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ـة ـي افتتاح

�ام عىل س�يدنا حممد  اة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ
وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد:

في�ر » دائرة الشؤون اإلسللامية والعمل الخيري بدبي 
م إصداَره�ا اجلديد: » األخبار املروية  - إدارة البحوث « أن تقدِّ

يف سـبب وضـع العربية « لإلمام الس�يوطي، جلمه�ور القراء من 
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرف�ة.

وتأيت ه�ذه الرس�الة لتبني األس�باب التي اس�تدعت تقعيد 
اللغة العربية لتأخذ طابعًا علميًا يكفل هلا البقاء، وتلك األسباب 
ق�د اقرتن�ت بأحداث ومواقف غرس�ت بذور اخلش�ية يف نفوس 
الغيورين عىل اللغة فأوجس�وا خيفة من ضياعها بعد ما بدأ يظهر 
م�ن اللحن فيه�ا إثر دخول غري العرب يف اإلس�ام واختاطهم 
بالع�رب. وذلك اللحن الذي أص�اب يشٌء منه لغَتنا العربية عىل 
ألس�نة الناس يف عصورها األوىل واستدعى وضع علومها يظهر 
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اآلن يف جمتمعاتن�ا ظهورا ال خيفى عىل أحد، وهو لذلك حريٌّ أن 
يدعونا إىل مزيد من العناية باللسان العريب، واالحتفاء به، ودعم 

انتشاره وسامته.

وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر والدعاء 
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر 
قضايا اإلسام والعروبة بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول�ة، رئي�س جمل�س ال�وزراء، حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راج�ني من الع�ي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزي�د من العط��اء عىل درب 

التميز املنش�ود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ 
��د وعىل آله وصحبه أمجعني. األميِّ اخلاتم سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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ام عىل أفصح من نطق  اة والسَّ احلمد هلل رب العباد، والصَّ

بالضاد، وعىل آله وأصحابه األجماد.

وبعــد:

فلي�س بخ�اٍف أّن اللغة ليس�ت ألفاظًا جم�ّردًة، بل هي هوية 

ووط�ن وانتامء، ثم إهنا » ليس�ت علاًم، بل ه�ي يشٌء فوق العلم « 

كام يقول األستاذ حممود حممد شاكر���.

وق�د حازت اللغ�ة العربي�ة أك�َر رشٍف حني ن��زل القرآن 

الكري�م هبا، وم�ن ذلك احلني ختّطت حدوده�ا اإلقليمية لتصبح 

لغة عاملية، يتقرب إىل اهلل بتعلُّمها وتعليمها املايني من البرش:

��� يف مقال�ه » قضي�ة اللغة العربية « انظر: مجهرة مقاالت األس�تاذ حممود 
حممد شاكر ����96/2.
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اهلل ع�ظَّم�ها فص��اغ��ت وح��ي��ه
الوض��اِءِ وبالس�ن�ا  باملعج���زاِت 

ن��زل الكت�اُب هبا فص�ارت وحدها

ق�دس�ي�َة القس��م�ات واألس��م�اِء 

ع�رَض�ْت�ُه يف لف�ٍظ ب�ه�ٍي س���اح�ٍر

وج�م���اِل إيق���اع وُح�س���ِن أداِء

ص��اغ�ت�ه ف�ك�رًا معج��زًا مت�أل�ق�ًا
ت لديه أك��اب��ُر الفصح��اِء��� خ�رَّ

وم�ن املحزن حق�ًا أن يتنكر هلا بعض أهله�ا، وال يولوها ما 

تستحقه من عناية واهتامم.

وقد سمعُت مرًة أستاذًا رشعيًا يف حمِفل كبرٍي يقول: » اسمحوا 

يل أن أحتّرر من العربية وأحتدث إليكم بلهجتي املحلية «!!

��� األبيات للدكتور وليد قصاب، من قصيدته » العربية تش�كو أبناءها«، 
من ديوان » فارس األحام القديمة «.
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فمتى كانت هذه اللغة اجلميلة املحبَّبة الساحرة سجنًا يتحّرر 

من�ه املتحدثون؟ وأي متحدثني؟ إهنم أس�اتذة يف الرشيعة! فيا هلل 

أين وصل بنا احلال؟

ال أري�د أن أطي�ل، إن�ام ه�ي كل�امت بني ي�دي رس�الة لعامل 

موس�وعي جلي�ل، ق�ّدم للعربي�ة وح�َده م�ا مل تقدم�ه جامعات 

وجمام�ع، ذلك هو اإلمام الس�يوطي الذي كان م�ن آثاره العلمية 

ُة يف سـبِب َوْضِع العربّيِة «،  اجلليلة هذه الرس�الة » األخباُر املرويَّ

وق�د حصلت منها عىل ثاث نس�خ خطية من حلب وفلس�طني 

وباكستان، ونسختني مطبوعتني يف الهور بباكستان سنة��89م، 

واس�طنبول س�نة ��302ه��، و رأيت خدمته�ا وإخراجها ���، 

للتذكري بأن السبب الذي دعا إىل وضع العربية وهو ظهور الّلْحِن 

يف الكام بل يف القرآن قد تفش�ى يف عرصنا بصورٍة مرعبة، فهل 

��� وكنُت نرشهتا أواًل يف افتتاحية جملة األمحدية، العدد احلادي والعرشين، 
الصادر يف رمضان سنة �426 ه�- أكتوبر 2005م.

