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أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش 

ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ 

و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ي أ ب ت 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

م ن هـ و ي أ ب ت ظ ع غ ف ق ك ل 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت 

ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت 

ر ز س ش ص ض طث ج ح خ د ذ
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حمّمد تربكان أبو عبد الّله

م1087 -هـ 8341إعادة نشر : 

 



3

د بن عبد نبيِّنا حمّم،والّصالُة والّسالُم على املبعوث رمحًة للعاملني،احلمد لّله ربِّ العاملني

الّتابعني هلم بإحسان إىل يوم و،ة امليامنيَرَرالكرام الَب بتهوصحا،وعلى آله الّطيِّبني الّطاهرين،الّله

 . الدِّين

وكشف ،دلول الكتابوىل يف بيان َمالطُّ اليَد،هذه األّمة ِفَلفإّن لعلماء العربّية من َس،وبعد

 العربّية من إسهامات جاّدة يف خدمة ما هلمِل؛والّسالمعليه الّصالة  الّله سولاد من حديث راملر

 . مّلا حفظوا لسانها املبني عنها؛بذلك من حفظة الّشريعةفكانوا ،

من  اهلل عبد خالويه أبو بن أمحد بن احلسني،الكبرياألستاذ و،ريهالّش وقد كان اإلمام

دى َم عرَف1وَمن نظر يف مصّنفاته.وأدًبا،يف خدمة العربّية لغًة أسهمواوالئك األعالم اّلذين ُأ

وال ،مار اّلذي ما رقاه َمن قبلهْضُقه يف هذا امِلْبكان َس غايٍة وإىل أيِّ،هَلي اّلذي حاَوِنْضد امُلْهاجَل

 .ننيوهو بهم َض،رات من الّدهرَتعلى َف 2ماُنبهم الّز َحَمَس،َمن بعده إاّل أفراد من العلماء

هذا ،ن مصّنفات اإلمام ابن خالويه كتابه )إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم(وِم

جاءت يف ثناياه على ،من االعرتاضات بكثرٍي َلَفقد َح،ونه عنواُنهضُمعن َم أفصَحالكتاب اّلذي 

ها بالبيان َعتَبثّم َأ،ب مباحث كتابه هذاْليف ُص خالويه ها ابُنَعَضَو ساؤالٍتوَت،شكل استفساراٍت

 ها فقد تكون وردت بأمساء خمتلفةومل أستنب بعضكتابا، 56قد عددت له يف ترمجته،ضمن مبحث مصّنفاته: - 1

.! كما أّن بعضها قد يكون لغري ابن خالويه،وهي لكتاب واحد،

. بتقدير الّله تعاىل -2
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ال  هأّن قارَئ ُبأحسَِ.لِّّيةَجورها ُمسُتَموِل،ةَفمها كاِشبَهُمفكانت ِل؛1هلا جواباٍت من خالل وضِع

 . ه فيهْيناظَر ُبقلِّوهو ُي،يكاد يستغين عنه

 بعد أن َومسُتها ب بأجوبتها يف مجع هذه االعرتاضات مصحوبًة وقد رغبت من قديٍم

 . الثُّمام ِفَرلطلبة العلم على َط تكوَنِل؛( ؟ يَلْن ِقِإَف:اَلَق َمْن اِبَويف َج يِلِوْأالتَّ ِفطاِئَل )

( 24ّزعتها أربٌع وعشرون )َوَت،لطيفًة 2(56وسبعون ) مخٌس هذه الّلطائِف جمموُع

 . ةَلَمْسوالَب،ةعاَذِتْسااِلإليها مباحث  ْفِض،أ3سورًة

 رًاْخُذ وليوم القيامِة،صًاخاِل ِهوجِهه ِلجيعَل وأْن،مّني هذا العمل والّلَه أسأل أن يتقّبَل

. -آمني  –به  ينفَع وأْن،حًاصاِل

م2882من نوفمرب  26 = هـ1438من ذي احِلّجة  80األربعاء د تربكان ليلة حمّم وكتب

م2815ديسمرب من عام هـ = 1430شهر ربيع األّول من عام  يف األخرية مراجعته مّتتو

 واحلمد لّله رّب العاملني

.  يف الّتعبري عن حقائق األشياء األسلوب القرآنّي وفيها يتجّلى بدائُع - 1

خرى عند مراجعيت األخرية للكتاب،وهي يف:ُأ لطيفًة قد أضفُت - 2

.  لطيفًة 55 ؛لريتفع عدد الّلطائف إىلوالطَّاِرق(:قوله –أ /10رقم  32 - 30ص)

 - العلق - نيالتِّ - الضُّحى - الّليل - الّشمس - البلد - الفجر - الغاشية - األعلى - الّطارق - الفاحتةهي: - 3

 اإلخالص - املسد - الكافرون - قريش - الفيل - اهلمزة - العصر - كاثرالتَّ - القارعة - الزَّلزلة - نةالبيِّ - القدر

. الفلق –
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: م(208 - 888 / هـ358 - 8882)1ابن خاَلَوْيهاإلمام ترمجة      

 : امسه ونسبه

قال يف .ساكنٌة هاٌء حتها ساكنة ثّمن َتاة ِممثّن وبعدها ياٌء تانواو مفتوح و دة وبعد األلف الٌمبفتح اخلاء املوحَّ - 1

)والّظاهر أّن هذه الّلفظة من األلفاظ :(142/ 3روضات اجلّنات ) ويف(:)لفظ أعجمّي(،412/ 6أعيان الشِّيعة )

ريد به شيء من وُأمنه عربّي،م الكثريين.أو اخلال وأمثاهلة املعمولة معها معاملة سيبويه،ونفطويه،ودرستويه،العجمّي

.  رة ملناسبة إّياه(معانيه املتكثِّ

صاحب كتاب " عمل  علّي بن حمّمد بن يوسف بن مهجور أبو احلسن القاضي الفارسّي -1: ابن خالويه آخر

" .  رجب " و " عمل شهر رمضان

-( 2228و      2282و  2286رقم  16ريعة )جالّذ(،و428/ 6أعيان الّشيعة )(،و146/ 3عن روضات اجلّنات )-

 6، 422، 146/ 3الكامل يف ضعفاء الّرجال )(،205/ 5:اإلكمال )إسحاق بن خالويه -1: ابن خالويه آخر

 .  (242/ 40( و )250/ 41( و )351/ 14( و )252، 250/ 1تاريخ دمشق )،(28/

اب القراءات العثيمني يف حتقيقه لكتاب )إعرعبد الّرمحن بن سليمان ،وقد قّدره د.!مل أقف على تاريخ مولده  - 2

عني والثلثمائة أو قبلها )فلعّل مولده حبدود الّتس(:14 - 13هـ(،وقال يف )ص228قبل )(:11الّسبع وعللها ص

من شيوخ  )فإّنبقليل(.كذا!:" والثالمثائة "،وهو سهو منه،والّصواب:" امِلئتني ".وقد عّلل تقديره ذلك بقوله:

" حّدثنا عبد الّله بن وهب احلافظ [:204وهب.قال يف شرح املقصورة ] وهو عبد الّله بنهـ،380 مساعه َمن توّفي

" احلافظ اجلّوال أبو حمّمد عبد الّله بن حلافظ الذهيّب يف تذكرة احلّفاظ:وعبد الّله بن وهب قال عنه ا...". بالدِّينور

ر فإذا صّح أخذ ابن خالويه عنه ومساعه منه فإّني أقدِّهـ.380ته سنة ثّم ذكر وفا،"... حمّمد بن َوْهب الدِّيَنَورّي

لذلك أّنه كان ُمعمَّرا.نقل وبهذا يكون من املعّمرين ومل ُيحدود اخلامسة والثمانني ومائتني،مولد ابن خالويه يكون يف 

،وهو من شيوخ ابن :ابن ُعقدةح أن يكون الواسطة هورجِّوُأإّنين أشكُّ يف مساعه من ابن وهب،فلعّل بينهما واسطة،ف

يه بالكذب، ومسعت ابن ومسعت عمر بن سهل يرمخالويه.جاء يف الّتذكرة:" قال ابن عدّي:كان ابن وهب حيفظ،

.  " كتب إلّي ابن وهب جزءين من غرائبه عن الثورّي فلم أعرف منهما إاّل حديثني كنت أّتهمه "(عقدة يقول:
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 2ِهْيَوخاَل بِن داَنْمَح بِن أمحَد بُن 1احلسنُي ِةالعربّي شيُخ الكبرُي األستاُذو رُيهالّش اإلماُمهو 

 نزيُل املقريء الّنحوّي 4الّشافعّي يّبَلاحَل البغدادّي األصل ذانّيَماهَل 3اهلل عبد أبو

يف  فيه الّدانّي قاَل.يف زمانه أهل األدب شيَخوإمامًا يف الّلغة، كاَن،صانيفالّت صاحُب،وبَلَح

ذو :وكان يقال له.(مشهوٌر ثقٌة،بالقراءة بصرٌي،غةللُّ حافٌظ،ةبالعربّي ٌمعاِل):6طبقات القّراء

 ألّنه كاَن):وقيَل،ونّيبالنُّ ُفعَرفُي،خالويِه بُن احلسنُي:يف آخر كتبِه يكتُب ه كاَنألّن؛5ِنْيوَنالنُّ

 كتاِب يف آخِر ِنْيويلَتما َطُهوقد رأيُت:قاَل،ابن احلسني ونوُن وهما نوُن،ِههما يف خطُِّلوَِّطُي

أبي  املنطق خبطِّ من إصالِح على نسخٍة وُوجَد،ر عنههما جدًّا كما ُذِكَلوَّوقد َط،مهرة خبّطِهاجَل

أبو سعيد  من هذا اجلزء كاَن مّلا فرغُت:احلسن علّي بن عبد الّله بن أمحد البّزار ما مثاله

 : سانيرا فقال على ِلحاِض العطاردّي

                                                      
 بن حمّمد(.  (: )احلسني358، 362/ 1يف إنباه الرّواة ) - 1

احلسني بن أمحد بن خالويه بن )(:1838/ 3(،ومعجم األدباء )412/ 6(،وأعيان الّشيعة )288/ 12يف الوايف ) - 2

 .  (نواحلسني بن أمحد بن خالويه بن َحْمد)(:235/ 1(،ويف غاية الّنهاية )َحْمدان

 عبد(. "ح"::)يف "ب"، 1(:)أبو ]عبيد[ الّله(،قال يف اهلامش136/ 2يف العرب ) - 3

وزاد )(: 412/  6قال يف أعيان الّشيعة )و(.اوكان شافعيًّ)(:65/ 4(،وأعالم النُّبالء )622/ 1يف بغية الوّعاة ) - 4

 (.اا تصحيف شيعيًّشافعيًّ ولعّل،اه كان شيعيًّواب أّنوالّص،اوكان شافعيًّ:يف البغية يوطّيالّس

إاّل على اعتبار أّن )لعّل( تفيد العلم عندهم!. القول بغري علم؛ة ما أجرأهم على اعجب معي لبعض علماء الّشيعو

)وكلُّ ما ذكرُت من اختالف العلماء (:16 سورة َيردُُّه وُيناِقُضه،وهو )صابن خالويه يف إعراب ثالثني على أّن كالَم

ّي ]رمحه الّله[،وإليه ي فمذهب الّشافعواّلذي صّح عندول الّله صّلى الّله عليه وسّلم.والقراءة فقد ُرويْت عن رس

 "(.  63 – 43ويراجع يف ترجيح كونه ُسنِّيًّا شافعّيا )مقّدمة " إعراب القراءات الّسبع وعللها صأذهب(.

 (. 622/ 1بواسطة بغية الوّعاة ) - 6

 . (618الفالكة واملفلوكون )ص - 5
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 1ِنْيمَي ْبمل ُتَش صدٍق َةقراء   ***   على احلسنِي ما فيِه قرأُت

 نِيَجعلى ُل كاملسِك فجاَء   ***   مّرتنِي الّشكِل مستفهَم

 2وِنلي بل ى إذا ما متَّحتَّ   ***   عارضنِي فوَق أو كعذاٍر

  .3شّرفين اإلسناد بالنُّونني (

 : شيوخه

 واألدب،والّلغة،الّنحوأيديهم يف  على خّرَجوَتمن علماء عصره، على كثرٍي خالويِه ابُن تتلمَذ

 :  فمنهم،واحلديث،والقراآت،

  . 4دْيَربن ُدأبو بكر  -1

  . الّنحوّي 6هْيَوَطْفِنأبو عبد اهلل  -2

  . 5نبارّياألبن بكر  وبأ -3

 .  5اهدالّز عمر وأب -4

  . 0يءبن جماهد املقرأبو بكر  -6

                                                      
 (:)مَبْيِن( .181)ص مكتبة ومطبعة الّشعبيف ط/ - 1

 :)باون( .(181الّشعب )ص يف ط/مكتبة ومطبعة - 2

 (. دار الكتب العلمّية 618الفالكة واملفلوكون )ص - 3

وقيل (: )252/ 3طبقات الّشافعّية الكربى ) قال يف(.321ت:البصرّي ) غوّيالّل حمّمد بن احلسن األزدّيهو  - 4

 (. وأخذ عنه،دْيَرُد ه أدرك ابَنإّن

 (. 323)ت: الواسطّي العتكّيهو إبراهيم بن حمّمد بن َعَرَفة  - 6

 . (320)ت:هو حمّمد بن القاسم بن حمّمد بن بّشار الّنحوّي  - 5

 . (346الّشهري بغالم ثعلب )ت: بن أبي هاشم حمّمد بن عبد الواحدهو  - 5

 . (324البصرّي )ت: هو أمحد بن موسى بن العّباس الّتميمّي - 0
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  . 1الّنحوّي ريايّفسعيد السِّ وأب -5

  . 2اس بن عقدةالعّب وأب -5

 .  3ورّيالدُّ ارالعّط عبد الّله أبو د بن خملدحمّم -0

  . 4أبو بكر بن اخلّياط -2

 .  6أبو عبد الّله القّطان حمّمد بن حفص -18

 .  5ابن احملاملّي أبو عبد الّله القاضي -11

 .  5رِّّيحمّمد بن أمحد السَّاَم -12

 .  0املقريء مسارأبو عيسى السِّ بن قطن حمّمد بن أمحد -13

                                                      
ابن خالويه ينتصر له على أبي علّي الفارسّي أستاذ ابن وكان (.350)ت: بن املرزباناحلسن بن عبد اهلل هو  - 1

 .  جّنّي

 اجلارودّي الكويّف من هاشم بين موىل العباس أبو بن عقدة سعيد بن حمّمد بن املصنِّف أمحد اجلامع هو احلافظ - 2

 .  (333أو  332 - 242) الزَّيدّية علماء

حتفة األديب .(331 – 233)ار أبو عبد اهلل العّط ورّيالدُّ حمّمد بن خملد بن حفصالثِّقة ث احلافظ احملّدهو  - 3

 .  (224)ص

 .  (288إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم )ص - 4

،  353وجهوده يف الّلغة ص " ابن خالويه(،شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن 28إعراب ثالثني سورة )ص - 6

 (. 38 - 25، 28/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها )"[، 354

شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف هـ(،338الضبِّّي )ت: احلسني بن إمساعيل - 5

 .  (44/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها )،"[ 664، 626، 251الّلغة ص

 .  (28 /1إعراب القراءات الّسبع وعللها )(،115(،إعراب ثالثني سورة )ص224حتفة األديب )ص - 5

"[  444شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ص(،223حتفة األديب )ص - 0

 .  (34، 13/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها )،



2 

 .  1أمحد بن عبدان العدل املقريء اهَلَمذانّي -14

  . 2القزوييّن علّي بن َمهرويه -16

  . 3ِرّيَذوأبو عليٍّ الرَّ -15

  . 4أبو احلسن املقريء -15

  . 6عبد الواحد بن عمر أبو طاهر الّنحوّي -10

  . 5علّي بن هارون النَّديم -12

  . 5علّي هيل أبوحمّمد بن هّمام بن ُس -28

  . 0ابن املسيِّحّي -21

                                                      
 635، 152شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ص(،223حتفة األديب )ص - 1

]"  . 

 .  (325 – 326حتفة األديب )ص(،322/ 25(،تاريخ دمشق )350/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2

، 285شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ص(،156إعراب ثالثني سورة )ص - 3

 .  (645/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها )،"[ 441، 325، 228

إعراب ثالثني (،320ب بن الّصلت املقريء املشهور )ت:احلسن حمّمد بن أمحد بن أّيو وشنبوذ أبلعّله ابن  - 4

 .  (645/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها )(،06سورة )ص

 612شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ص(،386إعراب ثالثني سورة )ص - 6

]"  . 

 .  "[ 122ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة صشرح مقصورة  - 5

 .  "[ 454شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ص - 5 

،  225شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة يف بعض املصادر )املسبِّحي(، - 0

 .  (36/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها )(،عن أبيه،وفيه:)وأخربني ابن املسيحّي،وكان كذابا،"[ 634
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  . 1أبو هاشم اجلّبائي املعتزليعبد الّسالم بن حمّمد  -22

  . 2أبو بكر البّزاز ]؟[ -23

  . 3أبو بكر بن األعرابّي -24

  . 4أبو بكر اخَلَلْنجّي -26

  . 6الصُّولّي -25

  . 5أبو بكر الّطربّي -25

  . 5أبو بكر الّنيسابورّي -20

  . 0أبو جعفر بن اهليثم العدل -22

  . 2احلافظأبو سعيد  -38

  . 1الّسمرقندّي أبو طالب اهلامشّي -31

                                                      
  . "[ 454شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 1

 .  (41/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2 

 .  (54 - 53/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 3

شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ،(54/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 4

 .  ()وأنشدني أبو بكر اخللبخّيوفيه: "[ 615

 .  (351/ 1إنباه الرّواة )(،224حتفة األديب )ص - 6

 .  (304/ 2الّترتيب يف الّلغة ) - 5

 .  (258/ 3طبقات الّشافعّية الكربى )،(364/ 2الّسبع وعللها )إعراب القراءات  - 5

 .  (32/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 0

ولعّله ابن ُرَميح (،وفيه:)أبو سعيد احلافظ،252/ 3بقات الّشافعّية الكربى )ط(،16إعراب ثالثني سورة )ص - 2

 .  النَّسوّي أمحد بن حمّمد(



11 

  . 2بن الّنحوّياابن الّظاهر  -32

  . 3أبو عمران بن األشيب القاضي -33

  . 4ابن بنت منيع البغوّيبو القاسم أ -34

  . 6أبو القاسم املروزّي -36

  . 5أمحد بن العّباس -35

  . 5أبو أمحد كاتب عبد الغّفار -35

  . 0الّشاعر الوّراق أبو احلسن إمساعيل -30

  . 2إمام جامع ِقْرِميسني -32

                                                                                                                                                                                               
 .  (401/ 2، 12/ 1ع وعللها )إعراب القراءات الّسب - 1

 .  (482/ 2الّترتيب يف الّلغة ) - 2

شرح مقصورة ابن دريد  ويف.(615، 354، 205، 13/ 2( و )320، 31/ 1)إعراب القراءات الّسبع وعللها  - 3

 .  ( !أبو َعمرو بن األشيب القاضي):"[ 622]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة 

إعراب القراءات الّسبع وعللها ،"[ 450شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 4

(1 /25 ،35)  . 

