999 ،م.

شعر األخطل :برشح السكري

(ـ275هـ) ،حققه د .فخر الدين قباوة ،دار
.82

الصحاح :اجلوهري ،ح ّققه أمحد

عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،
بريوت 1956 ،م.

.83

ﴐائر الشعر :ابن عصفور

.77

ﴍح كتاب سيبويه للسريايف،

(ت669هـ) ،حققه د .السيد إبراهيم حممد،

.78

ﴍح ما يقع فيه التصحيف

كتاب الشعر :أبو عيل الفاريس

مصورﰐ عن نسخة دار الكتب املرصية.

والتحريف :أبو أمحد العسكري (ت382هـ)،

حققه السيد حممد يوسف ،راجعه العالمة
أمحد راتب النفاخ ،جممع اللغة العربية ،دمشق،

1981م.
.79

ﴍح هاشميات الكميت :أبو

رياش أمحد بن إبراهيم القييس (ت339هـ)،

دار األندلس ،بريوت1980 ،م.

.84

(ت377هـ) ،حققه د .حممود الطناحي ،ط،1
مكتبة اخلانجي ،القاهرة1988 ،م.

.85

كتاب النوادر أبو مسحل األعرايب،

حققه د .عزة حسن ،جممع اللغة العربية،
دمشق1961 ،م.
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.86

الكتاب :سيبويه (ت180هـ)،

حققه عبد السالم هارون (ت 1 9 8 8هـ ) ،
عاﱂ الكتب ،بريوت ،بال تاريخ.

.87

كشف الظنون :مصطفى بن عبد

اهلل القسطنطيني املعروف بحاجي خليفة

(ت1067هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1992م.
.88

كشف

املشكالت

وإيضاح

املعضالت :صنعة جامع العلوم أيب احلسن عيل

بن احلسني األصبهاين الباقوﱄ (ت543هـ)،
خققه د .حممد أمحد الداﱄ ،ط ،1جممع اللغة

العربية1995 ،م.
.89

الالمات :أبو القاسم عبد الرمحن

الزجاجي (ت337هـ) ،حققه د .مازن
املبارك ،دار الفكر ،دمشق1985 ،م.

.91

لسان العرب :ابن منظور ،حتقيق

عبد اهلل عيل الكبري وزميله ،دار املعارف،

القاهرة1982 ،م.
.92

ما ﳛوز للشاعر يف الﴬورة :أبو

سعيد السريايف (ت367هـ) ،حققه د .عوض

القوزي ،ط ،2مطابع دار املعارف1992 ،م.
.93

جماز القرآن :أبو عبيدة معمر بن

املثنى (ت210هـ) ،حتقيق د .فؤاد سزكني،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة1962 ،م ،نسخة

مصورة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1981 ،م.
.94

جمالس العلامء :أبو القاسم عبد

الرمحن الزجاجي (ت337هـ) ،حققه عبد
السالم هارون ،طبعة ثانية مصورة ،مطابع
حكومة الكويت1984 ،م.

.95

جممع األمثال  :امليداين(ت518هـ)

اللباب يف علوم الكتاب :رساج

حققه حممد حميي الدين عبد احلميد،مطابع

أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،دار

.96

املحتسب :ابن جني (ت392هـ)،

1419هـ1998/م.

2004م.

.90

الدين احلنبيل (ت  775هـ) ،حتقيق عادل

الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،

٢٦٠

النرص ،بريوت.

حققه عيل النجدي ناصف وزمياله ،القاهرة،

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

.97

املخصص :ابن سيده (ت458هـ)،
ّ

دار الكتب العلمية ،بريوت ،نسخة مصورة

عن طبعة بوالق

نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب ،ط،2
عاﱂ الكتب ،بريوت1980 ،م.

.103

معجم األدباء :ياقوت احلموي (ت

املسائل الشريازيات :أبو عيل

 626هـ) ،حتقيق د .إحسان عباس ،دار الغرب

هنداوي ،مكتبة كنوز إشبيليا ،الرياض،

.104

معجم البلدان :ياقوت احلموي

املستدرك عىل الصحيحني :احلاكم

.105

ا ُمل ْع َج ُم َ
الكبِري للطﱪاين:سليامن بن

.98

الفاريس (ت  377هـ) ،حتقيق د .حسن
1242هـ2004/م.
.99

اإلسالمي ،ط1993 ،1م.