وحصلُت بعد ذلك عىل نسخة حلب، وباكستان، فأعدُت النظر فيها، 
وخدمتها من جديد.
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يكون هذا حافزًا لنا إىل إعادة النظر يف موقفنا من لغتنا، وعاقتنا 
هب�ا، ورجوعنا إليها، وَحَدبن�ا عليها، وس�عينا إىل إعادة االعتبار 

هلا، وخدمتها ونرشها، وحتبيبها إىل أجيالنا وإىل اآلخرين؟

َق ظه�وُر الّلْح�ن حكاَم األم�ة وعلامَءها فَس�َعْوا إىل  لق�د َأرَّ
تطويق�ه، وإنق�اذ اللغة من أم�راض فتاكة مميتة، ونرجو أن نس�ري 
عىل درهبم يف هذا ، ونرجو أن يبقى هذا احلافز متوهجًا يف نفوس 
األمراء والعلامء دائاًم للعمل عىل ما يكفل هلذه اللغة البقاء والنامء، 

لتبقى:

اللي���ايل ع�ىل  الش�باب  ُملَّ�دة 

مح�اه�ا ِم�ن  مش�يٌب  يدن�و  ف�ا 

ح��ال بع�د  ح�االً  الده�ُر  يش�يخ 
صب�اه�ا��� يف  تزه��و  تنف�كُّ  وم�ا 

��� البيتان للعامة حممد هبجة األثري، من قصيدته » هي الفصحى « التي مطلعها:

عش�قناه��ا وعش�نا يف ه���واه��ا

نش��اوى ال َنَل�ذُّ س��وى ط�اه��ا
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ولنبقى نحن كذلك، فإهنا:

حيفظه�ا َم�ْن  الُع�ْرِب  روح  ه�ي 
واجل�س��دا��� هب�ا  ال���روَح  حف�ظ 

و لنحيا هبا :

ت�ف���ان�ى ش��ع���ٌب  ي�م���ت  مل 
يف ه���واه���ا واص�ط�ف��اه���ا ��2

وليجمعنا رباطها الوثيق:

ذخ�رًا للعروب�ِة  أضحي�ِت  أن�ِت 

املأم���وُل��3  ُه  ع��زُّ الش�مَل  جيم�ُع 

��� البيت للش�اعر اإلمارايت محد بن خليفة أبو ش�هاب، من قصيدته » لغة 
القرآن «.

��2 البي�ت للش�اعر حليم دمُّوس، من قصيدته » لغ�ة األجداد « يف ديوانه 
املثالث واملثاين ��/�36.

��3 البي�ت للش�اعر الس�وري حمم�د ياس�ني عك م�ن قصيدت�ه » حديث 
األشجان «.
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ورح�م اهلل العام�ة األديب الكب�ري أبا منص�ور الثعالبي إذ 
يقول:

» من أحب اهلل أحب رسوله املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن أحبَّ النبي 
العريب أحبَّ العرب، ومن أحبَّ العرب أحبَّ اللغة العربية التي 
هب�ا نزل أفضل الكت�ب عىل أفضل العجم والع�رب، ومن أحبَّ 

ته إليها «���.  العربية ُعنَي هبا وثابر عليها، ورصف مهَّ

عبد احلكيم األنيس

��� فقه اللغة �ص �5.
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هذه الرسالة

- مضموهنا:

مجع السيوطي يف هذه الرسالة عددًا من األخبار التي حتدثت 
عن السبب الذي أدى إىل َوْضِع علم النحو، وكيف تّم ذلك، وَمن 
ال�ذي ق�ام به، وذكر يف آخرها أول َم�ْن َوَضَع علم الرصف. ويف 
هذا الفصل خر مجيل عن قراءة السيوطي رشح قواعد اإلعراب 

لشيخه الكافيجي عليه، وسؤاله إياه عن مسألة فيه.

- توثيق نسبتها:

ذكر الس�يوطي هذه الرسالة لنفس�ه يف التحدث بنعمة اهلل���، 
ل�ه  وذكره�ا   ،�3� املؤلف�ات  وفهرس�ت   ،�2� املح�ارضة  وحس�ن 

��� انظر �ص ���9 ضمن القسم الرابع من مؤلفاته، وهو ما كان كراسًا 
ونحوه سوى مسائل الفتاوى.

��2 انظر: ��/�296 ضمن مؤلفاته يف فن العربية وتعلقاته .
��3 انظر:

- فهرس مؤلفات السيوطي املنسوخ يف عام 903، ضمن جملة عامل الكتب، 
=املجلد �2، العدد 2 �ص �240.
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املؤرخون، كاحلاج خليفة ���، والبغدادي��2، والعظم ��3.

واملع�ارصون كالرشق�اوي ��4، والش�يباين ��5، والطبَّاع��6، 

وعبد العامل سامل مكرم ���.

- عنواهنا:

- ُذِكَرْت يف املصادر الس�ابقة كلها بعنوان » األخبار املروية 

- فهرس املصنفات ضمن » ترمجة السيوطي « للداودي �الورقة �28.

- فهرس املصنفات ضمن هبجة العابدين �ص �233.

- الس�يوطي ورس�الته فهرس�ت مؤلفايت، ضم�ن جملة جممع اللغ�ة العربية 
األردين، العدد 64 �ص �62.
��� انظر: كشف الظنون ��/�30.

��2 انظر: هدية العارفني ��/�535.

��3 انظر: عقود اجلوهر �ص ��96.
��4 انظر: مكتبة اجلال السيوطي �ص �58.

��5 انظر: دليل مطوطات السيوطي �ص ��05.
��6 انظر: اإلمام احلافظ جال الدين السيوطي �ص �3�6.

��� انظ�ر: ج�ال الدي�ن الس�يوطي وأث�ره يف الدراس�ات اللغوي�ة �ص 
.�25�

=
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يف سبب وضع العربية «، وهو ما جاء يف أوهلا أيضًا، لكن ذكرت 

عن�د العظم ث�م الرشقاوي م�رة أخ�رى بعنوان »دقائ�ق األخبار 

املروي�ة....«���، وج�اء عن�د الش�يباين وتابعه الطب�اع: »األخبار 

املروية يف سبب وضع العربية« أو »دقائق األخبار املروية يف سبب 

وضع العربية« ولفظة »دقائق« مل تذكر يف املصادر املتقدمة.

وطبعت يف اسطنبول باسم: »سبب وضع العربية« فقط!

- مصادرها:

نقل السيوطي يف هذه الرسالة عن الكتب واملؤلفني اآلتني:

- أبو عبيدة معمر بن املثنى �ت: 209ه��.

حممد بن سام اجلمحي �ت: �23ه��.  -

ولعله نقل قوليهام من » تاريخ دمشق «.

- األمايل أليب بكر حممد بن القاسم األنباري �ت:��32

��� عقود اجلوهر �ص �203، ومكتبة اجلال السيوطي �ص �303.
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- األمايل أليب القاس�م عب�د الرمحن بن إس�حاق الزجاجي 
النحوي �ت:�33ه��.