 .  (46/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 6

 .  (46، 30، 35، 15، 18/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 5

 .  (235/ 2الّترتيب يف الّلغة ) - 5

إعراب القراءات الّسبع وعللها "[، 625شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 0

 .  (254/ 2بغية الّطلب )،(22/ 1)

: )ويظهر 22قال حمّقق إعراب القراءات الّسبع وعللها يف مقّدمة الّتحقيق ص(.153إعراب ثالثني سورة )ص - 2

 .  هـ"(338"ت:  الِقْرميسييّنأّنه عمر بن سهل إمساعيل 
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  . 1احلسني بن إمساعيل -48

  . 2احلسني بن فهم -41

  . 3عبد الّرمحن الّسراج -42

  . 4أبو عبد الّله اجلنيد -43

  . 6أبو عبد الّله احلكيمّي -44

  . 5عبد الّله بن وهب الدِّيَنَوري احلافظ -46

  . 5أبو عبد الّله جوشربيذ -45

  . 0عمر بن الفتح -45

  . 2الفضل بن احلسن -40

  . 18صاحلالفضل بن  -42

  . 1املقريء د بن محدانحمّم -68

                                                      
 .  (35/ 1) إعراب القراءات الّسبع وعللها - 1

 .  (302/ 2الّترتيب يف الّلغة ) - 2

 .  (340/ 2)إعراب القراءات الّسبع وعللها  - 3

 .  (46/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 4

 .  (354، 213/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 6

 .  "[ 204شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 5

 .  "[ 282شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 5

 .  "[ 311شرح مقصورة ابن دريد ]الكتاب ضمن " ابن خالويه وجهوده يف الّلغة  - 0

 .  (11/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2

 .  (35/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 18
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  . 2د بن زيادحمّم -61

  . 3د بن سليمان الباهلّيحمّم -62

  . 4د بن عبد العزيز القاريءحمّم -63

  . 6د بن عبد اهلل األخبارّيحمّم -64

  . 5د بن عبد اهلل البصرّيحمّم -66

  . 0الّشافعّي 5حمّمد بن ُعبيد ]أبو سعيد[ -65

  . 2ّيتريرالنَّْه أبو عبد الّله مّحد بن موسى -65

  . 18أمحد بن عبد الكريم األنطاكّي -60

                                                                                                                                                                                               
 .  (385/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 1

 .  (03/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2

 .  (41/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 3

ّمد بن عبد العزيز القاري، )وقرأت حرف أبي عمر عن حم،وفيه:(16/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 4

على وقرأ حفٌص بن الصّباح،وقرأ عبيٌد على حفص،قرأت على ُعبيد لى أمحد ابن سهل األشنانّي،قال:قرأت عقال:

ال عن ،عبارة مشكلة فالقراءة على فالٍن)وال(:31ق )صقال حمّقق القراءات الّسبع وعللها يف مقدّمة الّتحقيعاصم(.

إاّل َأْن ُتَأوََّل قرأ عليه مبعنى أخذ القراءة، يه عن حمّمد بن عبد العزيز هذا،فالن فلعّل قبله يف الّسند شيخا قرأ عل

 .  والّله تعاىل أعلم(أرّجح أن يكون يف العبارة سقٌط، لذا فإّنينعبارات املؤلِّف؛ واألسلوب األّول له نظائر يف

 .  (33/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 6

 .  (224حتفة األديب )ص،(48/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 5

 .  (املقّدمة 32صإعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 5

 .  (10/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 0

 .  (2/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2

 .  (1888/ 2يف تاريخ حلب ) بغية الّطلب - 18
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  . 1حييى بن عبدك القزوييّن -62

  . 2أبو قرياط أبو احلسن العلوّي احلسييّن -58

  . 3الّداودّي احلسن بن عبيد الّله أبو سعيد الفقيه الّنهريانّي -51

  . 4البعرانّي حمّمد بن هارون أبو حامد احلضرمّي -52

  . 6اليزيدّي -53

  . 5غرياملعروف باألخفش الّص حوّيبن سليمان بن الفضل أبو احلسن الّن علّي -54

  . 5أبو احلسني بن خمزوم احلافظ -56

 :  وختّرج عليه مجاعة من العلماء منهم : هيذتالم

 .  0ونُبْلاملنعم بن َغعبد  -1

 .  2احلسن بن سليمان -2

 .  18روانّيْهالنَّ القاضيا بن زكرّي ىعاَفامُل -3

                                                      
 .  (224حتفة األديب )ص - 1

 .  (522حتفة األديب )ص - 2

 .  (225حتفة األديب )ص - 3

 .  (2532/ 5بغية الّطلب ) - 4

 .  (12ولعّله املقصود يف إعراب ثالثني سورة )ص(،143/ 15تاريخ دمشق )،(3856/ 5بغية الّطلب ) - 6

 .  (4224رقم  610/ 41تاريخ دمشق ) - 5

 .  (352/ 58تاريخ دمشق ) - 5

 .  (302 - 382) يءقراملب الطيِّ أبو افعّيالّش اهلل بن غلبون بن املبارك احلليّبعبيد  عبد املنعم بنهو  - 0

 .  (322يء )ت: املقر األنطاكّي النافعّي احلسن بن سليمان بن املخري األستاذ أبو علّيلعّله  - 2

 .  (328)ت: هروانّيالّن يأبو الفرج القاض ملعافى بن زكريااهو  - 18
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 .  1وارزمّيأبو بكر اخُل -4

  . 2هاوّيالّر أبو علّي احلسني بن علّي -6

 .  3عثمان بن أمحد بن الفلو -5

 .  4الّنحوّي الفارقّيأبو القاسم سعيد بن سعيد  -5

 .  6ّيَزرْيالشَّ الّطائّي د أبو علّينََّهاحلسني بن سعيد بن امُل -0

 .  5يزرّيالّش أبو علّي احلسن بن علّي -2

 .  5أبو احلسني النَّصييّبحمّمد بن عثمان  -18

 . 0أبو احلسن الّطربّي -11

 .  2ربيعة بن حمّمد املعمرّي -12

 .  1ن بن علّي بن كوجك أبو عبد الّله األديبّسَحامُل -13

                                                      
/  3معجم األدباء )(.303 - 323) ربّياعر ابن أخت الّطالّش اس أبو بكر اخلوارزمّيحمّمد بن العّب - 1

 .  (1831/ 3معجم األدباء )(،238نزهة األلّباء )ص(،1832

 .  (414املقريء )ت: الّسلمّي الّرهاوّي علّي بن حمّمد أبو اهلل عبيد بن علّي بن احلسنيهو  - 2

 .  (225حتفة األديب )ص(.356فلو أبو َعمرو الفلوّي )ت:احلسني بن العثمان بن أمحد بن  هو - 3

وأحال (،421/ 6(،أعيان الّشيعة )142/ 3(،روضات اجلّنات )604/ 1(،بغية الوّعاة )4381/ 2بغية الّطلب ) - 4

 .  إىل كتاب املقتضب للمرّبد !

 .  (1635رقم  55، 55/ 14تاريخ دمشق )(،2628رقم  155 – 156/ 3لسان امليزان ) - 6

 .  (1418رقم  334/ 13)تاريخ دمشق  - 5

 ( 108رقم  2ريعة )جالّذ(،422، 428/ 6،أعيان الّشيعة )(ترمجة ابن خالويه 481/ 3لسان امليزان ) - 5

 .  (283/ 2الّترتيب يف الّلغة ) - 0

 .  (املقّدمة 30صءات الّسبع وعللها )إعراب القرا - 2
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 .  2القاسم بن عبد اهلل أبو حمّمد -14

 .  3األذربيجانّيأبو حمّمد القاسم بن حمّمد  -16

 .  4عبد الّله بن عامر -15

 .  6عبد الّله بن عمر -15

 .  5الّسراجأبو القاسم عمر بن أمحد  -10

 .  5عبد الّله بن أمحد أبو حمّمد -12

 .  0عبد الّله بن أمحد بن روزبة أبو بكر -28

 .  2حمّمد بن املهّذب املقريء -21

 .  18الّطرابلسّيالّنمر  بن قابوس أبوأمحد بن عبد الّرمحن  -22

 .  11يقّيقأمحد بن احلسني أبو القاسم الع -23

                                                                                                                                                                                               
 .  (5230رقم  22/ 65تاريخ دمشق )(،253/ 3إنباه الرّواة ) - 1

 .  (302، 356الّترتيب يف الّلغة )ص - 2

 .  ! )أبو حمّمد القاسم بن عبد الّله األذربيجاني(،وفيه:( 354الّترتيب يف الّلغة )ص - 3

 .  (482الّترتيب يف الّلغة )ص - 4

 .  (325، 352الّترتيب يف الّلغة )ص - 6

 .  (304الّترتيب يف الّلغة )ص - 5

 .  (482الّترتيب يف الّلغة )ص - 5

 .  (224حتفة األديب )ص - 0

 .  (385 – 386فهرسة ابن خري اإلشبيلّي )ص - 2

 .  (253/ 2بغية الّطلب )(،02املزهر )ص - 18

 .  (536، 533/ 2بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 11
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 .  1أمحد بن حمّمد أبو احلسن املعنوّي -24

 .  2أبو علّي الّصقّلّي -26

 .  3املقريء اخلضر بن احلسن احلليّب -25

 .  4عّمار بن احلسني بن علّي املوصلّي -25

 .  6عقيل بن احلسني بن علّي بن مّحاد -20

 .  5شإسحاق ب عّمار بن حب -22

 .  5حمّمد بن إسحاق بن عّمار بن حبش -38

 .  0أمحد بن حمّمد أبو احلسن الّسهلّي -31

 .  2قر بن أمحد بن ثابتأمحد بن الّص -32

 .  18الّله الّنهاوندّياحلسن بن عبد  -33

 .  1أمحد احلافظ وعبد الّله بن عدّي أب -34

                                                      
 .  (1821/ 3بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 1

 .  (4631/ 18بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 2

 .  (3312/ 5بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 3

 .  (2665/ 5) و (3182/ 3بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) -4

  .  (2665/ 5بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 6

 .  (1428/ 3بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 5

 .  (1428/ 3بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 5

 .  (1851/ 3بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 0

 .  (081/ 2بغية الّطلب يف تاريخ حلب ). ء العابديأبو احلسن املنبجي املقر - 2

 .  (2464/ 6بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 18
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 .  2ّزازالب الكالعّيأبو حمّمد  حمّمد عبد الّله بن احلسن بن -36

 .  3الّداودّي حمّمد بن علّي بن جعفر أبو يعلى الواسطّي -35

 .  4صاحل بن أبي الفتح بن احلارث أبو حمّمد الّشاشّي -35

 .  6القاضي احلليّب احلّيالّص طاهر اهلامشّيأبو  صاحل بن جعفر بن عبد الوهاب -30

 .  5الّشاعر ّيالمد بن عبد اهلل أبو احلسن الّسحمّم -32

 .  5احلليّب الفزارّي د أبو القاسم اهلبريّياحلسني بن حمّم -48

ام محزة بن عبد اهلل بن احلسني بن أبي بكر بن عبد اهلل أبو القاسم ابن الّش -41

 .  1سّيُلراُبْطاأَل

                                                                                                                                                                                               
إعراب القراءات و،ن تاريخ همذان لشريويه الّديلمّينقال ع،(351/ 1إنباه الرّواة )،(224صحتفة األديب ) - 1

 .  (املقّدمة 30ص)الّسبع وعللها 

 .  (226حتفة األديب )ص(،352/ 58( و )3268رقم  322/ 25)تاريخ دمشق  - 2

 .  املقّدمة( 48ص)إعراب القراءات الّسبع وعللها (،225حتفة األديب )ص - 3

 .  (522حتفة األديب )ص - 4

 .  (2086رقم  324/ 23تاريخ دمشق ) - 6

(،وحممود جاسم حمّمد يف 421/ 6صاحب أعيان الّشيعة ) تهعّده من تالمذ.هـ(324توّفي: – 335ولد:) - 5

قصورة ابن )ُوجدْت له إجازة خبّط امُلجيز على ظهر شرحه مل(،قال:12خالويه وجهوده يف الّلغة )ص ابنكتابه:

 6لكن بلفظ )،(.وهو كما قال65/ 26إىل:أعيان الّشيعة ) 5وأحال يف اهلامش ،غروّية(دريد،والّنسخة يف اخلزانة ال

، والّنسخة يف اخلزانة الغروّية(على ظهر شرحه ملقصورة ابن دريد، )ُوجدْت إجازته له خبّط امُلجيز(:421/

 .  (1042رقم  14( و )ج004قبل رقم  13الذريعة )ج:اجعوير

، إنباه 325/ 2ر هيتيمة الّد(،وأحال إىل:)15اهلامش  2تاب )أمساء األسد صحمّقق ك أيضا هتعّده من تالمذكما 

 . (65/ 26أعيان الّشيعة ،483/ 4،وفيات األعيان 185/ 3الرّواة 

 .  (2504/ 5بغية الّطلب يف تاريخ حلب ) - 5
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 .  2ويّفالّص ّيمشقد أبو القاسم الّدحمّمعبد اهلل بن  -42

 .  3اربن بشرى بن عبد اهلل أبو احلسن العّط علّي -43

 .  4الّطائّي و عبد اهلل احلمصّيأب بن أزهر د بن يعقوبحمّم -44

 .  6دمعتصم بن حمّم -46

 .  5القاضي الفرضّي د بن اخلضر بن عمر أبو احلسني احلمصّيحمّم -45

  . 5ماطّيْناأَل د بن عمر أبو عبد اهلل احلمصّيحمّم -45

 .  0صييّبالّن ميمّياملبارك بن سعيد بن إبراهيم بن العباس أبو احلسن الّت -40

 .  2 احلمصّي بن عبد اهلل أبو املعمر بن أبي طالب األملوكّي د بن علّيمسّد -42

 .  18وآخرون ... -68

                                                                                                                                                                                               
 .  (1565رقم  281/ 16تاريخ دمشق ) - 1

 .  (3668رقم  321/ 32تاريخ دمشق ) - 2

 .  (4015رقم  201/ 41تاريخ دمشق ) - 3

 .  (5122رقم  206/ 65، 320/ 41تاريخ دمشق ) - 4

 .  (410/ 61تاريخ دمشق ) - 6

 .  (5315رقم  486 – 484/ 26تاريخ دمشق ) - 5

 .  (5066رقم  452/ 46تاريخ دمشق ) - 5

 .  (5120رقم  5/ 56تاريخ دمشق ) - 0

 .  (5356رقم  323، 322، 345/ 65تاريخ دمشق ) - 2

 :  لعّل منهم - 18

وأحال ، املقّدمة "( 32)إعراب القراءات الّسبع وعللها " صأفاده حمّقق هـ،424علّي بن منصور احلليّب ت:  -1 

 .  رسالة لعلّي ابن منصور احلليّب وفيها الّتصريح بتتلمذه على ابن خالويه إىل
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 :  منهم : معاصروه

 .  1أبو علّي الفارسّي -1

 .  2بِّّياملتَنأبو الطَّيِّب  -2

 .  3ابن جنِّّي -3

  . 4احلسني بن علّي بن مّحاد املوصلّي -4

  : رحالته

، ها أكابر العلماءبقي فل،(هـ314) دخل بغداد طالبًا للعلم سنة أربع عشرة وثالمثائٍة

امع جب احلديث وأملى،هسنِّ دخلها بعد علوِّ ثّم.والقرآن،واألدب،والّلغة،الّنحو وأخذ عنهم

ثّم ،6مّدة دخل اليمن وأقام بذماركما ،يسابورّيعن أبى بكر الّن ّيوروى خمتصر املزن،املدينة

                                                                                                                                                                                               

وفيه: املقّدمة(، 32ت الّسبع وعللها )صإعراب القراءا حمّققذكره . حمّمد بن بلبل أبو عبد الّله البغدادّي -2 

" صدق وبّر أبو عبد الّله حمّمد مسحل األعرابي " وكتب له خبّطه: )حمّمد بن ُبلُبل البغدادّي قرأ عليه " نوادر أبي

 .  (... قرأ هذا الكتاب قراءة متقن لّلغة عارٍف بها –أّيده الّله  – بن بلبل البغدادّيا

 .  (355 – 200) حوّيالّن البغدادّي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار أبو علّي الفارسّي هو - 1

 .  (364 – 383الّشاعر املشهور ) الكندّيهو أمحد بن احلسني أبو الطَّيِّب اجلعفّي  - 2

 .  (322 - 338) البغدادّي األديب املوصلّيهو عثمان بن ِجنِّي أبو الفتح الّنحوّي  - 3

 .  (2665/ 5الّطلب )بغية  - 4

ابن خالويه[ وذكره ]أي:)(:351/ 1(.قال يف إنباه الرّواة )181(،إشارة الّتعيني )ص135/ 1)غاية الّنهاية  - 6

" ومن الّشاهد " عند ذكره ابَن احلائك اليميّن،ووصف شعر ابن احلائك،وقال:" األْتُرجَّة اليميّن يف كتاب  الّلْحجّي

ديوان ابِن احلائك، وُعِنَي  شرحمام مّلا دخل اليمن ونزل ديارها،وأقام بها،خالويه اإلعلى ذلك أّن احلسني بن 

 .  ومل أعلم أّن ابن خاَلَوْيه دخل اليمن إاّل من كتاب " األْتُرّجة " هذا(غريَبه وإعراَبه.قلت ]القفطي[: وذكربه،
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استوطن و،1[وزار دمشق وبيت املقدس ... ثّم محص،]مارًّا باملوصل ومّيافارقنيام إىل الّش انتقل

  . حلب

  : مكانته

وهناك ،هوأوالِد 2دانْمَح ولة بِنالّد بسيِفخالويه  ابُن اختصَّ (بَلَح)ام الّشب مّلا قرَّو

العلم من أقسام  قسٍم يف كلِّ هِرالّد أفراِد بها أحَد صاَر حّتى،يف العلوم ِهمتقدُِّل؛هشهرُت مْتُظَع

عند  ُهمكانُت زادْتف،ن اآلفاقِم حلُةإليه الّر وكانْت.ه يف الّناسذكُر انتشَرو،هيُتِص ذاَعف؛األدبو

 . رفيعَة منزلًة وهأحّلو،محدان آِل

، ُهوَنجلُُّيو،ُهوَنكرُمُيأيضا محدان  وآُل،3سائِهَلُج وهو أحُد،هكرُمولة ُيالّد سيُف وكاَن