(ت626هـ) ،دار صادر ،بريوت ،بال تاريخ.

النيسايوري:أبو عبد اهلل احلاكم حممد ابن عبد

أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو

الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن

الباحثني  ،ط1،1427هـ  2006 /م

اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم

البيع (املتوﰱ405 :هـ) ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة األوىل1990 - 1411 ،

.100

املستقﴡ يف األمثال :الزﳐرشي

(ت538هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1977م.
.101

معاين القرآن :الزجاج (ت311هـ)،

حققه د .عبد اجلليل شلبي ،ط ،1دار احلديث،
القاهرة1994 ،م.
.102

معاين القرآن :الفراء (ت207هـ)،

حققه حممد عيل النجار وأمحد يوسف نجاﰐ،

القاسم الطﱪاين (تـ360هـ)،حتقيق :فريق من
.106

معجم

املصطلحات

النحوية

والرصفية :د .حممد نجيب اللبدي ،ط،1

مؤسسة الرسالة ،دار الفرقان1985 ،م.
.107

معجم املطبوعات العربية واملعربة:

رسكيس عواد ،مرص ،1928 ،وطبعة القاهرة،
مكتبة الثقافة الدينية.

.108

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن

.109

معجم املؤلفني :عمر رضا كحالة

الكريم /حممد فؤاد عبد الباقي ،عدة طبعات.

(ت1987م) ،دمشق :مطبعة الرتقي،
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1957م ،وطبعة دار إحياء الرتاث العريب،

حممد عثامن اخلشت ،مكتبة القرآن ،القاهرة،

معجم شواهد العربية :املرحوم عبد

املمتع :ابن عصفور (ت669هـ)،

بريوت ،بال تاريخ.

.110

السالم هارون ،ط ،1مكتبة اخلانجي بمرص،
 1972م.
.111

مغني اللبيب :ابن هشام األنصاري،

حتقيق أستاذنا د .مازن املبارك وحممد عيل محد
اهلل ،راجعه :األستاذ سعيد األفغاين دار الفكر،

 1979م.
.112

املفضليات :حتقيق أمحد شاكر (ت

1958م) وعبد السالم هارون (ت 1988م)،
دار املعارف ،القاهرة ،نسخة مصورة.

.113

املقاصد النحوية :العيني (ت 855

هـ) ،هبامش خزانة األدب ،طبعة مصورة عن

طبعة بوالق.
.114

املقتضب :حممد بن يزيد املﱪد

(ت286هـ) ،حققه حممد عبد اخلالق عضيمة،
نسخة مصورة ،عاﱂ الكتب ،بريوت ،بال

تاريخ.
.115

املقصد األسنى يف ﴍح أسامء اهلل

احلسنى :أبو حامد الغزاﱄ (ت505هـ) ،حققه

٢٦٢

1985م.
.116

حققه د .فخر الدين قباوة ،ط ،1املكتبة
العربية ،حلب1970 ،م.

.117

املنصف :ابن جني (ت392هـ)،

حققه إبراهيم مصطفى ،وعبد اهلل أمني ،دار
إحياء الرتاث القديم ،ط1954 ،1م.

.118

املوطأ برواية ﳛيى الليثي  :مالك

بن أنس ،جزءان ،حققه حممد فؤاد عبد الباقي
 ،دار إحياء الرتاث العريب  ،القاهرة  ،بال .

.119

نتائج الفكر :أبو القاسم السهييل

(ت581هـ) ،حققه د .إبراهيم البنا ،دار
الرياض1984 ،م.

.120

ال ّنكت،

األعلم

الشنتمري

(ت476هـ) ،حققه د .زهري عبد املحسن

سلطان ،ط ،1معهد املخطوطات ،الكويت،
1407هـ1987/م.

.121

ﳘع اهلوامع :جالل الدين السيوطي

(ت911هـ) ،حققه د .عبد العال ساﱂ مكرم،
عاﱂ الكتب ،القاهرة2001 ،م ،ونسخة أخرى

الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ

حتقيق حممد بدر الدين النعساين احللبي .مرص:

مطبعة السعادة1327 ،هـ.
.122

الوايف بالوفيات :خليل بن إيبك

الصفدي .بريوت :دار صادر ،املعهد األملاين

لﻸبحاث الرشقية .
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الس ْيد ال َب َط ْليوسي قراءة و تحقيق
من مسائل ابن ِّ
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