- األغاين أليب الفرج األصبهاين �ت: 356ه��.

- طبقات النحاة أليب سعيد السريايف �ت:368ه��.

- تاريخ دمشق البن عساكر �ت: ��5ه��.

- رشح قواعد اإلعراب للكافَِيجي �ت: 8�9ه��.

- طبقات النحاة �بغية الوعاة� له.

- النسخ املعتمدة:

وقفـت هلـذه الرسـالة عىل ثـاث نسـخ خطية، ونسـختني 
مطبوعتني كاآليت:

�- نسخة يف مكتبة املدرسة األمحدية يف حلب برقم ��300، 
كتبها حممد جار اهلل بن عبد العزيز بن فهد اهلاشمي سنة 942 ه� 
يف مخس ورقات، ورمزها: »ح« . وصورهتا يف مركز مجعة املاجد 

بديب.
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2- نسخة يف جمموع أصي للسيوطي، لدى األستاذ الدكتور 
 س�عيد القزق�ي يف فلس�طني، ت�م نس�خه س�نة ���5ه�� عىل يد 
فت�ح اهلل ب�ن احلاج أيب بكر ب�ن صايف احللبي الش�افعي القادري. 

وتقع يف مخس ورقات، ورمزها: » ف «.

3- نسخة يف املكتبة البديعية الراشدية يف باكستان، وتقع يف 
أربع ورقات، ورمزها: »ب«، وهذه كلها ضمن جماميع���.

أّما النسختان املطبوعتان:

فاألوىل ضمن ثامين رسائل للسيوطي، طبعت يف الهور   -
بباكستان سنة ��89م، ورمزها: » ل «.

َي ب� »التحف�ة البهية والطرفة  والثانية ضمن جمموع ُس�مِّ  -
الش�هية« ويضم جمموعة من الكتب، كانت رس�التنا فيه الرابعة، 
طب�ع يف مطبعة اجلوائب باس�طنبول س�نة ��302ه��. ورمزها: 

» س «.

��� وهلا نس�خ أخرى، انظ�ر: مكتبة اجلال الس�يوطي �ص �58، ودليل 
مطوط�ات الس�يوطي �ص ��05، ومعج�م مؤلف�ات الس�يوطي 

بمكتبات اململكة العربية السعودية �ص ���.
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- خطة التحقيق:

اعتمدت أقدم النس�خ وهي النس�خة احللبي�ة، وقابلت بقية 

النس�خ هب�ا، وجت�اوزت الفروق بينه�ا، وهي حتريفات وأس�قاط 

وفراغ�ات من النس�اخ، لكن ذك�رت قليًا من ذل�ك أدل به عىل 

م�ا وراءه، وجريت عىل اخلطة املعه�ودة تفصيًا وترقياًم، وتوثيقًا 

وخترجيًا، وتعريفًا وتقدياًم.

ومن اهلل نستمد العون والتوفيق.
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الصفحة األوىل من النسخة )ح(
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الصفحة األخرية من النسخة )ح(
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الصفحة األوىل من النسخة )ف(
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الصفحة األخرية من النسخة )ف(
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة قبل األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )ل(
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الصفحة األخرية من النسخة )ل(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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احلمد هلل وكفى، وسام عىل عباده الذين اصطفى.

هذا جزٌء مجعت فيه » األخبار املروية يف سبب وضع العربية « 

وباهلل التوفيق.

* ق�ال أبو بك�ر حممد بن القاس�م األنب�اري يف »أماليه«���: 

َثن�ي بع�ُض أصحابن�ا قال: ق�ال أبو عب�د اهلل حممد بن حييى  » َحدَّ

َثني أبو توبة  َثن�ي حممد بن عيس�ى بن يزي�د، َحدَّ القطع�ي��2: َحدَّ

َثنا عيس�ى بن يونس، عن ابن جريج،  الربيع بن نافع احللبي، َحدَّ

عن ابن أيب مليكة��3 قال: 

��� طبع من أماليه جملس واحد ليس هذا النص فيه. ولكنه يف كتابه إيضاح 
الوقف واالبتداء ��/��39-3.

��2 يف النس�خ اخلم�س: القطيع�ي، وه�و خط�أ، انظ�ر: ال�وايف بالوفيات 
.��84/5�

��3 يف ب: ابن مائكة !
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َقِدم أعرايب يف زمان عمر فقال: َمْن يقرئني مما أن�زل اهلل عىل 

حممد؟ 

فأق�رأه رج�ل »ب�راءة«، فق�ال: �َأنَّ اهلل بريٌء م�ن املرشكني 

 . ورسوله� بالَج�رِّ

فقال األعرايب: أو قد برئ اهلل من رسوله؟! إن يكن اهلل برئ 

من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فبل�غ عمَر مقال�ة األعرايب، فدعاه فقال: ي�ا أعرايب أترأ من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

 فق�ال: يا أمري املؤمنني إين قدمُت املدينة وال علم يل بالقرآن 

فس�ألُت َمْن يقرئني، فأقرأين هذا س�ورة »ب�راءة«، فقال: �َأن اهلل 

بريء من املرشكني ورس�وله� فقلُت: أوقد برئ اهلل من رس�وله! 

إن يكن اهلل برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فقال عمر: ليس هكذا يا أعرايب.

 



33

 قال: فكيف هي يا أمري املؤمنني ؟ فقال: ﴿  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃڃ   چچ   ﴾���. 

فقال األعرايب: وأنا واهلل أبرأ مما برئ اهلل ورسوله منه. 

فأم�ر عمُر بن اخلطاب أن ال ُيقرئ الق�رآَن إال عالٌم باللغة، 

وأمر أبا األسود فوضع النحو«.

تاريـخ   « يف  عس�اكر  اب�ن  القاس�م  أب�و  احلاف�ظ  أخرج�ه 

دمشق«��2.