  . مُهؤدَِّببذلك ُم فكاَن؛ون منهبُسقَتوَي،عليه سوَندُروَي

                                                      
 .  (14إعراب القراءات الّسبع وعللها )ص - 1

 له معوممدوحه. ّيصاحب املتنبِّمري،ولة األأبو احلسن سيف الّد بعّيالّر غليّببن عبد اهلل بن محدان الّت علّيهو  - 2

وتلك ،والوأواء،غاءوالبّب،اءفَّالّر رّيوالّس،ّيخصوصا املتنّب،مطارحات أدبّية كثرية عراءالّش عوله م.عديدةوم وقائع الّر

 .  (هـ365ت:بقة )الّط

ومل يقل اجلس، لت بني يديه قال لي:اقعد،ُثا َمدان فلّمْمولة بن َحدخلت يومًا على سيف الّدقال ابن خالويه: - 3

؛ قال ابن خالويه هذاما وإّن).قال ابن خلِّكان:ه على أسرار كالم العربالَعّطوِاه بأهداب األدب،عتالَقبذلك ِا نُتفتبّي

ن القعود هو االنتقال ِم هم بأّنله بعُضوعّلاجلس،اجد:أو الّسائم وللّنقال للقائم:اقعد،املختار عند أهل األدب أن ُي ألّن

وهلذا قيل لنجد: ،ّوُلفل إىل الُعن السُّواجللوس هو االنتقال ِمد،َعْقصيب برجله ُموهلذا قيل ملن ُأفل،إىل السُّ ّوُلالُع

ا كان واليًا باملدينة خياطب ومنه قول مروان بن احلكم مّل،َسَلوقد َجس،ن أتاها:جاِلَموقيل ِل.الرتفاعها؛اًسْلَج

 الفرزدق: 

 ِسفاجِل َكتارك ما أمرُت إن كنَت   ***  ها ِمكاْس ُةفاَهوالسَّ ِقَدْزَرَفْلِل ْلُق
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حبة بعد سيف الّدولة يف ُص وعاَش.صْموِح،ّيافارقنيوَم،بَللإلفادة والّتصنيف حَب وتصّدَر

 .  مدانن آل َحه ِموغرِي،1الّدولة سعِد ولدِه

: ليلٍة ذاَت مجاعًة من العلماء حبضرتِه ولة سأَلالّد سيَف أّن:خالويه يف أماليه ابُن وذكَر

 ُفأنا أعِر:قلت.؟ ما تقول أنَت:فقال لي،ال:فقالوا.؟ قصورمدودًا ومجعه َمامسًا َم عرفوَنهل َت

حراء وهما الصَّ،ٍرْكبال ُش َذؤَخُت الََّئِل؛درهٍم لك إال بألِف ال أقوُل:قلُت.؟ ما هما:قال،امسني

 . (ذارىذراء وَعوَع،حارىوَص

 ِهِتخالويه على إمام وكان ابُن):مكتوم وقال ابُن.يف الّنحو بذاك ومل يكْن:ألنبارّيا قال ابُن

 ِهوتلميِذ،،وله يف ذلك مع أبي علّي الفارسّييف الّتصريِف ضعيفًا،ِهِلَلوِع يف الّنحِو يف الّلغة ضعيفًا

 الّدولة بَن سيَف مّلا أنشَد ى أّن أبا الطّيب املتنّبّيوُيحَك،معروفٌة حكاياٌت ّيجنِّ أبي الفتح بِن

 : همدان قوَلَح

 *   ُهُماِسَط شجاُهَأ ِعْبكما كالرَّوفاُؤ  * 

: فقال له املتنّبّي.ماضّيا ه فعاًلَموهََّت،جاهْشال َأ جاُهَش إّنما يقاُل:خالويه قال له ابُن 

يف كتاب  نتكّلُم:خالويه كالٌم فقال ابُن وجرى بينه وبني الفارسّي.إليك األمُر َلفما وَص اسكْت

 ِضْقَن كتاُب يف تغليطِه وألبي علّي الفارسّي.يف الفصيِح ال بل نتكّلُم:فقال له الفارسّي؛سيبويِه

                                                                                                                                                                                               

 (60 / 4أعالم الّنبالء )،(142/ 3روضات اجلّنات )(،150/ 2وفيات األعيان ) -( . دْجوهي َنسا،ْلقصد اجَلِاأي:

- 

 احلمدانّي ولةابن سيف الّدولة،سعد الّدب امللّقب،األمري بن عبد اهلل بن محدان أبو املعالي شريف بن علّيهو  - 1

 هـ(. 301ت: )
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، احلكاية املشهورة عنه على سرِّ يف العربّية وقفَت 1على ضعفه إذا وقفَت وأنَت:قلت.وراهلاُذ

من العربّية ما  أن أتعّلَم شتهيَأ:له رجٌل وهي أّنه قاَل،يف شيٍء م الّنفِسْضن َهِم وأّنها ليسْت

  .2(سانيبه ِل فما تعّلمُت ما ُأقيُم الّنحَو أتعّلُم سنًة أنا منذ مخسنَي:فقال،به لساني ُأقيُم

 :  خصومه

فيها  ْتَدِقُع،3جمالَس محدان عّدُة الّدولة ابِن عند سيِف ّياملتنبِّ مع خالويِه بِنال كانْتقد 

 وابِن ّياملتنّب بني يومًا فوقَع.عاٌتناَزُمو،راٌتناَفبسببها بينهما ُم ْتَلَصوَح،علمّيٌة مناظراٌت

، جَُّهفَش،بيدِه كاَن مبفتاٍح ُهوجَه فضرَب،املتنبِّّي على خالويِه ابُن فوثَب،كالٌم الّنحوّي خالويِه

 سنة مصر إىل محدان بَنا ولةالّد سيَف فارَقو،املتنبِّّي فغضَب،ثيابِه على يسيُل ُهودُم فخرَج

  . سنني أربَع عنده وأقاَم،4يدّيِشْخاإِل ًاكافور َحمتَدوِا،(هـ364) ومخسني أربع

 :  مذهبه

                                                      
 ى عن نفسِهَكوما َحذلك بأّنه مل يقْم على ذلك شاِهٌد، اًلعلُِّم( تضعيَفُه يف العربّية،412/ 6ة )أبى يف أعيان الّشيع - 1

(،ال خيرُج عن هضِم الّنفِس،أو بياِن سعَة به لساني فما تعّلمُت ما ُأقيُم الّنحَو أتعّلُم أنا منذ مخسني سنًةبقوله:)

 فيها يكوُن فالّضعُف يف العربّيِة على ضعفِه ال تدلُّ مع املتنّبّي يف حكايتِه ماٍض فعٌل أّن أشجاُه ُهُموهُّوَتالعربّية،

 .  من التَّصرُِّف اهـ بشيٍء.  يف كلمٍة ها ال باالشتباِهأحكاِم بعِض جبهِل

 .  (182 - 181الفالكة واملفلوكون )ص - 2

 .  ِهضرِتحَب يتكّلموَن ليلٍة كلَّ العلماُء ُهحضُرَي له جملٌس كاَن الّدولة سيَف أّنذلك  - 3

ا ًنِطَف وكاَن.(هـ366ك مصر )سنة َلَم،ّياملتنّب صاحُب املشهوُر مرُياأل أبو املسِك شيدّيْخاإِل عبد اهلِل بُن كافوُرهو  - 4

 .  هـ(365ت:) ه كثريٌةأخباُر،ياسِةن الّسَسا َحيًّذِك
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 يف تاريِخ هيبُّالّذ قاَل.الّشافعيِّ اإلماِم على مذهِب ّنِةالسُّ ن أهِلِمخالويه  ابُن كاَن

ا إماميًّ كاَن:3أبي طيٍّ ابُن قاَل):2امليزاِن يف لساِن حجٍر ابُن وقاَل،(ٍةّنُس صاحَب كاَن):1اإلسالِم

  .(على ذلك لُّما يُد " ليس"  يف كتاِب وقد ذكَر):4ثّم قاَل،(مًا باملذهِبعاِل

 ولِةالّد سيِفبًا ِلقرُّذلك َت ُرظِهُي )كاَن:بقولِه خالويِه يف ابِن ُهحجر مقالَت ابُن َللَّوقد َع

 ُهعليه كتاَب ِةوهو من اإلمامّي،صييّبأبو احلسني النَّ وقد قرَأ.ذلك ُدعتِقه كان َيب فإّنَلَح ِبصاِح

  .(يف اإلمامِة

 :  رهْعِش

، 6" اليتيمة " يف كتاِب الثعاليبُّ ُهه على ما نقَلفمنه قوُل،قليٌل ٌنَسَح ٌرْعخالويه ِش والبِن

  : هوغرُي

 ُساِلَجامَل ُهْتَردََّص ْنيَمِف َرْيَخ اَلَف   ***   5اًديَِّس ِساِلَجامَل ُرْدَص ْنُكَي ْما َلَذِإ

 ! ُساِرَف َكنََّأ ِلْجَأ ْنِم:ُهَل ُتْلُقَف   ***   ؟ اًلاِجَر َكُتْيَأي َرا ِلَم:ٍلاِئَق ْمَكَو

 :وقال

 ؟ اُلَتْحَي ِضْرالَقِب ْنَم ُلُذْبَي َفْيَكَف   ***   اُلي َمِل َسْيَلَلِكْن ي َوِعْبَط وُدجُلا

                                                      
1 - (25 /432)  . 

2 - (2 /255)  . 

 4ترمجته يف فوات الوفيات ). (538 - 656) يعّيالّشخ األديب املؤرِّ احلليّب ظافر بنحييى بن محيدة هو  - 3

 .  (652رقم  251 - 252/

 .  ابن حجر - 4

6 - (1 /135)  . 

 .  (ًا( بدل )سيِّدفاضال)(:288/ 12رواية الوايف ) - 5
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 اُلآَم ِبْيي الَغي ِفِلي َفاِعَستِّى ِاَلِإ   ***   ًةَرِكْذَت َمْوالَي ُهْذُخي َفظَِّح اَكَهَف

  :وقال

 ااَمَرَغ ُتْجِهدًا َوْجَو بِه ُتْفِلَك   ***   يِذي اّلِتوَبُبْحَم دَِّق ْني َعِلاِئا َسَيَأ

 ااَمَوَق اَكَذ َنْيى َبَحْضَأااًل َفَوُط   ***   اَنى الَقَأَر مَُّث اِنَصْغر اأَلَصى ِقَبَأ

 :  همذان قوَلَه ِدْرُب وصِف يف 1هِرالّد يتيمِة له صاحُب وأورَد

 ُمِقيُم َوَأْنَت َأْيُلوٌل بُرْغِمَك   ***   َوِاْنَقَضى الَقرُّ ِاْعَتاَرَها َهْمَذاُن ِإَذا

 َبِهيُم الَبَياِض دَُّوْسُم َوَوْجُهَك   ***   َساِئٌل َوَأْنُفَك َعْمَشاُء َفَعْيُنَك

 َوَتُقوُم 3َمرًَّة 2َتْحُبو السَّْيِف َعَلى   ***   ِبِعلٍَّة َتْمِشي ِدالرْب َأِسرُي َوَأْنَت

 َجِحيُم الشَِّتاِء ِعْنَد َوَلِكنََّها   ***   َجنٌَّة َأْقَبَل الصَّْيُف َما ِإَذا ِباَلٌد

 

 

 

 

 

 

 :  8هفاُتنََّصُم

                                                      
 .  فلعّله وهم منه رمحه الّله تعاىل( البن ُدَريد،1836/ 3جم األدباء )ها يف معونسَب(.135/ 1) - 1

 .  )حتنو( بدل )حتبو(:(26/ 4أعالم الّنبالء )يف  - 2

 .  (مّرة( بدل )تارة)(:26/ 4يف أعالم الّنبالء ) - 3
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 .  2َواْلَأْلَباب اْلِإْتَباع .1

 .  1إجازة .2

                                                                                                                                                                                               
ٍة يف مصادر ترمجة ابِن خالويه،واحلال أّنه كتاٌب خمتلف بأمساَء ورَد ه من الكتِبما أوردُت بعُض يكوَن عسى أن - 1

 :  بن خالويهالمن كتب  واحٌد .ومّما ُنِسَب

/ 1ع وعللها )قال يف )إعراب القراءات الّسب –رمحه الّله تعاىل  –ذلك ألّن ابن خالويه ]كتاب[ الّصالة الوسطى: -أ 

فقيل:العصر،وقيل:الظُّهر،وقيل:الَغداة،وقيل:  " والصَّاَلة الُوْسَطى "ة الّتوبة(:)فأّما قوله تعاىل:سور 264

ه ما وليس فيٍج ذكرناها يف باب/على ِحَدٍة(.لعشِر ُحَجاملغرب،وقيل:الّصالة:كّل الّصلوات،واالختيار أن تكوَن العصر؛

 . ؟  ِهكتِب عِضيف ب ولعّله مبحٌثَيُدلُّ على أّنه كتاٌب مستِقلٌّ،

من القرآن بن خالويه من )إعراب ثالثني سورة ال تهترمج يف م الكرنكوّينسبه إليه ساِل. العني]كتاب[  -ب 

 .  ! ( 245ص

 ابِن من شروحها شرُح وقد مرَّ(:)522رقم  15ريعة )جالّذقال يف :يّتْسشرح القصيدة الّنونّية ألبي الفتح الُب -ج 

من سوء الفهم عن  يُتوِتفأخشى أّنين ُأ؛ها رديئٌةاّليت اعتمدُت الّنسخَةاعلم أّن (!.الّنحوّيالويه احلسني بن أمحد خ

 .  ْققَّفلُيَح!؛ ابن خالويه هذا الّشرَحِل نسَب ٍدعلى أح على أّني مل أقْفيف نسبة هذا الكتاب البن خالويه،املؤلِّف 

)كتاب األخبار يف الّرياض نسبه إليه السّيد قائال:،(422/ 6أعيان الّشيعة ) ( ذكره يفاألخبار يف الّرياض)كتاب  -د 

 .  اآلل( كتبه املاضية أو هو كتاُب ولعّله أحُداب دفع املناواة قال:حسني اجملتهد يف كت

 يف كثرٍي حتّرَفاأللفات: -12/املقّدمة(:)55ات الّسبع وعللها ص)إعراب القراء قال حمّقُق": األلقابكتاب "  -هـ 

ة العارفني هدّيو(، 1325/ 2كشف الظنون )و(،225/ 2.ومن هذه املصادر:مرآة اجلنان )(من املصادر إىل " األلقاب "

 ( ".36الويه وجهوده يف الّلغة )ص" ابن خو(،1281رقم  2ريعة )جالّذو(،385/ 1)

أّنه ُصحَِّف أحُدهما  )وال شكَّفات:األِل وكتاَب،األلقاب له كتاَب ( بعدما ذكَر422/ 26/ 6قال يف أعيان الّشيعة )

 .  هما اثنني كما يف الّذريعة ليس بصواب ( كذا !باآلخر فجعَل

 ومل أره فيه !. ( إىل معجم األدباء،422/ 26/ 6) يف أعيان الّشيعة أحاَلتنبيه:عن كتاب " األلقاب "،

 .  (اْلِإْتَباُع:  َمْسَأَلٌة 401/ 1) احمليط للّزركشّي البحر - 2
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  . 2أمساء األسد .3

 .  3ساعات الّليل ءأمسا .4

   . 1اشتقاق الّشهور واألّيام .6

                                                                                                                                                                                               
 الّشهري الّشاعر اهلل عبد بن حمّمد احلسن أبي للّشيخبن خالويه ا ( من220رقم  1ريعة )جوهي كما يف الّذ - 1

 ابن ملقصورة شرحه ظهر على اجمليز خبّط 323سنة  بها ىواملتوفَّ،335 سنة بغداد كرخ يف املولود بالّسالمّي

 .  الغروّية اخلزانة يف والّنسخة خمتصرةُدَريد،

(، روضات 60/ 4أعالم الّنبالء )،(522/ 2مرآة اجلنان )،(224حتفة األديب )ص(،630الفهرست )ص - 2

رقم  2(، الّذريعة )ج428/ 6)أعيان الّشيعة ،(242/ 2بروكلمان )،(358/ 1إنباه الرّواة )،(142/ 3اجلّنات )

 .  (1835/ 3معجم األدباء )(،144

( 3اهلامش 13كتاب الرِّيح )ص ُقحمقِّ وقد أفاَده فيه مخسمئة اسم.ذكَر لو )كتاب األسد(، د(األس)وُسّمي أيضا:

ّدرويش، ط/الثانية حممود جاسم الؤّسسة الّرسالة ببريوت بتحقيق:د.عن م وصدَرم(،1256هـ 1304أّنه:)ط القاهرة 

 جاسم الّدرويشحممود  )ونشَر:53الّسبع وعللها( يف املقّدمة ص)إعراب القراءات  ُقكما أفاد حمقِّم.1202هـ 1482

" ليس يف مجيع كالم العرب وكتب الّلغة من اب " ليس يف كالم العرب " أّوُله:فصال من اجلزء اخلامس من كت

 .  ومّساه " أمساء األسد "اء مخس مائة اسم وصفة فاعرف ذلك،وهي زهمساء األسد إاّل ما قد كتبته لك،أ

 األسد ذكر له فيه كتابا يف بسعة اّطالعه يف الّلغة أّنه أّلَفك )وحسُب:(428/ 6)قال يف أعيان الّشيعة وأمٌر آَخر:

كتاب األسد قال  -1)امسا(.ثّم قال عند تعداِد مؤّلفاته: 138فيه كتابا يف أمساء األسد ذكر  وأّلَفمخسمائة اسم،

ذكرناهما  الكتاب ِةَدهكذا يف مسوَّامسا، 138ب أمساء األسد ذكر فيه كتا -2ياقوت ذكر له فيه مخسمائة اسم. 

البن خالويه وعليه فاسٍم(؛ 688الكتاب اآلَخر فذكَر له  ثّم زاد عليها يف امسًا 138له  هما ذكَركتابني فكأّنه يف أحِد

 .  ه !؟ن قال ذلك غرُيعلى َم ْفومل أِقكتابان هما:كتاب )األسد(،وكتاب )أمساء األسد(،

ويف امسًا(، 136كتابه فرج الكرب وفرح القلب،وقاَل إّن فيه يف  ذكره الكفعمّي)(،وفيه:422/ 6أعيان الّشيعة ) - 3

فيه مائة ومخسة وثالثني  ّنإيف فرج الكرب  286ى سنة املتوفَّ الكفعمّي ابراهيُم يُخقال الّش)(:252رقم  2ج ) ريعةالّذ

 (. هىل عصِرإ موجودًا ه كاَنّنأمنه  ،ويظهُرامسًا
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 .  2أمساء اهلل احلسنى شرح .5

 .  3امَلاءات .5

 .  4أمساء احلّية .0

 .  6]صّلى الّله عليه وسّلم[ أمساء الّرسول .2

 .  5اشتقاق خالويه .18

  . 1االشتقاق .11

                                                                                                                                                                                               
/ 6(،أعيان الّشيعة )55،كتاب الّرجال للّنجاشّي )ص(142/ 3روضات اجلّنات )،(242/ 2بروكلمان ) - 1

 َرعّب، أو اشتقاق خالويه أو االشتقاق "هور واأليام اشتقاق الّش" )(،وقد جاء فيه قوله:326رقم  2ج)ريعة الّذ(،422

ه أّن القنوِع يف اكتفاِء وذكَر.. . غيةيف الُب يوطيُّوالّس،ديم يف الفهرس كما مرَّالّن وباألخري ابُن،يف رجاله جاشّيل الّنباألّو

اكتفاء ،أعين:على هذا الّنص يف هذا الكتاب ْفمل أِق(.ويف تسع وثالثني صفحة ٍةنسخ ل منه مائُةبع من اجلزء األّوُط

 .  ! القنوع

 (. 16، 14إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم )ص،(422/ 6أعيان الّشيعة )أو )أمساء اهلل احلسنى(، - 2

ابن خالويه وجهوده يف الّلغة ويف " (،253/ 2املقّدمة( و ) 02 - 01)ص القراءات الّسبع وعللها إعراب - 3

خالويه يف كتبه: إعراب  ه ابُنذكَر.مفقوٌد).وقد قيَل إّنه:360إىل شرح املقصورة  وأحاَل":باسم:كتاب )ما(،(35ص)

 -( يدَروشرح مقصورة ابن ُدل،وشرح الفصيح،املفصَّة يف إعراب ثالثني سورة من ارقّيوالّطبع وعللها،القراءات الّس

 .  -يف ملتقى أهل الّتفسري  اعدّيد الّصاليف حمّمأفاده:

 .  معرفة املرتادف( 25الّنوع  382املزهر )ص،(242/ 2بروكلمان ) - 4

وغريه أكثر من مائة )وللّنيّب صّلى الّله عليه وسّلم يف الّتنزيل (،وفيه:353/ 2) إعراب القراءات الّسبع وعللها - 6

 (. هلا كتابًا فردتُّاسٍم قد َأ

 / 1إنباه الرّواة )(،06/ 4أعالم الّنبالء )(،306،الفهرست )ص(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي - 5

يم وغرُيه بني كتاب: .. وقد مايز ابُن الّند.،(1835/ 3معجم األدباء )،(142/ 3روضات اجلّنات )،(358

 .  )اشتقاق خالويه(:)االشتقاق(،وكتاب
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 .  2غًةل ِاْطَرَغشَّ .12

 .  3أعوذ بالّله من الّشيطان الّرجيم:إعراب .13

  . 6زالعزي 4القرآنإعراب ثالثني سورة من  .14

                                                                                                                                                                                               
(، الفالكة 812/ 12الوايف بالوفيات )(،225/ 2(،مرآة اجلنان )224حتفة األديب )ص(،304الفهرست )ص - 1

،إنباه (142/ 3روضات اجلّنات )،(65/ 4أعالم الّنبالء )،(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،181واملفلوكون )ص

" االشتقاق " هو نفسه كتاب   وفيه أّن كتاب (،328رقم  2،الّذريعة )ج(1835/ 3معجم األدباء )(،358/ 1الرّواة )

 .  " اشتقاق الّشهور واألّيام "

 1إنباه الرّواة )(،281/ 12الوايف بالوفيات )،(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،304الفهرست )ص - 2

)أطرغش يف الّلغة( " هكذا يف الّنسخة املطبوعة من بغية :(65/ 4أعالم الّنبالء )ويف (.422/ 6أعيان الّشيعة )،(358/

بعد رقم  28ريعة )ج، والّذ(142/ 3روضات اجلّنات )وذكره يف وّعاة وأشاَر إليها املصحُِّح فقال:هكذا باألصل "(،ال

قال وابرغّش. اطرغّشباب الياء( باسم: 600/ 48ز ح ل( و ) 112/ 22العروس ) ويف تاج( باسم )املرغش(!،3132

كما يف بعضها ،سخ كتب املرغشويف بعض الّن.. . )" األطرغش " يف الّلغة البن خالويه(:044رقم  2ريعة )جيف الّذ

ويف بغية طرغش وأبرعش(،)أ(:1835/ 3(.ويف معجم األدباء )واهلل العامل،تصحيف ال حمالة وبعضها،األطراغش

 5قال يف الّلسان )،(األطراغش):(224يب )صحتفة األد ويف(،أطرغش)(:4562، 4542/ 18، 500/ 2لّطلب )ا

 .  واحد( مبعنى َأفاق َأي واْبَرَغشَّ مرضه ِمن الّتهذيب: ِاْطَرَغشَّمرضه. ِمن قامبرغش:اْبَرَغشَّ:)برغش(: 256/

 .  (351/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 3

 .  القرآنالكتاب بدل (:152/ 2(،ووفيات األعيان )225/ 2مرآة اجلنان )يف  - 4

/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،522/ 2مرآة اجلنان )،(224حتفة األديب )ص(،304الفهرست )ص - 6

إنباه ،(142 / 3روضات اجلّنات )(،65/ 4أعالم الّنبالء )،(181الفالكة واملفلوكون )ص(،281/ 12،الوايف )(162

 .  (358/ 1الرّواة )

(. وقال يف 168/ 1ومعجم املفّسرين )(،6هامش 238نزهة األلّباء )صيف:كما هـ،1358طبع بدار الكتب املصرّية 

م حتت إدارة مجعّية 1241 -هـ 1358)وقد طبعته دار الكتب املصرّية سنة (:621/ 1) نصوص يف الّنحو العربّي

وِّرت )وُص(:55 - 56عراب القراءات الّسبع ص)إ ُققال حمقِّّية يف عاصمة حيدر آباد الّدكن(.دائرة املعارف العثمان
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 .  1بع وعللهاإعراب القراءات الّس .16

                                                                                                                                                                                               

بع يف مكتبة القرآن يف .. وُط. ه حمّمد إبراهيم سليم نشرة جتارّيةه ونشَرحتقيَق ثّم أعاَدهذه الّطبعة مّرات عديدة،

ر سنة تبت خبّط يد املختِصُك ومنه نسخٌةّمد بن خليل بن حمّمد الَبصروّي،ه حم.. واختصَر. هـ1482القاهرة سنة 

ض رقم " ر غريه يف مكتبة جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمّية بالّرياتصر آَخوله خمهـ يف مكتبة جسرتبييت.055

 .  (241/ 2بروكلمان ) ْرنَظوعنه ُي" مل أطَِّلْع عليه،هكذا ُكِتَب يف الفهرس،والّلُه تعاىل أعلم(. 5454ف 

 .  م1205 -هـ 1485عليها هذا املؤلَّف فهي صادرة عن املكتبة الّثقافّية ببريوت  ُتنْيوعن الّنسخة اّليت َب

له:  ويقالالقرآن، آخر إىل والّطارق الفاحتة سورة " ثالثني إعراب)" (:238رقم  2ريعة )جالّذ قال صاحُبتنبيه:

آلل. ولكن ا كتاب وصاحِبهـ،358 ةسن ىاملتوفَّ حلب نزيل الّشيعّي خالويه بن احلسني إىل وُينَسُبأيضا، الّطارقّية

 افعّيد بن إدريس الّشروي بواسطتني عن حمّمذي َياّل افعّييخ أبي عبد اهلل احلسن الّشه للّشياض بأّنيف الّر جزَم

يف إعراب ثالثني سورة من  " ]بالفاء[ة ارفّيالّط )"(:000قبل رقم  16فراجعه(.وقال يف )ج 264 ى سنةاملتوفَّ

اوي الّر افعّيألبي عبد اهلل احلسن الّش،إىل آخر القرآن تسع وعشرون سورًةارق من الّط الفاحتة ثّمها ُلأّول،املفصَّ

يخ حسني وليس هو من تصانيف الّش،يسابورّيوهما أبو سعيد احلافظ عن أبي بكر الّن،افعّيبواسطتني عن اإلمام الّش

 ْلُقيف آخر احلمد، ومل َي بوجوب آمنَي فيه القوَل ة ألّنيف البغي يوطّيكما نسبه إليه الّس ّييعبن أمحد بن خالويه الّش

 .  ( ؟!!!يعةمن الّش بذلك أحٌد

احمليط يف أصول  البحِرو(،22)ص تذكرة الّنحاة ألبي حّيان األندلسّييف: الّطارقّياتباسم  الكتاُب ورَدتنبيه آخر:

باسم: الّطارقّية يف  (422 - 421/ 6الّشيعة )يف أعيان و،(1352/ 3الّتحبري شرح الّتحرير )و،(301/ 1الفقه )

قبل رقم  16)ج ويف(،الّطارقّية أيضا(:)ويقال له:238رقم  2ريعة )جالّذويف .إعراب سورة الّطارق إىل آخر القرآن

تسع ها الفاحتة ثّم من الّطارق إىل آخر القرآن أّوُلل،)" الّطارفّية " ]بالفاء[ يف إعراب ثالثني سورة من املفصَّ(:000

 .  (وعشرون سورة

موضوع ضمن (،فسرييف كتب الّت راث العربّيتاريخ الّت:استدراكات على كتابيف )حكمت بشري ياسني .دذكره  - 1

ات َرفهرست املخطوطات واملصوَّ.وأحال إىل:1485م ّراحمل/43 – 82ص 54 - 53العدد  جمّلة اجلامعة اإلسالمّية

وقفُت عليه مطبوعا بتحقيق ثّم .35/ 1املصاحف والّتجويد والقراءات قسم ،جلامعة اإلمام حمّمد بن سعود
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 .  1إعراب القرآن .15

  . 2اآلل .15

  . 1فاتاألِل .10

                                                                                                                                                                                               

 م1222 -هـ 1413ط/األوىل بالقاهرة، مكتبة اخلاجنّي -مطبعة املدني وتقديم:د.عبد الّرمحن بن سليمان العثيمني،

 . 

معجم األدباء /املقّدمة(،02)ص إعراب القراءات الّسبع وعللها(،135الكريم )ص إعراب ثالثني سورة من القرآن - 1

(3 /1835)  . 

(،مرآة 108رقم  1،الّذريعة )ج(1835/ 3معجم األدباء )،(142/ 3روضات اجلّنات )(،306الفهرست )ص - 2

(:)كتاب 55ّنجاشي يف رجاله )صومّساه ال(.422/ 6أعيان الّشيعة )(،60/ 4أعالم الّنبالء )(،225/ 2اجلنان )

 ينقسم إىل مخسة وعشرين قسمًا،وما أقصَر َلاآل ه أّنِلوذكر يف أوَّ)(:152 – 150/ 2عيان )األّول(.قال يف وفيات األ

إىل ذكرهم أنه قال يف مجلة  ذي دعاُهواّلهاتهم،مواليدهم ووفياتهم وأّم االثين عشر وتواريَخ َةفيه األئّم وذكَرفيه،

" كتاب اآلل " يف إمامة :      )(142/ 3) وقال يف روضات اجلّنات"(.بنو هاشم[  ]  وآل حمّمد"أقسام اآلل 

ن )ويف ترمجة إمساعيل بن عّباد عّده غري كتاب " اآلل " م(:140/ 3مري املؤمنني " عليه الّسالم "(،ثّم قال يف )أ

إلمساعيل بل هو كتاب " اآلل " ليس من َتواليِفِه، أّن أراَد تصانيفه املتقدِّم ذكُرها أيضا(.ومل أتبّيْن قصَده !،إاّل إن

 .  بن عّباد

"  األخبار يف الّرياض"  إليه كتاَب نسَب( 422/ 6أعيان الّشيعة ) وهو أّن صاحَبوهنا أمٌر آَخر سبَق ذكُره،

كتبه املاضية  ولعّله أحُدتهد يف كتاب دفع املناواة قال:حسني اجمل ه إليه السّيُداألخبار يف الّرياض نسَب )كتاُب:قائاًل

  (.اآلل أو هو كتاُب

 حمّمد بن علّي احلسن أبي للّشيخاآلل: )كتاب( كتاب )اآلل( آَخر،وقال عنه:101رقم  1ة )جريعيف الّذ أورَدتنبيه:

 عبد أبي وغريَحَلب، ساكن أمحد بن احلسني غري وهوأيضا، خالويه بابن املعروف الفارسّي مهجور بن يوسف بن

 مل لكّنه أيضا الّنجاشّي ترمجه املذكور الفارسّي بلسورة، ثالثني إعراب يف الّطارقّية صاحب الّشافعّي احلسن اهلل

، وغريه يعة عن اليافعّيين يف تأسيس الّشنا احلسن صدر الّدُده إليه سّيى نسبَتَكما َحّنإو،اب لهالكت هذا يذكر

 (. ال فراجعه ليس غري كتاب احلسني بن أمحد خالويه املذكور أّوأّن واملظنوُن
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 .  2األمالي .12

 .  3ة األمصار يف القراآتاالنتصار ألئّم .28

 .  4اإليضاح يف القرآن .21

  . 6الّسبع تآقراالبديع يف ال .22

                                                                                                                                                                                               
(، طبقات 281/ 12الوايف )(،31،إعراب ثالثني سورة )ص(224حتفة األديب )ص(،304)صالفهرست  - 1

ريعة الّذ،(142/ 3روضات اجلّنات )(،422/ 6أعيان الّشيعة )(،65/ 4أعالم الّنبالء )،(162/ 1) املفّسرين للّداودّي

/ 3معجم األدباء )(،238، 32/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها )،(358/ 1إنباه الرّواة )(،1156رقم  2)ج

 .  (445، 33ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص،(1835

( من اجملّلد احلادي 3 – 2 – 1)اب يف جمّلة املورد ضمن األعداد:علّي حسني البّوقاَم بتحقيقه ونشره د.وقد 

]مكتبة املعارف[ بع يف )ُط(:14اب الّريح )صويف كتاسم )كتاب األلفات البن خالويه(،وعنونه ب،1202عشر،ربيع 

 علّي حسني البّواب(. م بتحقيق د.1202 -هـ 1482لّرياض ا

"  يف كثري من املصادر إىل  حتّرَفاأللفات: -12/املقّدمة(:)55ات الّسبع وعللها ص)إعراب القراء ُققال حمقِّتنبيه:

ريعة الّذ(،385/ 1رفني )(،هدّية العا1325/ 2(،كشف الظنون )225/ 2األلقاب "(.ومن هذه املصادر:مرآة اجلنان )

له  ( بعدما ذكَر422/ 26/ 6قال يف أعيان الّشيعة )(".36ن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص" اب(،1281رقم  2)ج

( اثنني كما يف الّذريعة ليس بصوابهما ر فجعَلأّنه ُصحَِّف أحُدهما باآلَخ )وال شكَّاأللفات: وكتاَب،األلقاب كتاَب

 .  كذا !

 / 4أعالم الّنبالء )(،414/ 3روضات اجلّنات )(،306الفهرست )صأبي عبد اهلل ابن خالويه(.أمالي أو ) - 2

 .  (1831/ 3معجم األدباء )،(4555/ 18بغية الطََّلب يف تاريخ َحَلب )(،60

 .  (218 – 282/ 4/ 2األشباه والّنظائر يف الّنحو )باب احلاء(، 385/ 1ة العارفني )هدّي - 3

 .  (423/ 2)إعراب القراءات الّسبع وعللها  - 4

أعالم ، (183/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها )،(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،306الفهرست )ص - 6

ر عنه وعّبوفيه: )(،3558رقم  21( و )ج218رقم  3)ج ريعةالّذ،(1835/ 3معجم األدباء )(،60/ 4الّنبالء )

 – البديع يف القرآن الكريم - البديع يف القراآت(،وقد ُذِكر بأمساء عديدة منها:بكتاب القراءاتيف البغية  يوطّيالّس
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 .  1أو األفق اآلِفق .23

 .  2تذكرة ابن خالويه .24

 .  3غةتصنيف يف الّل .26

 .  4راسةتصنيف يف الِف .25

 .  1زيدّيه واختلف معناه للَيتقفية ما اّتفق لفُظ .25

                                                                                                                                                                                               

أعيان الّشيعة )وكتاب مستحسن القراءة والّشواذ(،ويف (:142/ 3ويف روضات اجلّنات )البديع. -يف القرآن  البديع

 . )مستحسن القراءات والّشواذ(:(3558رقم  21ريعة )جوالّذ،(55)ص كتاب الّرجال للّنجاشّي(،و421/ 6)

يف  "البديع  "صدر حديثًا كتاب )يف ملتقى أهل الّتفسري أّنه: خلف اجلبورّيو،يوسف الكفراوّي يأبوأفاد كلٌّ من:

بغداد ،ةراسات اإلسالمّيوالّد مركز البحوث،ّينِّهـ( عن ديوان الوقف الس358ُّ)ت القراءات الثمان البن خالويه

جزء من أطروحة دكتوراه بعنوان  وأصل الكتابكتور جايد زيدان خملف.ألستاذ الّدبتحقيق ام،2885 -هـ 1420

هـ يف 358: ت ة مع حتقيق كتاب البديع يف قراءات الثمانية البن خالويهالقرآنّي أليف يف القراءاتجاهات الّتاّت)

 .  (م1205 -هـ 1485 جامعة بغداد،ة اآلدابكلّي

/ 3اه يف معجم األدباء )ومّسفصل الياء(، 600/ 48حدد( و ) 2/ 0تاج العروس )،(املقّدمة 0/ 1الُعباب الّزاخر ) - 1

ن خالويه وجهوده يف الّلغة صاحب )ابب األفق فيما تلحن فيه العاّمة(،وَنسَب الكتاب البن خالويه:)كتا(:1835

 .  " 352كتاب " ليس "(،وأحاال إىل: 52لّسبع وعللها " املقّدمة ص)إعراب القراءات ا ُقوحمقِّ(،36ص

وقال (:)وهو جمموع ملكته خبّطه(.358/ 1(.قال يف )205/ 2، 358/ 1إنباه الرّواة )(،306الفهرست )ص - 2

ويف األشباه ذكرة " أو " اجملموع " اآلتيني(.)ولعّله هو " الّت/املقّدمة(:55ت الّسبع وعللها )صإعراب القراءاحمقُِّق:

كتب إلّي سّيدنا األمري سيف الّدولة أطال الّله (:)قال ابُن خالويه يف جمموع له:132/ 3/ 2) والّنظائر للّسيوطّي

 بقاءه(. 