* وقال أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي النحوي 

َثنا  َثنا أبو جعفر حممد بن ُرْس�تم الطري، َحدَّ  يف » أماليه «��3: َحدَّ

��� من سورة التوبة، اآلية 3 .
��2 ��9�/25-��92، وانظ�ر: ن�زهة األلباء �ص�9-�20، والصعقة 

الغضبية يف الرد عىل منكري العربية �ص�228.
��3 مل أجد النص يف األمايل املطبوعة، وقد نقله األستاذ املحقق عبد السام 
هارون من األش�باه والنظائر للس�يوطي ��/�� ضمن ملحقاته التي 
أحلقها بالكتاب �ص238-�239. واخلر يف ن�زهة األلباء �ص��8، 

والصعقة الغضبية �ص�22-�228 باختاف يسري.
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َثني يعقوب بن إس�حاق احلرضمي،  أب�و حاتم السجس�تاين، َحدَّ

َثن�ا أيب، عن ج�دي���، عن  َثن�ا س�عيد بن س�امل الباه�ي، َحدَّ  َحدَّ
أيب األس�ود الدؤيل �أو قال: عن جدي أيب األس�ود عن أبيه���2، 

قال: 

دخل�ت ع�ىل أمري املؤمنني عي ب�ن أيب طال�ب فرأيته مطرقًا 

متفكرًا . 

فقلت: فيم تفكر يا أمري املؤمنني؟

فقال: إين س�معُت ببلدكم هذا حلنًا فأردُت أن أضع كتابًا يف 

أصول العربية . 

فقلت: إْن فعلَت هذا أْحَيْيَتنا وبقيْت فينا هذه اللغة.

ثم أتيُتُه بعد ثاٍث فألقى إيّل صحيفة فيها: 

َثنا أيب عن جدي أيب األسود عن  ��� يف ف: خليل! ويف س: » الباهي، َحدَّ
أبيه ريض اهلل عنه «.

��2 هذه اجلملة ليست يف األشباه والنظائر.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الكام كله اسـم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسّمى، 
والفعل ما أنبأ عن حركة املسّمى، واحلرف ما أنبأ عن معنى ليس 

باسم وال فعل.

ُث�ّم ق�ال يل: تتبْعُه وِزْد فيه ما وقع لك، واعلْم يا أبا األس�ود 
أن األش�ياء���ثاثة: ظاه�ر، ومضم�ر، ويشء لي�س بظاه�ر وال 
مضم�ر��2، وإن�ام يتفاض�ل العل�امء يف معرفة ما لي�س بظاهر وال 

مضمر.

قال أبو األس�ود: فجمعُت منه أشياء وعرضُتها عليه، فكان 
من ذل�ك حروف النصب، فذك�رت منه�ا: أنَّ وإنَّ وليت ولعل 

.� ، ومل أذكر �لكنَّ وكأنَّ

فقال يل: مل تركتها؟

��� يف النس�خ اخلمس، واألش�باه والنظائر: » األش�ياء «. ولكن يف ن�زهة 
األلباء �ص��8، والصعقة الغضبية �ص�228: » األسامء «.

��2 قال أبو الركات األنباري: » أراد بذلك االسم املبهم «.
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فقلت: مل أحسبها منها.

فقال: بل هي منها فزدها فيها «.

َثن�ا  َحدَّ يم�وت��2،  َثن�ا  َحدَّ  « األنب�اري���:  اب�ن  وق�ال   *
الّسجس�تاين أبو حاتم��3، س�معت حممد بن عّباد املهلبي عن أبيه 

قال:

س�مع أب�و األس�ود ال�دؤيل رج�ًا يق�رأ �َأنَّ اهلل ب�ريء من 
املرشكني ورس�وله� باجلر فقال: ال أظنني َيَس�ُعني��4 إال أن أضع 

شيئًا ُأصلح به حلن هذا . أو كامًا هذا معناه «��5.

��� الس�ياق يدل عىل أن النقل من األمايل، والنص عىل أية حال يف إيضاح 
الوقف واالبتداء ��/��42-4.
��2 يف ف: عوف، ويف ب، ل: أيوب !

��3 يف س: وهو أبو حاتم .
��4 حترفت يف س إىل: ال تطمئن نفيس !

 ��5 اخل�ر يف تاري�خ مدينة دمش�ق ���92/25. وانظر خ�رًا عن تعليق�ة 
أيب األس�ود يف تاري�خ دمش�ق ��/55-�56، - ونقل�ه املؤل�ف يف 
 األشباه والنظائر ��/�0-��� -، وانظر عنها أيضًا: الوايف بالوفيات 

.�38/6�
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َثني أبو عكرمة  َثني أيب، َحدَّ * وقال ابن األنب�اري���: » َحدَّ
قال: قال العتبي��2: 

كت�ب معاوي�ة إىل زياد يطل�ب عبيد اهلل ابنه، فلّم�ا قدم عليه 
ه إىل زي�اد، وكتب إليه كتاب�ًا يلومه فيه  كلَّم�ه فوج�ده يلحن، فردَّ

ويقول: أمثُل عبيد اهلل ُيَضيَُّع ؟!

فبع�ث زياد إىل أيب األس�وِد فقال له: يا أبا األس�ود، إنَّ هذه 
احلمراء��3 قد كثرْت، وأفس�دت من ألسن العرب، فلو وضعَت 

شيئًا ُيصلح به الناُس كامهم، ويعربون كام اهلل.

فأبى ذلك أبو األسود.

فوجه زياد رجًا وقال له: اقعد يف طريق أيب األسود فإذا مرَّ 
بك فاقرأ ش�يئًا من القرآن وتعمد اللَّْحَن فيه. ففعل ذلك. فلام مرَّ 
به أبو األسود رفع الرجل صوته يقرأ �َأنَّ اهلل بريء من املرشكني 

��� النص يف إيضاح الوقف واالبتداء ��/�4�-39.
��2 ه�و حممد بن عبيد اهلل األموي البرصي الش�اعر األديب الراوية، تويف 

سنة 228 ه�. انظر: وفيات األعيان ��398/4.
��3 يقصد العجم .
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ورس�ولِه���� فاستعظم ذلك أبو األس�ود وقال: َع�زَّ وجُه اهلل أْن 
يرأ من رس�وله. ثم رجع من َف�ْوِرِه إىل زياد فقال: قد أجبتك إىل 
م�ا س�ألت، ورأيت أن أب�دأ بإع�راب القرآن، فابع�ْث إيلَّ ثاثني 
رج�ًا، فأحرضهم زي�اد، فاختار منهم أبو األس�ود عرشة، ثم مل 
ي�زل خيتارهم حتى اختار منهم رجًا م�ن عبد القيس فقال: ُخِذ 

املصحف وصبغًا خيالُِف لون املداد: 

فإذا فتحُت شفتي فانقط واحدًة فوق احلرف .

وإذا ضممُت فاجعل النقطة إىل جانب احلرف . 

فإذا كرهُتا فاجعل النقطة يف أسفل احلرف .

فإن أتبعت شيئًا من هذه احلركات ُغنًَّة فانقط نقطتني. 

فابت�دأ باملصحف حتى أت�ى عىل آخره، ث�م وضع املخترص 
املنسوب إليه بعد ذلك «��2.

��� قرأ �رسوله� باجلرِّ .
��2 اخلر يف املحكم يف نقط املصاحف �ص3-�4، وتاريخ مدينة دمش�ق 
��92/25-��93، ون�زه�ة األلب�اء �ص�20، والصعقة الغضبية 

�ص�229.
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* وقال أبو الفرج األصبهاين يف كتاب »األغاين«���: » أخرنا 

أبو جعفر بن ُرْس�تم الط�ري النحوي، عن أيب عثامن املازين، عن 

أيب عمر ال�َج�ْرمي، عن أيب احلس�ن األخفش، عن س�يبويه، عن 

اخلليل بن أمحد، عن عيسى بن عمر، عن عبد اهلل بن أيب إسحاق 

احلرضمي، عن َعنَْبسة الفيل، وميمون األقرن، عن حييى بن يعمر 

 الليث�ي أن أبا األس�ود الدؤيل دخ�ل إىل ابنته بالب�رصة فقالت له: 

يا أبِت ما أشدُّ احلر! - رَفعْت أشّد - فظنَّها تسأله وتستفهم منه: 

أيُّ زماِن احلرِّ أشدُّ ؟ 

فقال هلا: شهرا ناجر��2.

فقالت: يا أبِت إنام أخرُتك ومل أسألك. 

فأت�ى عيَّ ب�ن أيب طالب فقال: ي�ا أمري املؤمن�ني ذهبْت لغة 

.�2�6-2�5/�2� ���
��2 �» رجب، أو صفر، وكل شهر من شهور الصيف «. القاموس املحيط 

�ص ���6.
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الع�رب ملا خالطت العجم، وأوش�ك إْن تطاول عليه�ا زمان َأْن 

تضمحل. 

فقال له: وما ذلك؟ 

فأخ�ره خ�ر ابنته، فأم�ره فاش�رتى صحفًا بدره�م، وأمىل 

عليه: الكام كله ال خيرج عن اسم وفعل وحرف جاء ملعنى. ثم 

عوها «. رسم أصول النحو كلَّها، فنقلها النحويون وفرَّ

قال أب�و الفرج األصبهاين: » هذا حفظته عن أيب جعفر وأنا 

حديث الس�ن، وكتبُتُه من حفظي، واللف�ظ يزيد وينقص. وهذا 

معناه «.

َثنا   * وقال أبو الفرج���: » أخرين عيس�ى بن احلس�ني، َحدَّ

محَّاد بن إسحاق، عن أبيه، عن املدائني قال: 

أم�ر زياد أبا األس�ود ال�دؤيل أن ينقط املصاح�ف، فنقطها، 

ورسم من النحو رسومًا . 

��� يف األغاين ��2�6/�2.
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ثم جاء بعده ميمون األقرن فزاد عليه يف حدود العربية.

 ثم زاد فيها بعده َعنْبسة بن َمْعدان امَلْهري .

 ث�م جاء عبد اهلل بن أيب إس�حاق احلرضم�ي وأبو عمرو بن 

العاء فزادا فيه . 

ثم جاء اخلليل بن أمحد األزدي فَلَحَب��� ]الطريق[ ��2.

وَنَجَم عيُّ بن محزة الِكس�ائي فرس�م للكوفيني رس�ومًا هم 

اآلن يعملون عليها «.

* وق�ال أبو الفرج��3: » أخرين عي بن س�ليامن األخفش، 

َثنا  َثنا التوزي وامله�ري، َحدَّ َثن�ا حممد بن يزيد النح�وي، َحدَّ َحدَّ

�َب الطريق بمعنى وطئه وس�لكه.  ��� يف النس�خ اخلم�س: فلحن�ه !! وحلََ
القاموس �ص ����. 

��2 من األغاين .
��3 يف األغاين ��2�6/�2.
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ف اهلجيمي��� أبو س�ليامن، عن أيب س�فيان بن  كيس�ان بن املع�رِّ
الع�اء، عن جعفر ب�ن أيب حرب بن أيب األس�ود الدؤيل عن أبيه 

قال: 

قي�ل أليب األس�ود: من أين لك ه�ذا العل�م؟ - يعنون هبذا 
العلم النحو -

قال: أخذُت حدوده عن عيِّ بن أيب طالب «.

* وقال أبو الفرج��2: » أخرين أمحد بن العباس العسكري، 
َثن�ي عب�د اهلل بن حمم�د، عن عب�د اهلل بن ش�اكر العنري��3،   َحدَّ
 ع�ن حيي�ى ب�ن آدم، ع�ن أيب بك�ر ب�ن عي�اش، ع�ن عاص�م ب�ن 

أيب النجود، قال:

 أّول َم�ْن وض�ع العربي�ة أبو األس�ود الدؤيل، ج�اء إىل زياد 

��� يف ج: اجلهيم�ي، ويف ب، ل: اجلهم�ي، ويف س: التميمي. وكله خطأ. 
انظر: بغية الوعاة ��26�/2.

��2 يف األغاين ��2�6/�2.
��3 يف ل: العبقري !
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بالب�رصة فق�ال: أصل�ح اهلل األم�رَي إين أرى العرب ق�د خالطت 
 هذه األعاجم وتغريت ألس�نتهم، أفتأذن يل أن أضع علاًم يقيمون 

ب�ه كامهم؟ 

قال: ال.