( باسم:" تصنيف يف الّلغة والفراسة "،ويف روضات 412/ 6(،وأعيان الّشيعة )255/ 2لسان امليزان )ورد يف  - 3

 .  " كتاب حسن يف الّلغة ":(55يف كتاب الّرجال للّنجاشّي )صو(:" كتاب يف الّلغة "،142/ 3اجلّنات )

 .  (35ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص،(422، 412/ 6أعيان الّشيعة )(،255/ 2لسان امليزان ) - 4
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  . 2وْحل يف النََّماجُل .20

  . 3بعة يف القراآت السَّّجاحُل .22

 .  4حواشي البديع يف القراآت .38

  . 6حواشي ابن خالويه على مجهرة ابن دريد .31

 .  5رّد على بعض شروح ثعلب .32

                                                                                                                                                                                               
"     ُقوعنه قال حمقِّ،(53ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص،(358/ 1إنباه الرّواة )(،306الفهرست )ص - 1

 تاح لي الفرصة إلعادةوأرجو أن ُتهـ،1485م ) نشرُت جزًءا منه عا/املقّدمة ":52صت الّسبع وعللها إعراب القراءا

 .  (نشره واإلضافة إليه إن شاء الّله

(، الفالكة 812/ 12الوايف بالوفيات )(،522/ 2مرآة اجلنان )(،224(،حتفة األديب )ص304الفهرست )ص - 2

 3روضات اجلّنات )(،65/ 4(،أعالم الّنبالء )162/ 1ات املفّسرين للّداودّي )طبق(،181واملفلوكون )ص

(،إعراب ثالثني سورة 445،شرح املقصورة )ص(358/ 1إنباه الرّواة )(،584رقم  142/ 6ريعة )الّذ،(142/

 .  (1835/ 3معجم األدباء )(،02)ص

الّطبعة سامل مكرم، األئّمة السَّبعة(،صدر عن دار الّشروق بتحقيق وشرح:د.عبد العال )احُلجَّة يف قراآت أو - 3

وعنه م(.1255 -هـ 1325لعال سامل مكرم عبد ا(:)نشره د.14م،ويف كتاب الرِّيح )ص1201 – هـ1481الّرابعة 

 .  (241/ 2بروكلمان )(،و252/ 2لقراءات الّسبع وعللها )إعراب ا:رنَظُي

نظر مقالته عنه يف ُيلويه وليس له،مّما ُنسب البن خا )إعراب القراءات الّسبع وعللها( اعترب الكتاَب َقحمقِّلكن:

 املقّدمة(. /02 – 05)ص

ابن (،60ية بالقرآن الكريم وعلومه )صالعنا(،181(،إشارة الّتعيني )ص235/ 1)غاية الّنهاية يف طبقات القّراء  - 4

 .  (35خالويه وجهوده يف الّلغة )ص

 .  معرفة الّصحيح( 1الّنوع  02املزهر )ص - 6

واألشباه (،142 – 140/ 1دائرة املعارف اإلسالمّية )،وأحال إىل:(35وجهوده يف الّلغة )صابن خالويه  - 5

ر الكتاب العربي دا 218 – 282/ 4/ 2ويف نسخيت لألشباه والّنظائر )(.148 – 135/ 4والّنظائر للّسيوطي )
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 .  1ماواتالّس َءْلنا لك احلمد ِمربَّ:رسالة يف قوله .33

 .  2الرِّيح]أمساء[  .34

  . 3رنبيل املدّوّزال .36

 .  4الّسبع يف القراآت الّسبع .35

 .  6الشَّجر .35

                                                                                                                                                                                               

ألبي  ن خالويه اهلمذانّيانتصار أبي عبد الّله احلسني بن أمحد ب(:)انتصار ابن خالويه لثعلب:1204 -هـ 1484

 .  العّباس ثعلب فيما تتّبعه عليه أبو إسحاق الزّجاج رمحهم الّله تعاىل أمجعني(

وأحال إىل: الّتنبيه ،(53ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص(،55،حترير ألفاظ الّتنبيه )ص(242/ 2بروكلمان ) - 1

 .  16يف الفقه على مذهب اإلمام الّشافعي 

 ابن خالويه وجهوده يف الّلغة" (،قال يف:15جَّة يف القراءات السَّبع صمقّدمة )احُل،(224/ 2) بروكلمان - 2

كراتشكوفسكي يف  ونشره املستشرق الّروسيمع كتاب الّشجر، 1282يف سنة  )نشره املستشرق ناجلربج(":33)ص

وذّيله ،1254لسنة  4ع 3ملورد م جمّلة اونشره أستاذي الفاضل الّدكتور حامت صاحل الّضامن يفجمّلة إسالميكا،

ك عبد العزيز باملدينة كما صدر عن كلّية الّتربّية فرع جامعة املللى فوائت أمساء الّريح وصفاتها(.ق يشتمل عمبلَح

 .  م1204 -هـ 1484ط/األوىل املنّورة،تقديم وضبط وتعليق:د.حسني حمّمد شرف،

(:)الّزنبيل املدّون(،ويف هدّية العارفني 1258/ 2الظنون )(،وغريه،ويف كشف 325رقم  12يف الّذريعة )جكذا  - 3

ت الّسبع إعراب القراءا ُقومّساه حمقِّ،املدّون أوزنبيل املدور :(422/ 6أعيان الّشيعة )ويف (:)زنبيل املدور(،385/ 1)

/ 1العارفني ،وهدّية 152/ 1 حتفة األديب للّسيوطّي/املقّدمة(:)زنبيل الدُُّروز(،وأحال إىل:58وعللها )ص

 بامليم. زنبيل املدروز جمّلد كبري( كذا!،)(:224/ 1نسخيت من حتفة األديب ) واّلذي يف(.385

هو غري و)(،وجاء فيه:     055رقم  52/ 12(،الّذريعة )422/ 6(،أعيان الّشيعة )143/ 3ضات اجلّنات )رو - 4

 . (ح به يف نامه دانشورانكتاب القراءة له أيضا صّر

 1كما يف معجم املطبوعات ) 1282برلني  S. Naylbergصموئيل نايلربج املستشرق األملاني د.عتناء با نشر - 6

وقيل إّنه ألبي زيد صاحب كتاب )الّنوادر( يف اللُّغة كما .(188/ 0واألعالم )(،22 - 21/ 1اكتفاء القنوع )و(،21/
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  . 1غةشرح الفصيح يف الّل .30

 .  2اسشرح شعر أبي نّو .32

  . 3(332: الّنحوّي )تأبي العّباس  دبن واّلمحد أل املمدودوشرح املقصور  .48

 .  4احلمدانّي راسأبي ِف شرح ديوان .41

                                                                                                                                                                                               

(، وأمساء األسد 30وجهوده يف الّلغة )ص وابن خالويه،(241/ 2بروكلمان ) رنَظوعنه ُي(.231/ 2) يف األعالم

 .  (5)ص

حتفة األديب (،1835/ 3(،معجم األدباء )042رقم  386ص) فهرسة ابن خري اإلشبيلّيأو )شرح فصيح ثعلب(. - 1

 5ألسد البن خالويه صكتاب )أمساء ا ُققال حمقِّمعرفة الفصيح(،وغريها. 2الّنوع  155)ص  املزهر،(224)ص

حامت صاحل الّضامن وقد فرغ من حتقيقه مع د. حمّمد جبار خة مصوََّرة لدى األستاذ الفاضل د.سمنه ن)(:22اهلامش 

الكتاب عن مركز البحوث والّتواصل املعريّف بتحقيق وتعليق كلٍّ من د.عبد الّله بن عمر احلاج املعيبد(.وقد صدر 

 م .2815 –ه 1430إبراهيم و د.خالد بن حممد الّتوجيرّي و د.سعيد بن علّي العمرّي 

 .  (182رقم  28/ 1) لفريوزبادّيالُبلغة ل - 2

بن ا علّيل وعليه رّد،ب على حروف املعجموهو مرّت.. . ابن خالويهشرحه:)(:1451/ 2قال يف كشف الّظنون ) - 3

بع ُط(: )205/ 1معجم املطبوعات ) ويف،مخس وسبعني وثلثمائة( 356ى سنة املتوفَّ البصرّي[ أبي نعيم]محزة 

 .  (1280ويف مصر ،155و 0ص 1288ستاذ برونله يف لندن األ ءباعتنا

/ 6(،أعيان الّشيعة )222/ 3(،تفسري البحر احمليط )181ارة الّتعيني )صإش،(181الفالكة واملفلوكون )ص -4

ن : )وكتاب ديوا(1835/ 3معجم األدباء ) ويف(،)ديوان أبي فراس احلمدانّيباسم: (242/ 2بروكلمان )ويف (.422

/ رقم 1/  2( و )ج108رقم  1ريعة )جويف الّذه مجلة من أخباره وفّسر أشعاره(،أبي فراس ابن محدان مجعه وذكر في

يف  نسخه قدمية منه عند الفاضل األردوبادّي،يخ أبو عبد اهلل احلسني بن خالويهب ديوانه الّشورّت)(،وفيه:258

املكتبة  "نسخه منه يف )(:250رقم  13،وقال عنه يف )ج(م1053ة يف ليمّيبع يف بريوت باملطبعة الّسوُط،جفالّن

مٌل يف هذا قال: )وليس البن خالويه ع(،10)ص ويف مقّدمته لكتاب احُلجَّة يف القراءات السَّبع.(بطهران "اهية الّش

كتور سامي الدّهان بنشر هذا، وقد قام الّدللقصائد اّليت احتواها الّديوان.وبيان املناسبات املختلفة الّديوان غري روايته،

 34ص ابن خالويه وجهوده يف الّلغةوقال يف " ريوت(.م وطبع يف ب1244[ -هـ 1353الّديوان وحتقيقه يف جزأين ]
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  . 2نفطويهِل غةيف غريب الّلشرح قصيدة  .43
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شرح ديوان أبي فراس احلمدانّي ر بعض طبعات هذا الّديوان يف مقّدمة نَظوُي(.1255":)ونشرته دار صادر سنة 

 .  (12 - 11خليل الّدويهّي )صد.

 .  (1835/ 3معجم األدباء ) - 1

    : هاُلأّو(.1343/ 2كشف الظنون ) -2

 رَفْقَأ ْذِإ اِءَوْقى اإِلَلَع   ***   ُعْبالرَّ َكاَجَه ْلَه اَلَأ

/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،522/ 2مرآة اجلنان )،(224حتفة األديب )ص(،306الفهرست )ص - 3

معجم ،(142 / 3روضات اجلّنات )،(242 /2بروكلمان )،(358/ 1الرّواة )إنباه (،65/ 4أعالم الّنبالء )،(162

.وقد جاء (1042رقم  14( و )ج004قبل رقم  13ريعة )جالّذ،(422/ 6أعيان الّشيعة )،(1835/ 3األدباء )

جف كاشف الغطاء يف الّن يخ علّيوخزانة الّش،امة بدمشق الّشوشرح ابن خالويه موجود يف املكتبة العمومّي)فيه:

منه عليها إجازة  ةة نسخورأيت قبل عشرين سنة يف اخلزانة الغروّيبع مبصر،،وقد ُط![وما هو بأشرف] األشرف

 بعد وهي صورتها أخذت 323 ى سنةاملتوفَّ المّيد بن عبد اهلل الّسارح لتلميذه أبي احلسن حمّمخبط الّش

 بتفسريها القصيدة هذه وأدبه بعلمه ونفعه بطاعته اهلل أّيده الّسالمي احلسن أبو آخره إىل أّوله من علّي قرأ:البسملة

ابعني بإحسان وأصحابه والّت ]صّلى الّله عليه وسّلم[رويته من آثار رسول اهلل  ما وكّل أحّبه َمن ولكّل له وأجزُت

 وكيفثنا وأخربنا وأجازنا وكتب إلينا خبار ومسائل القرآن يرويه ويقول حّدرمحة اهلل عليهم واألشعار واأل

 .  (سخة من نفائس اجلواهروتلك الّن،العاملني وكتب احلسني بن خالويه واحلمد هلل رّبشاء.

، وأخاه،اهقصيدة ميدح بها ابين ميكال الّشوهي:(،181( كما يف إشارة الّتعيني )صةريديَّشرح الدُّ)وُسّمي أيضا:

 :    هلاأّو.ق إىل البصرة وإخوانه بهاويتشّو،مسريه إىل فارس ويصف

 جىة صبح حتت أذيال الّدطّر  ***   ا ترى رأسي حاكى لونه إّم

 حممود جاسم حمّمد ]الّدرويش[ ضمن كتابهريوت عن مؤّسسة الّرسالة بتحقيق:وقد ُطبع يف ب. 222عدد أبياتها:

 .  م1205 -هـ 1485ط/األوىل )ابن خالويه وجهوده يف الّلغة(،
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 .  1اليميّن شرح ديوان ابن احلاِئك .46

  . 2شكاة العني .45

  . يف الّلغات 3العشرات[ على ]الّتعليق  .45

 .  4غريب القرآن .40

  . 6القراءات .42

 .  1كتاب جمدول يف القراآت .68

                                                      
احلائك )ت:  بابن املعروف اليميّن اهلمذانّي داود بن يوسف بن يعقوب بن أمحد بن احلسن حمّمد هو أبو - 1

،  0يف القراءات السَّبع )ص عبد العال سامل مكرم لكتاب احُلجَّةمقّدمة د.(،182.إشارة الّتعيني )صهـ(334

ا ومّل):(182/ 26قال يف تاريخ اإلسالم )(.351، 312/ 1،إنباه الرّواة )(35ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص(،15

 .  (جلدخل احلسني بن خالويه اليمن مجع ديوان هذا الّر

 .  (53ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص(،151، 52إعراب ثالثني سورة )ص - 2

خالويه  قال صاحب " ابن(.1432/ 2(،وكشف الظنون )422/ 6أو )كتاب العشرات(،كما يف أعيان الّشيعة ) - 3

والّصواب أّنه ألبي  م منسوبا إىل ابن خالويه،1288سنة رق برونلة يف ليدن )نشره املستش": 30وجهوده يف الّلغة ص

قُِّق كتاب " أمساء األسد " وقال حم(،105دراسته ألبي عمر الّزاهد ص كما نسبه حمّمد جبار املعيد يفعمر الّزاهد،

 .  م(1204حييى عبد الّرؤوف جرب عام (:)وقد نشره د.5)ص

قال صّنف يف مخس عشرة سنة(. )قيل إّنه،وفيه:(1835/ 3معجم األدباء )(،258/ 3)قات الّشافعّية الكربى طب - 4

،  64رقم  20/ 1) الكريم القرآن ألفاظ معاني معاجمو(،2رقم 5 - 6/ 1) معاجم الغريب القرآنّييف 

 .  وعبد الفتاح احللوناحي،حممود الّط:مطبوع بتحقيق(:154ص

الفالكة (، 281/ 12الوايف بالوفيات )(،522/ 2مرآة اجلنان )،(224حتفة األديب )ص(،304الفهرست )ص - 6

إنباه ،(142/ 3روضات اجلّنات )(،65/ 4أعالم الّنبالء )،(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي،(181)ص واملفلوكون

بكتاب  جاشّير عنه الّنوعّب)(،وجاء فيه:    206رقم  15ريعة )جالّذ،(1835/ 3معجم األدباء )،(358/ 1الرّواة )

 .  (واذمستحسن القراءات والّش
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 .  2كتاب " ال " .61

 .  3يِّن "َأن " و " َكُدكتاب " َل .62

 .  )يف كالم العرب( 4ليس)كتاب(  .63

                                                                                                                                                                                               
أّلفه لعضد الكتاب (،53ابن خالويه وجهوده يف الّلغة )ص(،235/ 1(،طبقات القّراء )422/ 6أعيان الّشيعة ) - 1

 .  الّدولة

 .  له كتابا( )و " ال " تنقسم أربعني قسما قد أفردُت(،وفيه:414/ 2القراءات الّسبع وعللها )إعراب  - 2

هما عّلَت بّيَنوإّنما ذكرتهما أُل" ِمْن َلُدْن " و " َكأيِّن "؛ )وكذلك،وفيه:(246/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 3

 .  ه(يف كتاب قد أفردتُّ

 واستحضاٍرالع عظيم،طِِّاعلى  يدلُّ دات ضخماتيف ثالثة جملَّ ٌلحاِف كبرٌي نفيٌس ٌدجيِّيف األدب وهو كتاٌب  - 4

ه ضاَع من زمن الّسيوطّي أو قبَله،وهو اآلن ولعّل قسما كبريا منذة يسرية،قد ُطبع منه نبمواد الّلغة العربّية.من  كثرٍيل

 وكذا. كذا كذا إاّلليس يف كالم العرب قول ابن خالويه:له إىل آخره على بنى الكتاب من أّوَميف حكم املفقود.

س ْيامَل):اُهمّس ٍديف جملَّ فأبلَغمنه  طاي مواضَعَلْغعليه احلافظ ُم تعّقَبقد وقال يف معجم األدباء:)وهذا حتكٌُّم عظيٌم(.

 .  " كتاب َبْل " استدرك عليه أشياء(،كما عمَل بعُضهم كتابًا مّساُه:على ليس

، قال 1024أو  1022سنة  Hebraica ةيف جمّل H. DERENBOURG ديرنبورغ أوروبا باعتناء يف ُطبعوقد 

وح الّدكتور حمّمد أبو الفت ويقوُمطبعة. بع اجلزء األّول منه أكثر من)ُط(:16الّريح البن خالويه )صكتاب  ُقحمقِّ

شرة وهي ن،هـ1325 الّسعادة طبعةونشره أمحد بن األمني الّشنقيطّي يف القاهرة مبشريف بطبع اجلزء اخلامس منه(،

الفتوح حمّمد أبو هـ،وُطبع يف القاهرة بتحقيق د.1338 )الطُّرف البهّية( عام شر يفوُنتكاُد ُتطابق الّنشرة األوىل،

ر اعتمادًا على أمحد عبد الغفور عطالكتاب يف القاهرة مّرتني بتحقيق:كما ُنشر ام،1256 -هـ 1326شريف سنة 

عن املكتبة اجلامعّية ه طبُع عيَدوُأم،1252،والثانية عام 1265عام وثالث نسخ خمطوطة األوىل طبعة الّشنقيطّي،

 م .2884باإلسكندرّية 

معرفة  48وع الّن 456املزهر )ص،(152 - 150/ 2وفيات األعيان )،(1835/ 3معجم األدباء )انتهى بتصرُّف عن:

،نصوص (162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي(،22/ 1معجم املطبوعات )(،22/ 1اكتفاء القنوع )(،األْشباه والنظائر

الفهرست (،281/ 12الوايف بالوفيات )،(245إعراب ثالثني سورة )ص(،622 - 621/ 1يف الّنحو العربّي )
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 .  1(يف الّنحو) املبتِدي .64

 .  2ما ُيَنوَّن وما ال ُيَنوَّن يف القرآن .66

  . 3ءاتاالقر شواذِّ خمتصر يف .65

  . 1ثر واملؤنَّاملذكَّ .65

                                                                                                                                                                                               

أعالم ،(358/ 1إنباه الرّواة )(، 638/ 1بغية الوّعاة )(،225/ 2،مرآة اجلنان )(224حتفة األديب )ص(،304)ص

القسم  0688رقم  402/ 3) اإلصابة(،142 / 3روضات اجلّنات )(،26/ 1خزانة األدب )(،60 - 65/ 4الّنبالء )

/ 6بعد(،أعيان الّشيعة ) 2ع 448/ 5تاج العروس )حابة غلطا مّمن أّول امسه ميم(،الّرابع فيمن ذكر من الّص

 .  (242 - 241/ 2نظر بروكلمان )وعنه ُي(.34خالويه وجهوده يف الّلغة )ص ابن(،422

 4، 28/   2)احمليط  بحرال،(358/ 1إنباه الرّواة )(،304،الفهرست )ص(422/ 6أعيان الّشيعة ).أو )املبتدأ( - 1

(،إعراب 205/ 2(،إنباه الرّواة )242رقم  12ريعة )جالّذ(،345/ 4، 363/ 3 علوم القرآن )الربهان يف،(158/

 .  (1835/ 3معجم األدباء )(،62ثالثني سورة )ص

 .  (245، 352/ 1إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 2

ملختصر من )اخمتصر يف شواّذ القرآن( و )أيضا باسم:)الّشواذ(،وقد ورد ،كتاب البديع يف القراءات اختصره من - 3

ج.  عنى بنشره وحتقيقه املستشرق األملانّيواّذ القراآت( و )شواّذ القرآن(،و)خمتصر الّشواذ(،ش) ( وكتاب البديع

 الّدولة أخباركما يف  1234وُطبع باملطبعة الّرمحانّية مبصر ،Gotthelf Bergstrasser  برجسرتاسرجوتهلف 

 (.15جَّة يف القراءات السَّبع )صعبد العال سامل مكرم لكتاب احُلومقّدمة د.(،415/ 1العباسية )

"     بعد تأليفه لكتاب )(:60)ص عصرنا إىل اهلجرّي الرابع القرن بداية من وعلومه الكريم بالقرآن العناية وجاء يف

هذا " خمتصر يف شواّذ القرآن  يف القراءات " رأى أن خيتصره بكتابهالبديع يف القرآن الكريم " و " حواشي البديع 

 .(ّيبع بالقاهرة مبكتبة املتنبِّوُطجم بنشر املستشرق ج براجشرتاسر،ط احلد واحد متوّسوهو يقع يف جمّل"،

 وعللهاع إعراب القراءات الّسب(،241/ 2(،بروكلمان )2653رقم  28ريعة )جالّذ(،231، 144/ 2األعالم )وُينظر له:

(1 /42.) 