 ثم جاء زيادًا رجٌل فقال: مات أبانا وخلَّف بنون. 

فقال زي�اد: مات أبانا وخلف بنون!! ردوا إيّل أبا األس�ود، 
فُردَّ إليه فقال: ضع للناس ما هنيُتك عنه. فوضع هلم النحو «.

أخرجه ابن عساكر���.

قال أبو الف�رج��2: » وقد َروى هذا احلديَث عن أيب بكر بن 
عياش يزيُد بن مهران فذكر أن هذه القصة كانت بني أيب األسود 

وبني عبيد اهلل بن زياد «.

��� يف تاري�خ مدينة دمش�ق ��93/25 و��94. وانظ�ر: إيضاح الوقف 
والصعق�ة  �ص��2،  األلب�اء  ون�زه�ة   ،�43-42/�� واالبت�داء 

الغضبية �ص�230.
��2 يف األغاين ��2�6/�2.
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قل�ُت: أخرج�ه م�ن ه�ذه الطري�ق الس�ريايفُّ يف » طبقـات 

النحـاة «���.

َثنا  * وق�ال أب�و الف�رج��2: »أخرين أمح�د بن العب�اس، َحدَّ

العن�ري، عن أيب عث�امن املازين، ع�ن األخفش، ع�ن اخلليل بن 

 أمح�د، عن عيس�ى ب�ن عمر، ع�ن عبد اهلل ب�ن أيب إس�حاق، عن 

أيب حرب بن أيب األسود قال:

 أول باب وضعه أيب من النحو التعجب«.

* قال ابن عساكر يف »تارخيه «��3:

 » ويقال: إّن ابنته قالت له يومًا: يا أبِت ما أحسُن السامء! 

فقال: أي بنية نجوُمها. 

��� طبع بعنوان »أخبار النحويني البرصيني«، انظر: �ص�35.
��2 يف األغاين ��2��-2�6/�2.

��3 يف ���90/25. وأصله يف أخبار النحويني البرصيني �ص�36، وهو 
يف الصعقة الغضبية �ص�23.
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قال�ت: إين مل أرد أي يشء منه�ا أحس�ن، إن�ام تعجب�ُت م�ن 
حسنها. 

فقال: إذن فقويل: ما أحسَن السامء. فحينئٍذ وضع كتابًا «.

* قال السريايف���: 

» وُيقال: إن السبب يف ذلك أنه مر بأيب األسود سعد الفاريس 
وه�و يقود فرس�ه فقال ل�ه: مالك يا س�عد ال ترك�ب؟ فقال: إن 
فريس ضالعًا ��2. فضحك به بعُض َمْن حرض، فقال أبو األسود: 
 هؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسام، ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة، 
 فل�و علمناه�م ال�كاَم. فوض�ع ب�اب الفاع�ل واملفع�ول ب�ه، 

مل يزد عليه «.

* وقال أيضًا ��3: 

��� يف أخبار النحويني البرصيني �ص�36، واخلر يف تاريخ مدينة دمشق 
.��90/25�

��2 يف النس�خ - ع�دا النس�خة ب - : ضال�ع. ويف الفهرس�ت للندي�م 
��/�/��05: » إنَّ فريس ضالٌع - أراد ظالعًا - «.

��3 يف أخبار النحويني البرصيني �ص�40.
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» ُيقال:إنَّ أبا األس�ود ملا َوَضَع باب الفاعل واملفعول به زاد 
يف الكتاب رجل من بني ليث أبوابًا، ثم نظر فإذا يف كام العرب 

ما ال يدخل فيه، فأقرص عنه «.

وقال: » ولعل هذا الرجل حييى بن َيْعمر «.

اء قال:  * ق�ال���: » وروى حمبوب الب�رصي عن خالد احلذَّ
أول َمْن وضع العربية نرص بن عاصم ...

وروى اب�ن هليع�ة عن أيب الن�رض قال: كان عب�د الرمحن بن 
ُهْرُمز أول َمْن وضع العربية «. انتهى ما أورده السريايف.

* وقال أبو عبيدة معمر بن املثنى: 

» أول َم�ْن وض�ع العربي�ة أب�و األس�ود الدؤيل، ث�م ميمون 
األقرن، ثم عنبسة الفيل، ثم عبد اهلل ابن ]أيب[��2 إسحاق «��3.

��� يف أخبار النحويني البرصيني �ص38 و ص�40.
��2 سقطت من النسخ اخلمس .

��3 ق�ول أيب عبيدة يف: أخبار النحوي�ني البرصيني �ص�43، واملحكم يف 
نقط املصاحف �ص�6، وتاريخ مدينة دمش�ق ���94/25، ون�زهة 

األلباء �ص�23، والصعقة الغضبية �ص�230.
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* وقال حممد بن ساَّم ال�ُجَمحي���:

 » أول َم�ْن أس�س��2 العربي�ة، وفت�ح باهبا، وأهنج س�بيلها، 

ووضع قياسها: أبو األسود، وإنام فعل ذلك حني اضطرب كام 

العرب «��3.

��� يف طبقات فحول الش�عراء ��/��2، والقول يف تاريخ مدينة دمش�ق 
.��95-�94/25�

��2 يف ف: استن .
��3 ومن املهم أن تقرأ: » النحو قبل أيب األسود الدؤيل « لألستاذ الدكتور 
وري احلمد، وهو بحث منشور يف جملة احلكمة، العدد ����،  غانم قدُّ

صدر يف شوال سنة ���4 ه� �ص ��42�-40.

و: »مرويات الكتابة يف الرتاث العريب « يف جملة املجلة العربية للعلوم 
اإلنس�انية، الع�دد ��95، الس�نة ��24، ص�در يف صي�ف 2006 م، 

�ص��28-99.
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فصـل: 

ا الترصيف فذكر شيخنا العامة حميي الدين الكافَِيجي���  وأمَّ

يف أول كتاب�ه » رشح القواعـد «��2 أن أول َم�ْن وضع�ه مع�اذ بن 

جبل. 

ومل تطمئ�ن النفُس إىل ذلك، وس�ألُتُه عنه ملا قرأُتُه عليه، وما 

مس�تنده يف ذلك، فلم جيبني بيشٍء، ومل أقف عىل س�لٍف لش�يخنا 

يف ذلك.