 .  بالقاهرة ونشرته مكتبة املتنّبّي،وقّدم هلا آثر جفرّيفهي اّليت اعتنى بها برجسرتاسر، وعن نسخيت
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 .  2املسائل .60

 .  3امُلفيد .62

  . 4املقصور واملمدود .58

 .  6امللح .51

 .  5اهلاذور .52

 :  5وفاته

                                                                                                                                                                                               
 2فيات األعيان )و(،281/ 12(،الوايف )522/ 2مرآة اجلنان )،(224حتفة األديب )ص(،304الفهرست )ص - 1

إنباه ،(142/ 3روضات اجلّنات )(،65/ 4أعالم الّنبالء )،(162/ 1) طبقات املفّسرين للّداودّي،(152 – 150/

 .  (2063رقم  28ريعة )جالّذ،(422/ 6أعيان الّشيعة )،(1835/ 3معجم األدباء )،(358/ 1الرّواة )

 .  (04إعراب ثالثني سورة )ص - 2

 .  (386، 256/ 2إعراب القراءات الّسبع وعللها ) - 3

 2وفيات األعيان )(،281/ 12الوايف )(،522/ 2مرآة اجلنان )،(224)صحتفة األديب (،304الفهرست )ص - 4

روضات (،65/ 4أعالم الّنبالء )،(162/ 1طبقات املفّسرين للّداودي )،(181الفالكة واملفلوكون )ص،(152 – 150/

رقم  22ريعة )جالّذ(،422/ 6أعيان الّشيعة )،(1835/ 3معجم األدباء )،(358/ 1إنباه الرّواة )،(142/ 3اجلّنات )

5332 .) 

 (. 5555رقم  22ريعة )جالّذ(،56/ 1الّنجوم ) علماء تاريخ يف املهوم فرج - 6

على شيخه أبي  كتاب اهلاذور البن خالويه صّنفه ردًّا على أبي علّي الفارسّي حينما أّلف كتابه )اإلغفال( ِلَيُردَّ - 5

يف كتابه نقض " فه حقيق وزّيعن هذا الّت وقد رجع أبو عليٍّ)(:332/ 18خزانة األدب )قال يف إسحاق الزَّجَّاج.

فه إصالحًا ملسائل ذي صّناّل"  غفال ألبي علّيكتاب اإل" خالويه على  ما طعن به ابُن َضَقوهو كتاب َن،" اهلاذور

 (. 182والفالكة واملفلوكون )ص(،10جَّة يف القراءات السَّبع )صمقّدمة كتاب احُلوانظر (،اججَّالزَّ

 )توّفي ابن خالويه حبلب بعد سنة سّتني وثالمثائة(. (:224يف حتفة األديب )ص قال الّسيوطّي - 5

 



42 

 سنة 1" ةجَّن ذي احِلِم تٍّ بقنَيِسيوم اجلمعة ِل"  يف خدمة بين َحْمدان بَلتويف حَب

 - رمحه اهلل تعاىل - 3512سنة إحدى وسبعني وثالمثئة ويف رواية ،(هـ358) ةَئمِثوثال سبعنَي

.  

  

                                                      
 (. 224حتفة األديب )ص - 1

 (. 1831/ 3معجم األدباء )(،255/ 2لسان امليزان ) - 2
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  يِمِجالرَّ اِنَطْيالشَّ َنِم ِهاللَِّب وُذُعَأ

 : قوله )باللَِّه( - 1رقم  5ص

 . ؟ الّلاُم ِلَم ُشدَِّدِت:فإن قيل

 جاُنِسوَت،3املخرَجْيِن ِلُقرِب،على َضرَبْين 2[]يف الكالِم وذلك أّن اإلدغاَم،1لإلدغام:ْلفُق

 . 4احلرَفْيِن

 . وَّن ؟ِلَم مْل ُيَن:فإن قيل - 2رقم  5ص

فكلُّ ،األمساِء ن دالئِلِم والّلاَم واأللَف،واإلضافَة،الّتنويَنألّن ؛والّلام األلِف دخوِلِل:ْلُقَف

 . 6ِهْيَبواحٍد منها ُيعاِقُب صاِح

 : (اِنَطْيقوله )الشَّ – 3رقم  5-5ص

 . الشِّنُي ؟ ِلّم ُشدَِّدِت:لَك فإن قيَل

 ،والّذال،والّدال،والثاء،يف الّتاء:1احرًف عشَر والّلاُم ُتدَغُم يف أربعَة،ْت فيها الّلاُمُأدِغَم:ْلُقَف

 .والّنون،والّلام،والّظاء،والّطاء،والّضاد،والّصاد،والّشني،والّسني،والّزاي،والّراء

                                                      
 .  ِه( باإلدغام املتماثللَّ)بالّمى هذا اإلدغام الواقع يف قوله:سوُي - 1

 . -بتصرف  –ونسخة رامفور )ر( عن نسخة دار الكتب املصرّية )م(،زيادة قال حمقُِّقه: - 2

 حتقيق د.فتح الّله أمخد سليمان .   35وهي ثابتة يف طبعة دار اآلفاق العربّية ص

 .  (اْلَكاِفِريَن َمَع َتُكْن َوَلا َعَناَم ْباْرَك ُبَنيَّ َيا):42حنو:الباء وامليم،قال تعاىل يف هود/ - 3

 .  (َيْثِرَب َأْهَل َيا ِمْنُهْم اِئَفٌةَط ْتَقاَل َوِإْذ):13حنو:الّتاء والّطاء،قال تعاىل يف األحزاب/ - 4

 .  يعاقب صاحبهقال حمقُِّقه:يف)م(: - 6
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ألّنها أوسُع ؛حروف املعجم وهي نصُفا،ُم يف أربعة عشر حرًفُتدَغ الّلاُم وإّنما صارِت

 وُفَوْيَق،ساِناللِّ َطَرِف نتهىن أدناه إىل ُمِم ساِناللِّ ِةن حافَِّم خرُجوهي َت،َمخرًجا احلروِف

 .فيها ْتَمُأدِغ؛ن احلروِفِم بْتُروَق،يف الفِم ْتَعَستَّفلّما ِا.والثَِّنيَّةة،َيوالرَّباِع،اِبوالنَّ،ِكالّضاِح

 .  تعاىل ذلك إن شاء الّلُه فاعرْف

 : (اِنَطْيالشَّ َنقوله )ِم - 4رقم  5ص

 . ؟ اِنَطْيالشَّ ِنَع:َكيف قوِل الّنوُن وُكِسَرِت،اِنَطْيالشَّ َنِم:َكِلَم ُفِتَحِت النُّوُن يف قوِل:قيَل فإْن

ختاروا الفتَح يف أّنهم ِا غرَي،ِنْيَنالّساِك لتقاِءأّن الّنوَن ُحرِّكْت فيهما اِل:فاجلواُب يف ذلك

ُه أْمَكَنِني ِمْن ِن اللَِّإ:همفأّما قوُل.ِنْيالَع نفتاِحختاروا الكسَر يف )َعْن( اِلوِا،نكسار امليِم)ِمْن( اِل

 .  هم إيَّاُهستعماِلِا ِلِقلَِّة مع اهلمزِة فإّنهم كسروا الّنوَن،ٍنُفاَل

 : قوله )الرَّجيِم( – 6رقم  0ص

 . اُن َرَجَم أو ُرِجَم ؟َطْيالشَّ:ٌل فقاَلساِئ سأَل فإْن

 : [3]الّشاعر كما قاَل؛(وِمُجْرامَل اِنَطْيالشَّ َن)ِم واألصُل،بل ُرِجَم،2ال:ْلُقَف

 *   6َهَواِئِه 4ياُن ِفَطْيالشَّ ُرْجَم بِه  * 

                                                                                                                                                                                               
، ظهر فيها الّلاُموهي يف مقابلة )الّلام القمرّية( اّليت َتطلح احلديث ب)الّلام الّشمسّية(،هذه الّلام يف املص ُفُتعَر - 1

 ،والقاف،والفاء،والغني،والعني،واخلاء،واحلاء،واجليم،وامليم،والباءاحلروف الّتالية:اهلمزة، ها أحُدَيِلم إذا َودَغوال ُت

 .  الياءو،الواوو،واهلاء،والكاف

  كلمة )ال( ساقطة من طبعة دار اآلفاق . - 2

 .  (35/ 1كما يف إصالح املنطق ) اجزالّر ّيجلِعأبو الّنجم ال قدامة بن الفضل هو - 3

 .  هارون(: )ِمْن( بدل )ِفي( -شاكر  35/ 1رواية إصالح املنطق ) - 4

 .  )ظلمائه( بدل )هوائه((:26اجمللس  655/ 1) احلالّص اجلليسرواية ) - 6
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 ٌةوَبُضْخواألصُل َم،َكفٌّ َخِضيٌب:كما ُيقاُل،ن الواِوَخفُّ ِمَأ ألّن الياَء؛يٍلفعوٍل إىل َفِعن َمفُصِرَف ِم

 .  وٌلُعْفألّنه َم؛ه الواُوكلُّ ذلك أصُل،يٌعوّصِر،يٌحٌل َجِرُجوَر،وَنٌةُهْدواألصُل َم،وِلْحَيٌة َدِهنٌي،
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 (1) يِمِحالرَّ ِنَمْحالرَّ ِهاللَّ ِمْسِب

 : قوله )ِبْسِم( – 5رقم  2ص

 . ؟ (الّلِه ِمْس)ِبن ِم ما موضُع الباِء:قيَل فإْن

 .  ّنها أداٌةأل للباِء ال موضَع:قال الِكسائّي:أجوبٍة ففي ذلك ثالثُة

 .  1[ِهاللَّ ِمبْسُقْل أو  ِهاللَّ ِم]بْس أقوُل:قديِرٌب على َتْصَن موضُع الباِء:ّراُءوقال الَف

المي    أّوُل َك:فكأّن الّتقديَر،االبتداِء أو خبرِب رفٌع باالبتداِء الباِء موضُع:صريُّونوقال الَب

 : 3رقال الّشاِع،2المي[َك أّوُل ِهاللَّ ِمأو باْس،ِهاللَّ ِم]باْس

 اَع َبَكىا َجَذِإَخبٌّ َجَباٌن َف ***     ىيُّ َفًتا َأَبْعِلَه ْني َعُلِنَأْسَت

 :أي،)ِبَشرٍّ ِمْن ذِلُكُم النَّاُر(:6الّلُه تعاىل وتبارك وقاَل.وأيُّ فًتى هو،باٌنَج 4هو ]َخبٌّ[:أي

 .  ضاٌفألّنه ُم ومل ُتَنوِّنُه،وعالمة اجلّر يف )ِبْسِم( كسرُة امليم.هي الّناُر

 . ؟ ُتَنوِّن املضاَفِلَم مْل :لك قيَل فإْن – 5رقم 2ص

 .  نْيوال ُيجَمُع بني زائَد،والّتنويُن زائٌد،زائدٌة ألّن اإلضافَة:ْلُقَف

 .  ؟ ِمباْس:واألصُل،(ِمِبْس)ن ِلَم ُأْسِقَطِت األلُف ِم:قيَل فإْن – 0رقم  18-2ص

                                                      
 . 41ثابتة يف طبعة دار اآلفاق العربّية ص .قلت:هي )م(الّتكملة من )ر(،ه:ُققال حمقِّ - 1

 . 41طبعة دار اآلفاق العربّية صهي ثابتة يف ( .قلت:م)،(ر)الّتكملة من ه:ُققال حمقِّ - 2

 قيس بن احّمالّط بن نقذمل (42/ 2ومجهرة األمثال )(،21 - 28رقم  308ان الّشّماخ )صُنسب البيت يف ديو - 3

معقل  ( للشَّّماخ322/ 1(،ولسان العرب )22/ 1)ويف األشباه والّنظائر من أشعار املتقدِّمني امللّقب باجُلَليح، األسدّي

ه ُققال حمقِّ(.162/  16و ...،واملخصَّص )،(201ص)ج احوالّش اهلالّص رسالةومن غري نسبة يف بن ِضرار الغطفانّي.

 .  الّرجز للجليح بن مشيذ (:6هامش 2يف )ص

 . 41هي ثابتة يف طبعة دار اآلفاق العربّية صقلت:. زيادة عن مه:ُققال حمقِّ - 4

 .  52احلّج/ - 6
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 األلُف فُحذفِت،والقعوِد والقياِم والشُّرِب عند األكِل العرِب على ألسنِة ألّنها َكُثرْت:ْلُقَف

 .  ٌة يف الّلفِظَطُف َوْصٍل ساِقألّنها أِل؛ن اخلطِّا ِمختصاًرِا

 ِةقلَِّل األلَف ِفحِذمل َت وقد أضفَت إليه االسَم عّزوجلَّ الّلِه ن أمساِءا ِممًسِا َتْرذَك فإْن

 .يِزِزالَع ِموباْس،الرَّبِّ ِمباْس:َكحنو قوِل؛االستعماِل

 .الوٌة يف القلوِبَح الّلِه سِماِل:كقوِل حنو أثبتَّ أيضا األلَف الباِءوى ِسحبرٍف  أتيَت فإْن

 . 1َق(َلي َخِذالَّ بَِّكَر ِمْسبِا ْأَرْقو )ِا،اجلليِل وباسِم،ِنالّرمَح باسِم وكذلَك،الّلِه سِمسٌم كِاوليس ِا

ًة إاّل ِصَل تكوُنِلَم ُأدِخلِت الباُء يف )ِبْسِم( وهي ال :ٌل فقالساِئ سأَل فإْن – 2رقم  18ص

 .  ها ؟شيٍء قبَلِل

أن ُيقدَِّم ِامَسه عند كلِّ أخٍذ يف  وتعاىل أدََّب نبيَُّه  أّن الّلَه تبارَك:يف ذلك فاجلواُب

 .  الّلِه ُقْل يا حمّمد باسِم:الّتقديُر فكاَن؛جلَّ وعزَّ وُمْفَتتِح كلِّ كالٍم َتَبرًُّكا بامِسِه،عمٍل

: ككقوِل وإّنما التَّصرُُّف لألفعاِل،صرَُّفَتاألمساُء ال َت:ٌلقاِئ قاَل فإْن – 18رقم  11ص

 .  ُيَبْسِمُل َبْسَمَلًة ؟ 2َبْسَمَل:فِلَم قالِت العرُب،ًباُب ضْرَب يضِرضَر

                                                      
  1العلق/ - 1

أي ، وهو من األفعال امَلْنُحوَتة،ِبْسِم اللَِّهَبْسَمَل الرَُّجُل:قال:)ب س م ل(: 05 - 05/ 20ج العروس )قال يف تا - 2

 مل ُلغٌة ُمولَّدٌةه ِقيل:إّن َبْسَمَل:أّن إاّل.وهو كثرٌي يف كالم املصنِّف،وغرِيها،وَحْسَبَل،وَحوَقَل،امُلَركَّبة ِمن كلمتني كَحْمَدَل

أبي  يف قوِل ُعمَر بِن وَوردْت،ِزّيوامُلَطرِّ،وقد أثبَتها كثرٌي من َأِئمَّة اللُّغة كابن السِّكِّيت،ُتْسَمع من الَعرِب الُفَصحاء

 َربيعة قال : 

 فيا َحبَّذا ذاَك احَلِديُث امُلَبْسَمُل ***    ْسَملْت َليَلى َغداَة َلقيُتها َلَقْد َب

 .  (وقد أشار إليه الشِّهاُب يف الِعناية". " َفَيا ِبأبي َذاَك الَغزاُل امُلَبْسِمُلوُرِوَى:.وورَدت أيضًا يف كالِم غرِيه
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 ه إْذحروِف الباُء كبعِض فصارِت،ن األفعاِلٌة ِمشتقَُّم أّن هذه األمساَء:فاجلواُب يف ذلك

 : 1قال الّشاعر؛ُصحبُتها له كُثرْتوقد ،ُقهال ُتفاِر كانْت

 ُلامُلَبْسِم 2احَلبيُب اَكا َذا َحبََّذَيَف   ***   ااَة َلِقيُتَهَدى َغَبْسَمَلْت َليَل ْدَقَل

وال  ال حوَل:إذا قاَل،وقد َحْوَقَل،إاّل الّلُه ال إلَه:إذا قاَل،قد َهْيَلَل الّرجُل:ن ذلك قوُلهموِم

ن ِم وقد أكثَر،ِهلَّاحلمُد ِل:وقد َحْمَدَل إذا قاَل،َحيَّ على الّصالِة:َحْيَعَل إذا قاَلوقد ،ُقوََّة إاّل بالّلِه