��� ه�و اإلم�ام حمم�د بن س�ليامن الروم�ي، ولد س�نة �88، وتويف س�نة 
8�9ه�� ترجم له املؤل�ف يف بغية الوع�اة ��/���-���9، وأثنى 
علي�ه ثن�اء كبريًا، وقال: » لزمته أربع عرشة س�نة، فام جئته من مرة إال 

وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما مل أسمعه قبل ذلك «.
��2 ال�ذي يف » رشح قواع�د اإلع�راب « املطب�وع بتحقي�ق الدكت�ور فخر 
الدي�ن قب�اوة �ص62-�63: » اتفق�وا عىل أن مع�اذًا أول من وضع 
الترصيف« ومل ُينْس�ب معاذ يف ه�ذا النص، فلعل الكافيجي رجع إىل 

قول تلميذه السيوطي.
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َب ولد  اء أن أبا مس�لم م�ؤدِّ  ُث�مَّ رأي�ُت يف ترمج�ة معاذ اهل�رَّ
عبد امللك بن مروان كان نظر يف النحو، ثم لما ُأْحِدَث الترصيف 

اء فس�معه يق�ول لرج�ٍل: كي�ف تبن�ي من   جل�س إىل مع�اذ اهل�رَّ

﴿  ژ  ڑ   ﴾��� مثل: يا فاعل افعل، فأنكره أبو مسلم وقال:

قد كان َأْخُذُهـُم يف النحـو ُيْعجبني

وِم ْنِج والـرُّ حتى تعـاطـوا كـام الـزَّ

اء بأبي�ات أوردهُتا يف  يف أبي�ات ُأَخ�ر��2، وأجاب�ه معاذ اهل�رَّ

��� من سورة مريم، اآلية  83.
��2 املذكور يف بغية الوعاة بيتان آخران، مها:

» مّلـا سـمعُت كامًا لسـُت أْفَهُمُه

والُبـوِم الِغْربـاِن  َزَجـُل  ـُه  كأنَّ

َيْعِصُمنـي واهللُ  نحَوُهـُم  ترْكـُت 

ـِم يف تلـك اجلراثِيـِم « ِمـَن التََّقحُّ

وقد ُذكرا يف النسخة ب، ل. مع قول املؤلف: يف أبياٍت أخر !
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» طبقـات النحـاة «���، فوض�ح هب�ذا أّن واض�ع الترصيف معاذ 
ف عىل شيخنا بمعاذ بن جبل، وكانت  اء، وأنه حترَّ ابن مس�لم اهلرَّ
وف�اة معاذ هذا س�نة س�بع وثامن�ني ومئ�ة ببغ�داد��2. واحلمد هلل 

وح�ده «��3.

* * *

��� بغية الوعاة �290/2-��29. واألبيات هي:

إذا حت�ى  أم�رَد  َعاجلَته�ا   «

جاده�ا أب�ا  ِس�ْن  حُتْ ومل  ِش�ْبَت 

جاِه�ًا َيْعِرُفه�ا  َم�ْن  ْيَت  س�مَّ

إيراده�ا بع�د  م�ن  يصدره�ا 

ُمْس�َتْصَعٍب ُكلَّ  منه�ا  َل  س�هَّ

أْطواِده�ا أق�راَن  ع�ا  َط�ْوٌد 

... ذكر ذلك كله الزبيدي «.

وقد جاءت هذه الفقرة يف النسخة ل، وكأّن ناسخًا أو قارئًا نقلها من 
بغية الوعاة وأضافها !

��2 انظر ترمجته يف إنباه الرواة ��295-288/3. 
��3 وانظ�ر ع�ن أولي�ة العربي�ة والنح�و وال�رصف كت�اب املؤل�ف أيضًا: 

»الوسائل إىل معرفة األوائل«، باب العلم �ص ���2�6-2.
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املصادر

- األخبار املروية يف س�بب وضع العربية للسيوطي، ضمن جمموعة، 

تصحي�ح: مول�وي حممد حس�ني، ومولوي غام حس�ني، مطبع 

حممدي، الهور، باكستان ���89م�.

- أخب�ار النحوي�ني البرصي�ني أليب س�عيد الس�ريايف �ت:368ه��، 

ط�  القاه�رة،  االعتص�ام،  دار  البن�ا،  إبراهي�م  حمم�د  حتقي�ق: 

��405ه�-�985م�.

- األش�باه والنظائر يف النحو للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت 

�د.ت�.

- األغ�اين أليب الف�رج األصبه�اين �ت: 356ه���، حتقيق: إحس�ان 

عب�اس، وإبراهيم الس�عافني، وبكر عب�اس، دار صادر، بريوت، 

ط� ��423ه�-2002م�.

- األم�ايل للزجاج�ي �ت: �33ه���، حتقي�ق: عبد الس�ام هارون، 

القاهرة ��382ه��.

- اإلمام احلافظ جال السيوطي َمْعَلمُة العلوم اإلسامية إلياد خالد 

الطّباع، دار القلم، دمشق، ط� ����4 ه�-�996م�.
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- إنب�اه الرواة عىل أنباه النحاة للقفط�ي �ت: 646ه��، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم، تصوير دار الفكر العريب، القاهرة، مؤسس�ة 

الكتب الثقافية، بريوت، ط� ��406ه�-�986م�.

- إيض�اح الوق�ف واالبتداء أليب بك�ر بن األنب�اري �ت: 328ه��، 
حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، طبع جممع اللغة العربية، 

دمشق ��390ه�-���9م�.

- بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي �ت: ��9 ه��، 
حتقي�ق: حممد أب�و الفضل إبراهي�م �ت: ��40 ه��، تصوير دار 

الفكر، بريوت، ط2 ��399 ه�-�9�9م�.

 - هبج�ة العابدي�ن برتمج�ة حاف�ظ العرص ج�ال الدين �الس�يوطي� 
لعبد القادر الش�اذيل �كان حيًا س�نة 946ه���، حتقيق: عبد اإلله 
نبه�ان، طب�ع جمم�ع اللغ�ة العربي�ة بدمش�ق، ط� ��4�9ه��-

�998م�.