 .  اَكَدِف ي الّلُهِنَلَعَج:أي قوِل،اجَلْعَفَلة

 : (يِمِحالرَّ ِنَمْحقوله )الرَّ – 11رقم 13-12ص

يف  إدغاُم الّراِء جوُزَي فهْل،الّلاُم يف الّراِء ِلُقرِب امَلخرَجْين ما ُأدِغمِتإنَّ:ٌل فقاَلساِئ سأَل فإْن

 .  )ِاْسَتْغِفْر لَُّهْم( ؟:حنو الّلاِم

ْخَتْر ِا:حنو يف الّلاِم الّراِء ال ُيجيزون إدغاَم نَيصريِّن الَبوغرَيه ِم وذلك أّن ِسيبويِه؛ال:ْلُقَف

 ،1(ا حنو )َمسَّ َسَقَرًدشدَّا ُمحرًف َمدَغفقد َأ ُهدغَمإذا َأفكأّنه ،كريٌرَت هألّن الّراَء حرٌف في؛3ليطة

                                                      
وهو يف ،ب س م ل( 05/ 20تاج العروس )و(،25/ 1) ربيعة يف تفسري القرطيّبُنسب البيت لعمر بن أبي  - 1

ويف (:)وأنشد ابن األعرابّي(.258/ 2أمالي القالّي )(.ويف 322املقطوعة  385ديوانه ضمن الّشعر املنسوب إليه )ص

قال أبو العالء  مهيمن(القول يف  250)صيف رسالة املالئكة و(،وأنشد أبو علّي)امليميّن(: 282/ 2) مسط الّلآليء

بسمل(  65/ 11)وهو يف لسان العرب ،ثّم ذكره،(وليدوال أحكم عليه بالتَّ،اًدوأنشدوا بيتًا جيوز أن يكون موّل):املعّري

 والبيت خمتَلف يف روايته . من غري نسبة،

 .  )احلديث( بدل )احلبيب((:05/ 20(،وتاج العروس )385رواية الّديوان )ص - 2

 :)لعّله " أخرب لبطة ". ع. ى.0ه يف اهلامشُققال حمقِّ - 3

 ْرَتْخوِا ة،َطَبَل ْرُبْجُاوذلك قولك:...  ةَررََّكها ُمألّن؛ونم وال يف النُّيف الاّل ُمدَغاء ال ُتوالّر)(:440/ 4ويف كتاب سيبويه )

زق واللِّيُط ِقشر القصب الاّلليط(:) 325/ 5)ب: " واخرت نفال " بالفاء(.ويف لسان العرب )ه:ُققال حمقِّ.(اًلَقَن

 . (ةمنه ِليَط وكلُّ ِقْطعٍة،وكذلك ِليُط الَقناِة،به
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زيدّي عن أبي الَي فأّما ما رواُه.ٍعطٌأ بإمجاه َخبعَد فيما وإدغاُم امُلشدَِّد.2اَء ذاِلُكْم(َر)ُأِحلَّ َلُكْم َما َوو

داَءِته يف ِلَر ٍد ُيَضعُِّفُهجاِهُم فكان ابُن،وحنو ذلك)َواْصَطِبْر لِِّعَباَدِتِه(،)ِاْسَتْغِفْر لَُّهْم( :وَعمٍر

ِلَيجتمَع فلم َيُك ،ألّنه رأُس البصرّينَي و اإلظهاُرعن أبي َعمٍر الّصحيحَة وايَةوألّن الرِّ،العربّية

ُيجيُز إدغاَم كما  يف الّلاِم ُيجيُز إدغاَم الّراِء وكان الفّراُء.م على ضدِِّهيُِّدُهعلى شيٍء وَس أهُل البصرِة

 .  الّراءالّلاِم يف

 .  ِلَم ُكِسَرت الباُء يف )ِبْسِم اللَِّه( ؟:ٌل فقاَلساِئ إْن سأَل – 12رقم  15ص

 .  َعَمِلها موها حركَةلَزوعمُلها اجَلرُّ َأ،أّنهم ملَّا وجدوا الباَء حرًفا واحًدا:فاجلواُب يف ذلك

 

  

                                                                                                                                                                                               
 . 40القمر/ - 1

 . 24الّنساء/ - 2
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  إعراُب أمِّ القرآِن ومعاِنيها

 َوِإيَّاَك َنْعُبُد ِإيَّاَك( 4) الدِّيِن َيْوِم َماِلِك( 3) الرَِّحيِم الرَّْحَمِن( 2) اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد

 َوَلا َعَلْيِهْم اْلَمْغُضوِب َغْيِر َعَلْيِهْم َأْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراَط( 5) اْلُمْسَتِقيَم الصَِّراَط ْهِدَناِا( 6) َنْسَتِعنُي

 . (5) الضَّالِّنَي

 : قوله )احَلْمُد( – 13رقم  10ص

 .  ه َضمُّ آخِرِهعالمة رفِع،رفٌع باالبتداِء

 .  بتداُء ؟ِلَم َرَفَع ااِل:فإْن قيَل

 .  والّرفُع أّوُل اإلعراِب فُأْتِبَع األوَُّل األوََّل،ألّن االبتداَء أّوُل الكالِم:ْلُقَف

 : قوله )الرَِّحيِم( – 14رقم  22ص

 فما وجُه ن أمِّ الكتاِب( آيٌة ِميِمِحالرَّ ِنَمْحالرَّ ِهاللَّ ِمإذا ُجِعَلْت )بْس:فقاَلٌل سأَل ساِئ فإْن

 .  ؟ 1كريِرالتَّ

 .  ايًرِرْكفائدًة مل ُتَسمَّ َت أّن اآليَة إذا َذَكَرْت مع الزِّيادِة:فاجلواُب يف ذلك

 : قوله )َماِلِك َيْوِم الدِّيِن( – 16رقم  24ص

 .  ِم الدِّيِن( ؟ْوَمِلِك َي):فِلَم قاَل،واآلخرة،ِلُك الدُّنياعاىل َمالّلُه تبارَك وَت:فقاَلٌل سأَل ساِئ فإْن

فلّما كانت الّدنيا ،َب امِلْلُك إليهمها الّلُه أقواًما فُنِسنيا قد ملََّكأّن الدُّ:2فاجلواُب يف ذلك

بارك ها إاّل الّلُه َتُكمِلال َي واآلخرُة،ه بالنِّسبة ال على احلقيقةها غرُيُكمِلوَي،ها الّله تعاىلُكمِلَي

 .  ذلكَفُخصَّ ِل؛غرُيه يف ذلك اليوِم َكوال ماِل،وتعاىل

                                                      
 .  وقد وردت قبُل يف الَبْسَمَلةيف قوله:)الّرمحن الّرحيم(، - 1

دان يوم ُيين،وهو يوم القيامة،وأضاف امللك ليوم الّد)الفاحتة(: 32 الكريم الّرمحن )صيف تيسري قال الّسعدّي - 2

 وانقطاُعوعدله وحكمته،ملكه  هور كماُلللخلق متام الّظ يف ذلك اليوم يظهُر ألّنها،خريها وشّر اس فيه بأعماهلمالّن
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، 2نْيرَنوذو الَق1سليماُن ناِنفاملؤِم،راننان وكاِفؤِمُم:ها أربعٌةَكَلنيا َمإّن الدُّ:وقد قيَل

 .  2وُبْخَتَنصَُّر،1ران ُنْمروُدوالكاِف

                                                                                                                                                                                               

خاضعون هم مذعنون لعظمته،كّل،والعبيد واألحرار،عاياه[ يستوي يف ذلك اليوم امللوك والّرى ]إّنحّت،أمالك اخلالئق

ين ولغريه من فهو املالك ليوم الّد وإاّلكر،ه بالّذفلذلك خّصون جملازاته،راجون ثوابه،خائفون من عقابه،ته،منتظرلعّز

 .  (اماألّي

 .  ابن داود عليهما الّسالم - 1

 عليه علّي قالهاهلل، عبد:أحدها:أقوال أربعة على القرنني ذي اسم يف واختلفوا)(:103/ 6قال يف زاد املسري ) - 2

 بنا حمّمد قالهعّياش،:والثالث.وهب قالهسكندر،اإل:والثاني.اكّحالّض بن اهلل عبد هأّن عباس ابن عن ورويالم،الّس

 .  خيثمة أبي ابن ذكرهالقلمس، بن جابر بن عبالّص:ابعوالّر.احلسني بن علّي

زمانًا،  فغربفهلك، قرنه على فضربوهتعاىل، اهلل ِإىل قومه دعا هأّن:أحدها.أقوال عشرة القرنني بذي تسميته علَّة ويف

 يمسُِّ هأّن:والثاني.المالّس عليه علّي قرناه،قاله فذانكفهلك، اآلخر قرنه على فضربوه اهلل ِإىل فدعاهماهلل، بعثه ثم

 رأسه صفحيت ألّن:والثالث.عباس ابن عن صاحل أبو رواهمطلعها، وِإىل مسالّش مغرب ِإىل سار هألّنالقرنني، بذي

 على ذلك صََّقَفمس،الّش بقرني وأخذ األرض ِإىل ماءالّس من امتّد هكأّن املنام يف رأى هألّن:ابعوالّر.حناس من كانتا

 هذه ْتَيِوُر،القرنني شبه رأسه يف كان هألّن:ادسوالّس.وفارس ومالرُّ َمَلك هألّن:واخلامس.القرنني بذي مِّيفُسقومه،

 والعرب:األنبارّي ابن قال.احلسن قالهشعر، من غديرتان له كانت هألّن:ابعوالّس.منبِّه بن وهب عن األربعة األقوال

: قالوم،والّر فارس ملك هألّن بذلك َيمُِّس:قال ومن:قالغديرتني،ومجريتني،وقرنني؛ عرالّش من فريتنيالضَّ يسمُِّت

. شرف ذوي بيت أهل من رفنيالّط كريم كان هألّن:والثامن.قرنان:هلما قالُي األرض من جانبني على عاليان هماألّن

 الثالثة األقوال هذه ذكرور،والّن الظلمة سلك هألّن:والعاشر.حّي وهواس،الّن من قرنان زمانه يف انقرض هألّن:اسعوالّت

 .  الثعليّب ِإسحاق أبو

. مزاحم بن اكوالضّحعمرو، بن اهلل عبد قالهنبّيًا، كان هأّن:أحدهما.قولني على.؟ ال أمنبّيًا، كان هل واختلفوا

 .  ِإليه وَحُي وململكًا، كان:وهب وقال.المالّس عليه علّي قالهَملكًا، والنبّيًا، يكن وملصاحلًا، عبدًا كان هأّن:والثاني
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 : قوله )امَلْغُضوِب( – 15رقم  33ص

 .  ( ؟وبنَيُضْغ)غري امَل:جمع فيقوُلَي ْمَل ِلَم: ٌلقاِئ قاَل فإْن

 غرِي اّلذيَن:قديُرفالتَّ،مرُي كان ُمَوحًَّداإذا مل َيْسَتِتْر فيه الضَّ أّن الفعَل:يف ذلك فاجلواُب

 .  ُغِضَب عليهم

 : (قوله )َواَل الضَّالِّنَي – 15رقم  34ص

 .  ( ؟ِلَم ُشدَِّدِت الّلاُم يف )الضَّالِّنَي:ٌلساِئ سأَل فإْن

 ،الّساكننِي لتقاِء( اِلن )الضَّالِّنَيوُمدَّْت األلُف ِم،ُأدِغَمِت األوىل يف الثانية هما الماِن:ْلُقَف

 .  وشابَّة حنو دابَّة

  

  

                                                                                                                                                                                               

 هأّن:والثاني.المالّس عليه علّي قالهنوح، بن يافث ولد من اأُلَول القرون من هأّن:أحدها.أقوال ثالثة كونه زمان ويف

 صلى وحمّمد عيسى بني الفرتة يف كان[ هأّن]:والثالث.سنة وستمائة ألفًا عمره كان:ويقال.احلسن قالهمثود، بعد كان

 .  وهب قالهوسلم، عليهما اهلل

 .  ابن كنعان - 1

 البابلّي اجملوسّي من ملوك الُفرس اأُلَول .  نبوفلسر بنا - 2

 



65 

 قاِرسورة الطَّ

 َعَلْيَها َلمَّا َنْفٍس ُكلُّ ِإْن( 3) الثَّاِقُب النَّْجُم( 2) الطَّاِرُق َما َأْدَراَك َوَما( 1) َوالطَّاِرِق َوالسََّماِء

 َوالتََّراِئِب الصُّْلِب َبْيِن ِمْن َيْخُرُج( 5) َداِفٍق َماٍء ِمْن ُخِلَق( 6) ُخِلَق ِممَّ اْلِإْنَساُن َفْلَيْنُظِر( 4) َحاِفٌظ

 َوالسََّماِء( 18) َناِصٍر َوَلا ُقوٍَّة ِمْن َلُه َفَما( 2) السََّراِئُر ْبَلىُت َيْوَم( 0) َلَقاِدٌر َرْجِعِه َعَلى ِإنَُّه( 5)

 ِإنَُّهْم( 14) ِباْلَهْزِل ُهَو َوَما( 13) َفْصٌل َلَقْوٌل ِإنَُّه( 12) الصَّْدِع َذاِت َواْلَأْرِض( 11) الرَّْجِع َذاِت

  .(15) ُرَوْيًدا َأْمِهْلُهْم اْلَكاِفِريَن َفَمهِِّل( 15) َكْيًدا َوَأِكيُد( 16) َكْيًدا َيِكيُدوَن

 : اِء(السََّمقوله )َو – 10رقم  35ص

فِلَم جاَز اإلقساُم أن .1(ِهباللَّ الَِّلُفوا ِإَتْح )اَل: قد قاَل رسوُل الّلِه:ٌل فقاَلساِئ سأَل فإْن

 .  يقَع بغرِي الّلِه ؟

وفيه .هوُأقيَم املضاُف إليه ُمقاَم،املضاُف 2فُحِذَف،وَربِّ الفجِر،وَربِّ الّسماِء:قديُرالتَّ: ْلُقَف

 .  3غرُي هذا مّما قد بّينُته يف مواضع

 : قوله )والطَّاِرق( – أ/ 10رقم  32 - 30ص

وال يكون ،وكلُّ َمن أتاك لياًل فقد َطَرَقَك،لوعه لياًلوإّنما ُسّمَي طارًقا لُط.والطَّاِرُق النَّْجُم

ألّن الطُّروَق ال ؛4وارق الّليل والّنهار فَغَلٌطنعوذ بالّله من َط:وأّما قول العاّمة ... الطُّروُق إاّل بالّليل

                                                      
 رقم 455/ 0)يف موضعني.األّول يف: سريين ابن بسنده عن أخرجه بهذا الّلفظ عبد الرّزاق يف املصّنف - 1

 .  (15834رقم  426/ 0)،واآلخر يف:(16221

 ( !. 08الفاء األوىل ساقطة من طبعة دار اآلفاق العربّية )ص - 2

 من كتبه األخرى . يعين: - 3

 / 2إ )املنتقى شرح املوّط .أفاده الباجي يفعلى َسِبيل اِلاتَِّباع " َهاِرالنَّ"  إطالقه علىإّن إاّل على تأويل َمن قال: - 4

 . (125/ 3) الّكتنوير احلويف  لّسيوطّياو،(150/ 4على املوّطأ )ه شرحيف الّزرقانّي ،و(486
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ألّن العرَب ؛وارق الّليل وَجوارِح الّنهاِرنعوذ بالّله من َط:والّصواُب أن يقال.يكون إاّل بالّليل

 . ه(ُه مثُلوََّبَأوَت ُهَحَروَج،أتاُه نهاًراآَبُه إذا :ويقال.إذا أتاُه نهاًرا ُهَحَروَج،لياًل ُه إذا أتاهَرَق:َطتقوُل

 : قوله )َفْلَيْنُظِر( – 12رقم  42ص

وهما أمران ،اُن(َسْنوبني )َفْلَيْنُظِر اإِل،ٌد(َحُه َأاللَّ َوه )ُقْل ُهما الفرُق بني قوِل:ٌلساِئسأَل  إْنف

 .  )ُقْل( ؟( وأثبتَّها يف ْن )َفْلَيْنُظِرِم فَت الّلاَمِذهالَّ ُح.؟

، وقلَّ ذلك للغائِب،املخاَطب 1هواَجهم للُمأّن األمَر قد َكُثَر يف كالِم:فاجلواب يف ذلك

: وقالوا،ِلَتُقْل:ومل يقولوا،ْلُق:وقالوا،للُمَخاَطب ن األمِروحرِف املضارع ِم،َح الّلاِمْرَخفُّوا َطَتْسفِا

. َفْلَتْفَرُحوا( بالّتاء على أصِل األمِر َكِلبَذ)َف:2على أّنه قد ُقرىَء؛ِرْبِلَتْض:ومل يقولوا،ْبِرْضِا

ورّبما .رَت غائًباَموإثباُتها إذا َأ،ًرارَت حاِضَمحذُف الّلاِم إذا َأ نَيحويِّالنَّ ختياُر عند مجيِعوااِل

 : ]من الوافر[ 3ُرقال الّشاِع،ن الغائِبَف ِمَذٌر فَحِاضُطرَّ شاِع

                                                                                                                                                                                               

 دون لفظة )الّنهار(،كما يف:على أّنه جاء يف بعض الّروايات 

 تح:بّشار عواد( . 2530رقم  641/ 2املوّطأ رواية حييى بن حييى الّليثّي ) -أ

 . (2888رقم  122/ 2" رواية أبي مصعب الّزهرّي " ) اد معروفعّو ارّشاملوّطأ طبع:ب -ب

 ومن  »ويف ق:بقوله:) 2وعّلق عليه يف اهلامش،(560/ 3688رقم  1305/ 6األعظمّي  )املوّطأ طبع: -ت

 .(ةضّب« هارالّن»،وعلى « هاريل والّنطوارق الّل

 (.56رقم  113 – 112/ 24الّتمهيد ) -ث

 .(150/ 4الّزرقانّي على املوّطأ ) شرح -ج

 يف )م( ملواجهة املخاطب. ه:ُققال حمقِّ - 1

 .  (60يونس:  182/ 16قرأ بذلك أبّي بن كعب رضي الّله عنه كما يف تفسري ابن جرير ) - 2

 عّم وألبي طالب(،508الّشاهد  185، 11/ 2األدب )وُنسب حلّسان بن ثابت يف خزانة البيت ال ُيعرُف قائُله، - 3

يف منتهى األرب  ولعلّي بن أبي طالب،أيضا هفيولألعشى ،(188رقم  235الذهب )ص شرح شذور يف  يّبالّن
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 ااَلَبَأْمٍر َو ْنا ِخْفَت ِما َمَذِإ ***     ٍسْفلُّ َنَسَك ُكْفٌد َتْفِد َنمََّحُم

 .  َفَذفَح،ِلَتْفِد: أراَد

 : التََّراِئِب(قوله )َو – 28رقم  40ص

 . حََّد اآلخر ؟وَو،هماأحَد فكيف مجَع،ن بني الصُّْلِب والتَّريَبِةخرُج ِمَي:ْلُقَي ْمِلَم َل:يَلِق فإْن