- تاريخ مدينة دمش�ق البن عس�اكر �ت: ��5ه��، حتقيق: عمر بن 
غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت ��4�5ه�-�995م�.

- التح�دث بنعم�ة اهلل للس�يوطي، حتقي�ق: إليزابث ماري س�ارتني، 
مطبعة جامعة كمردج ��9�2م�.
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- التحف�ة البهي�ة والطرف�ة الش�هية، مطبع�ة اجلوائ�ب ، اس�طنبول 

رهتا داُر اآلفاق اجلديدة، بريوت ���40ه�- ��302ه��� وصوَّ

��98م�.

- ترمجة العامة السيوطي للداوودي �ت: 945 ه��، نسخة مطوطة 

مصورة . 

- جال الدين السيوطي وأثره يف الدراسات اللغوية لعبد العال سامل 

مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ��409-�989م�.

- مجهرة مقاالت األس�تاذ حممود حممد شاكر �ت: �4�8ه��، مجعها 

م هلا: عادل س�ليامن مج�ال، مكتبة اخلانجي، القاهرة،  وقرأها وقدَّ

ط� �د.ت�.

- حس�ن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للس�يوطي، حتقيق: حممد 

أب�و الفض�ل إبراهي�م، دار الفكر الع�ريب، القاه�رة ��4�5ه�-

�995م�.

- دلي�ل مطوط�ات الس�يوطي وأماكن وجوده�ا، إع�داد: حممد بن 

إبراهيم الش�يباين وأمحد سعيد اخلازندار، نرش مركز املخطوطات 

والرتاث والوثائق، الكويت، ط2 ��4�6ه�-�995م�.
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- الس�يوطي ورس�الته »فهرس�ت مؤلف�ايت « �عل�وم اللغ�ة والنح�و 

والباغة واألدب والتاريخ� لس�مري الدرويب، ضمن: جملة جممع 

اللغة العربي�ة األردين، العدد ��64، الس�نة ���2، ��424ه�-

2002م�.

- رشح قواع�د اإلع�راب للكافيج�ي �ت: 8�9 ه���، حتقيق: فخر 

الدين قباوة، دار طاس، دمشق، ط�، ��989م�.

- الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية للطويف �ت: ��6ه��، 

 حتقي�ق حمم�د ب�ن خال�د الفاض�ل، مكتب�ة العبي�كان، الري�اض، 

ط� ����4ه�-��99م�.

- طبقات فحول الش�عراء ملحمد بن س�ام اجلمحي �ت:�23ه��، 

قرأه ورشحه حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة.

- عقود اجلوهر يف تراجم َمْن هلم مخسون تصنيفًا فمئة فأكثر جلميل بك 

العظم �ت: �352ه�� املطبعة األهلية، بريوت ��326ه��.

- فارس األحام القديمة لوليد إبراهيم قصاب، دار الثقافة، الدوحة، 

��990م�.
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- فق�ه اللغة للثعالبي �ت: 429 ه��، حتقيق: فائز حممد، دار الكتاب 

العريب، بريوت، ط� ��4�3 ه�-�993م�.

- الفهرست للنديم �ت: 380ه��، حتقيق: أيمن فؤاد سيد، مؤسسة 

الفرقان، لندن، ط� ��430ه�-2009م�.

- فهرس مؤلفات السيوطي املنسوخ يف عام 903 ه�، دراسة وحتقيق: 

حييى حممود س�اعايت، جملة عامل الكت�ب، املجلد ��2، العدد ��2، 

شوال ����4 ه��.

- القاموس املحيط للفريوزأبادي �ت:��8ه��، مؤسس�ة الرس�الة، 

بريوت، ط5 ��4�6ه�-�996م.

- كش�ف الظن�ون للحاج خليف�ة �ت: ��06ه��، تصوير مؤسس�ة 

التاريخ العريب، بريوت.

- املثالث واملثاين، ديوان للشاعر حليم دمُّوس �ت:��95م�، صيدا، 

اجلزء األول ��926م� واجلزء الثاين ��930م�.

- املحكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين �ت: 444ه��، حتقيق: 

عزة حسن، دار الفكر دمشق، ط2 ��986م�.

 



��

- مروي�ات الكتابة يف الرتاث الع�ريب، بحث يف املجلة العربية للعلوم 

اإلنسانية، العدد ��95، السنة ��24، صيف 2006م.

- معج�م مؤلف�ات الس�يوطي املخطوط�ة بمكتبات اململك�ة العربية 

الس�عودية لن�ارص ب�ن س�عود الس�امة، ن�رش مكتبة املل�ك فهد 

الوطنية، الرياض ����4 ه�-�996م�.

- مكتبة اجلال الس�يوطي ألمحد الرشقاوي إقبال �ت: �423 ه��، 

دار الغرب، الرباط ���39ه�-���9م�.

وري الَحَمد، بحث يف جملة  - النحو قبل أيب األس�ود الدؤيل لغانم َقدُّ

احلكمة، العدد ����، شوال ����4ه��.

- نزه�ة األَلبَّ�اء يف طبق�ات األدب�اء أليب ال�ركات األنب�اري �ت: 

��5 ه���، حتقيق: إبراهيم الس�امرائي�ت: �422ه���، مكتبة 

املنار، الزرقاء، األردن، ط3 ��405ه��.

- هدية العارفني للبغدادي �ت: �339ه��، تصوير مؤسسة التاريخ 

العريب، بريوت.

- ال�وايف بالوفي�ات للصف�دي �ت: �64ه���، حتقي�ق جمموع�ة من 
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املحقق�ني العرب وغريهم، دار النرش: فرانز ش�تايز ش�توتكارت 

�يصدر عىل سنني�.

- الوس�ائل إىل معرف�ة األوائل للس�يوطي، تقديم حمم�د زينهم حممد 

ع�زب، مركز أهل الس�نة، غوج�رات، اهلن�د، ط� ��426ه�-

2005م�.

- وفيات األعيان البن خلكان �ت: �68ه��، حتقيق: إحسان عباس 

�ت: �424ه��، دار صادر، بريوت.

* * *
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