وما ،ُيعَنى بها التَّريَبُة،للمرأِة َترائُب:ُتها فُيقاُلَتريَبَر املرأِة هو ْدأّن َص:فاجلواُب يف ذلك

ياِن ْدوإّنما هلا َث،يَل املرأِة وُثِديَّهاالِخرأيُت َخ:وكذلك العرُب تقوُل،هاَحَواَلْيها وأحاَط ب

 .  لخاالِنوَخ

كتَفى فِا،والتَّرائِب ن بني األصالِبج ِمخُرأراد تعاىل َي يكوَن أْن:وفيه جواٌب آخُر وهو

، 1ا َرْتًقا(َتاَنَض َكْرَأاْلاِت َواَوالسََّم نَّفُروا َأيَن َكِذ)َأَو مْل َيَر الَّ:كما قال تعاىل؛عن اجلماعِة بالواحِد

 .  نَيِضَرَأاْلَو:ْلُقومل َي

 : َم ُتْبَلى السََّراِئُر(ْوقوله )َي – 21رقم  42ص

 .  ؟ 2م( َيْنَصِرُفْوْم ُتَنوِّْنُه و)َيِلَم َل:قيَل فإْن

وال ،يوَم َيخُرُجو، َج األمرُيَرِجئُتَك يوَم َخ:كأمساُء الّزماِن ُتضاُف إىل األفعاِل كقوِل:ُقْلَف

ا َذ)َه:عاىلوَت بارَكَت الّلُه قاَل؛ماِنالّز ذلك يف أمساِء إّنما يكوُن،بغرِي َتنويٍن َيخرُج هذا زيُد:َيجوُز

 .  2ٌس(ْفُك َنِلْمَت َم اَلْوو )َي 1(ُقُهْمْدِص نَيِقُع الصَّاِدَفْنُم َيْوَي

                                                                                                                                                                                               

وعّلق عليه حمّمد حمي الّدين عبد احلميد بقوله: )هو من شواهد ،(3اهلامش  235)صبتحقيق شرح شذور الذهب 

ابن فارس يف وال ... (، األعلموال نسبه ،ومل ينسبه،باب ما يعمل يف األفعال فيجزمها[ 0/ 3] 480ص 1سيبويِه ج

 .  هذا باب األمر والّنهي( 138/ 2وال املرّبد يف املقتضب )باب احلروف/الّلام(، 110لّلغة )صالّصاحيب يف فقه ا

 . 38األنبياء/ - 1

 (:)ُمْنَصِرف( بدل )َيْنَصِرف( .26يف طبعة دار اآلفاق العربّية )ص - 2
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 : قوله )َفَماَلُه( – 22رقم  68ص

 .  ِلَم ُفِتحِت الّلاُم يف )َلُه( ؟:ٌلسأَل ساِئ فإْن

و)َماَلُه( .ٍرووِلَعْم،ٍدْيِلَز:ككقوِل؛وإذا َوِلَيُه ظاهٌر ُكِسَرِت الّلاُم،إذا َوِلَيُه َمْكِنيٌّ ُفِتَحْت:ُقْلَف

 .  3ستفهاًما يف غري هذا املوضِعى ِاسمَّه ُيماِلبَك

  

                                                                                                                                                                                               
 .  112املائدة/ - 1

 .  12االنفطار/ - 2

 (ثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِضَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ِا)ومنه يف القرآن الكريم: - 3

 (َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن) - 22/َما َلُكْم َلا َتْنِطُقوَن( الّصاّفات) - 26الّصاّفات/ (َما َلُكْم َلا َتَناَصُروَن) - 32الّتوبة/

 .  13( نوح/َلا َتْرُجوَن ِللَِّه َوَقاًرا َما َلُكْم) - 35( القلم/َف َتْحُكُموَنَما َلُكْم َكْي) - 164/الّصاّفات
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 بِّْحسورة َس

 اْلَمْرَعى َأْخَرَج َوالَِّذي( 3) َفَهَدى َقدََّر َوالَِّذي( 2) َفَسوَّى َخَلَق الَِّذي( 1) اْلَأْعَلى َربَِّك اْسَم َسبِِّح

 َيْخَفى َوَما اْلَجْهَر َيْعَلُم ِإنَُّه اللَُّه َشاَء َما ِإلَّا( 5) َتْنَسى َفَلا َسُنْقِرُئَك( 6) َأْحَوى ُغَثاًء َفَجَعَلُه( 4)

 َوَيَتَجنَُّبَها( 18) َيْخَشى َمْن َسَيذَّكَُّر( 2) الذِّْكَرى َنَفَعِت ِإْن َفَذكِّْر( 0) ِلْلُيْسَرى َوُنَيسُِّرَك( 5)

 َمْن َأْفَلَح َقْد( 13) َيْحَيى َوَلا ِفيَها َيُموُت َلا ُثمَّ( 12) اْلُكْبَرى النَّاَر َيْصَلى الَِّذي( 11) اْلَأْشَقى

 َوَأْبَقى َخْيٌر َواْلَآِخَرُة( 15) الدُّْنَيا اْلَحَياَة ُتْؤِثُروَن َبْل( 16) َفَصلَّى َربِِّه اْسَم َوَذَكَر( 14) َتَزكَّى

  .(12) َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ُصُحِف( 10) اْلُأوَلى الصُُّحِف َلِفي َهَذا ِإنَّ( 15)

 : الذِّْكَرى( َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِتقوله ) – 23رقم  62ص

 .  ؟ فأيَن جواُب الّشرِط:فإْن قيَل لك

 .  اآلِي ِسوُءُروإّنما ُأخَِّر ِل.إْن َنَفَعِت الذِّكَرى فَذكِّْر:أخرُيقديُم والتَّمعنى اآليِة التَّ:ْلُقَف

؛ ىَريف الذِّْك فِعللرَّ وال عالمَة.ىِت الذِّكَرَعَفكِّْر قد َنفَذ:( أيْد)ِإْن( مبعنى )َق:آخروَن ويقوُل

 .  صوٌرْقسٌم َمألّنه ِا

 : قوله )الُكْبَرى( – 24رقم  51ص

 ياِنَرالُكْب واجلاريتاِن،راِنَباألْك الِنُجوالرَّ،ىَرْبواجلاريُة الُك،جُل األكرُبالرَّ:قالُي.ٌت للّنارْعَن

 .  والّنساُء الُكَبُر،ُرجاُل األكاِبوالرِّ،

 .  ؟ اِمواللَّ ِفوالُفْعَلى باألِل،اأَلْفَعل:قوَلختياُر أن َتِلَم صاَر ااِل:قيَل فإْن

، ُرَبْكٌد اأَلْيَز:زعوا )ِمْن( قالوافإذا َن،ن فالٍنزيٌد أكرُب ِم:أّن العرَب تقوُل فاجلواُب يف ذلك

؛ ورّبما َخزُلوا.اأَلْفَعِل ُفْعَلىجاءْت أنثى َف.إليه اِم ألّنها كاملضاِفِف واللََّتُنوُب عن األِلف)ِمْن( 
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وإْن ِشئَت قلَت .ىباإلمالِة مثل ُحْبَل 1ى(َن)َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْس:ألّن األخفَش َحَكى أّن بعَضهم قرَأ

ألّن الّناَر ؛الُكْبَرى( اَرَيْصَلى النَّ 2]اّلذي[):وإّنما قاَل.ويف النِّساِء الُكْبَرياُت،يف املذكَّر األْكَبُروَن

 .  صغرُيها ُنَوْيَرٌةَت ثٌةنََّؤُم

 : قوله )َبْل ُتْؤِثُروَن( – 26رقم  53-52ص

 .  ؟َم الباقوَن َغْدوَأ،وغرُيه،ٌعاِفن اِءِلَم أظهَر الّلاَم عند التَّ:ٌل فقاَلسأَل ساِئ فإْن

)ُتْؤِثُروُن( كلمٌة و،رى أّن )َبْل( كلمٌةأال َت.لِصَفْنوامُل لِصتَّوا بني امُلُقرَّأّنهم َف:يف ذلكفاجلواُب 

َفِقْسُه على هذا إن ؛)َبْل َطَبَع الّلُه(و،)َبْل َسوََّلْت(:مثُل يف القرآِن ُد عليَكِروكذلك مجيُع ما َي.!

 .  َء الّلهاش

 .  4وَنُرِثْؤُت ْمُتْنَأ ْلَب:3قديَرواالختياُر عندي إظهاُر الّتاِء ألّن التَّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .  03البقرة/ - 1

 . (112كلمة )اّلذي( زائدة يف طبعة دار اآلفاق العربّية )ص - 2

 .  [ بل أنتم ُتؤِثُروَنحرف ُأَبّي ]بن كعب: قال حمقُِّقه:يف )م(:ألّن يف - 3

 .  سورة سبِّح( 188/ 38/ 12قرأ بذلك أبّي بن كعب رضي الّله عنه كما يف تفسري ابن جرير ) - 4
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 سورة الغاشية

 َناًرا َتْصَلى( 3) َناِصَبٌة َعاِمَلٌة( 2) َخاِشَعٌة َيْوَمِئٍذ ُوُجوٌه( 1) اْلَغاِشَيِة َحِديُث َأَتاَك َهْل

 ِمْن ُيْغِني َوَلا ُيْسِمُن َلا( 5) َضِريٍع ِمْن ِإلَّا َطَعاٌم َلُهْم َلْيَس( 6) َآِنَيٍة َعْيٍن ِمْن ُتْسَقى( 4) َحاِمَيًة

 َلاِغَيًة ِفيَها َتْسَمُع َلا( 18) َعاِلَيٍة َجنٍَّة ِفي( 2) َراِضَيٌة ِلَسْعِيَها( 0) َناِعَمٌة َيْوَمِئٍذ ُوُجوٌه( 5) ُجوٍع

 َمْصُفوَفٌة َوَنَماِرُق( 14) َمْوُضوَعٌة َوَأْكَواٌب( 13) َمْرُفوَعٌة ُسُرٌر ِفيَها( 12) َجاِرَيٌة َعْيٌن ِفيَها( 11)

 ُرِفَعْت َكْيَف السََّماِء َوِإَلى( 15) ُخِلَقْت َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى َيْنُظُروَن اَأَفَل( 15) َمْبُثوَثٌة َوَزَراِبيُّ( 16)

 ُمَذكٌِّر َأْنَت ِإنََّما َفَذكِّْر( 28) ُسِطَحْت َكْيَف اْلَأْرِض َوِإَلى( 12) ُنِصَبْت َكْيَف اْلِجَباِل َوِإَلى( 10)

 ِإنَّ( 24) اْلَأْكَبَر اْلَعَذاَب اللَُّه َفُيَعذُِّبُه( 23) َوَكَفَر َتَولَّى َمْن ِإلَّا( 22) ِبُمَسْيِطٍر َعَلْيِهْم َلْسَت( 21)

  (25) ِحَساَبُهْم َعَلْيَنا ِإنَّ ُثمَّ( 26) ِإَياَبُهْم ِإَلْيَنا

 : قوله )َلْيَس َلُهْم َطَعاٌم( – 25رقم  55ص

 .  َتَصرَُّف األفعاِل ؟ صرَُّفَتوليس َت،ٌلْععلى أّن )َلْيَس( ِف ما الّدليُل:فإْن قيَل

، واُسْيوَل،اَسْيَل:مرُي حنوَتِتَر فيه الضَّْسن َيمنها أ،األفعاِل أشياُء ّلَةأّن أِد:فاجلواُب يف ذلك

 .  فهذا َبيٌِّن.ُتْمُق: وَلْسُت كما تقوُل،اُمواوَق،َقاَما:كما تقول

 .  هلمليَس طعاٌم :ومعناه.و)َلُهْم( اخلرُب،و)َطَعاٌم( رفٌع باسِم َلْيَس

 

 

 

 

 

 ِرْجسورة الَف
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 ِلِذي َقَسٌم َذِلَك ِفي َهْل( 4) َيْسِر ِإَذا َواللَّْيِل( 3) َواْلَوْتِر َوالشَّْفِع( 2) َعْشٍر َوَلَياٍل( 1) َواْلَفْجِر

 اْلِبَلاِد ِفي ِمْثُلَها ُيْخَلْق َلْم الَِّتي( 5) اْلِعَماِد َذاِت ِإَرَم( 5) ِبَعاٍد َربَُّك َفَعَل َكْيَف َتَر َأَلْم( 6) ِحْجٍر

 اْلِبَلاِد ِفي َطَغْوا الَِّذيَن( 18) اْلَأْوَتاِد ِذي َوِفْرَعْوَن( 2) ِباْلَواِد الصَّْخَر َجاُبوا الَِّذيَن َوَثُموَد( 0)

( 14) َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ( 13) َعَذاٍب َسْوَط َربَُّك َعَلْيِهْم َفَصبَّ( 12) اْلَفَساَد ِفيَها َفَأْكَثُروا( 11)

 َفَقَدَر اْبَتَلاُه َما ِإَذا َوَأمَّا( 16) َأْكَرَمِن َربِّي َفَيُقوُل َوَنعََّمُه َفَأْكَرَمُه َربُُّه اْبَتَلاُه َما ِإَذا اْلِإْنَساُن َفَأمَّا

 َطَعاِم َعَلى َتَحاضُّوَن َوَلا( 15) اْلَيِتيَم ُتْكِرُموَن َلا َبْل َكلَّا( 15) َأَهاَنِن َربِّي َفَيُقوُل ِرْزَقُه َعَلْيِه

 ُدكَِّت ِإَذا َكلَّا( 28) َجمًّا ُحبًّا اْلَماَل َوُتِحبُّوَن( 12) َلمًّا َأْكًلا التَُّراَث َوَتْأُكُلوَن( 10) اْلِمْسِكنِي

 َيَتَذكَُّر َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َوِجيَء( 22) َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلُك َربَُّك َوَجاَء( 21) َدكًّا َدكًّا اْلَأْرُض

 َأَحٌد َعَذاَبُه ُيَعذُِّب َلا َفَيْوَمِئٍذ( 24) ِلَحَياِتي َقدَّْمُت َلْيَتِني َيا َيُقوُل (23) الذِّْكَرى َلُه َوَأنَّى اْلِإْنَساُن

 َمْرِضيًَّة َراِضَيًة َربِِّك ِإَلى اْرِجِعي( 25) اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس َأيَُّتَها َيا( 25) َأَحٌد َوَثاَقُه ُيوِثُق َوَلا( 26)

  .(38) َجنَِّتي َواْدُخِلي( 22) ِعَباِدي ِفي َفاْدُخِلي( 20)

 : قوله )َيُقوُل َيا َلْيَتِني( – 25رقم  04ص

 .  ؟ ُلِقى َمن َيْعوإّنما ُيناَد،(َلْيَت)ِلَم ناَدى :قيَل لَك فإْن

، َياَحْسَرَتا:وعند األمِر الّشديِد َتَقُع فيه،أّن العرَب تقوُل عند الّتعجُِّب:فاجلواُب يف ذلك

: قال الّلُه تبارَك وتعاىل؛َب هذاَجْعوما َأ،ن هذاِمَجُب الَع:ن قولَكفيكوُن أبلَغ ِم،وَياَعَجَبا

 .  2[دُته يف املسائلوهذا قد َجوَّ].1ِعَباِد(ى اْلَل)َياَحْسَرًة َع

 : قوله )َواَل ُيوِثُق( – 20رقم  06-04ص

                                                      
 .  38يس/ - 1

 .  (142وثابتة يف طبعة دار اآلفاق العربّية )صقلت:(.قال حمّققه:)زيادة عن م - 2
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 .  هل جيوُز همُز ُيوِثُق كما ُهِمَز ُيْؤِمُن ؟:ٌلقاَل قاِئ فإْن

وَأْوَرى ،مثُل َأْوَفَض ُيوِفُض إذا أسرَعِل منه واٌو،ْع( فاُء الِفَثَقْوَأ)ألّن ؛غرُي جائٍز ذلَك:ْلُقَف

ي ِت)النَّاَر الَّ ( و1إَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن):عزَّوجلَّ ُهقاَل الّل.موٍزْهَم كلُّ ذلك غرُي،وَأْوَقَد ُيوِقُد،ُيوِري

، َمَنألّن األصَل َأْأ،ِمُنَن ُيْؤآَمحنو منه همزًة، ِلْعفاُء الِف كانْت ن هذا ماَمُز ِموإّنما ُيْه.2ُتوُروَن(

 .  فاعرْف ذلك،الثانية فاْسَتثَقُلوا همزتني يف أّوِل كلمٍة َفُليَِّنِت

ِع ا يف املضاِرالياُء واًو نقلبِتالُم ِاَع الُغَفْيوَأ،َقَنْيوَأ،َرَسْيياًء مثُل َأ ِلْعفاُء الِف كانْت وإْن

وحّدثين .وُيوِسُر،الُموُيوِفُع الُغ،وَنُنوِقحنو ُي،ُزهاْما َهومل َيُجْز أيًض،ها وسكونهاما قبَل نضماِماِل

أبا  مسعُت:قال 5األخفش عن 6ّيعن املازِن 4ّيِرروى أبو خليفة الِبْص:قال 3ىءِرأبو احلسن امُلْق

 : اّلذي يقوُل 1وأبو َحيََّة.موزًةْه)ُيْؤِقُنوَن( َم:يقوُل 5ّيِرْيَة النَُّميََّح

                                                      
 .  43املعارج/ - 1

 .  51الواقعة/ - 2

ترمجته يف (.320)ت: املشهور ءياملقر لتالّص بن وبأّي بن أمحد بن حمّمد احلسن اأب شنبوٍذ ابَنلعّله يعين  - 3

 .  (20/ 2الوايف بالوفيات )

ترمجته يف تاريخ (.386 - 285) البصرّي اجلمحّيأبو خليفة بن حمّمد بن شعيب  هو الفضل بن احلباب - 4

 .  (الفاء حرف 155/ 23اإلسالم للذهيّب )

 أو 245)ت: بكنيته ُشهر،حوّيالّن البصرّي أبو عثمان املازنّي بن حبيب بكر بن حمّمد بن عدّيهو  - 6

 .  (556 - 565/ 2ومعجم األدباء )،حرف الباء( 102 - 105/ 10ترمجته يف تاريخ اإلسالم )هـ(.240

 أو 211)ت: األعالم أحد حوّيالّن باألخفش ُفعَروُي.جماشع بين موىل البصرّي احلسن أبو ةَدَعْسَم بن سعيد هو - 5

 .  حرف الّسني( 154 - 152/ 16تاريخ اإلسالم )ترمجته يف .(216أو  212

طبقات الّشعراء البن ترمجته يف:.تنيَئوامِل العشر حدود يف تويف،ّيالبصر مريّيالنُّ ةحّي أبو بيعالّر بن ثمْياهَل هو - 5

 .  (105رقم  562 - 560/ 2والّشعراء البن قتيبة ) والّشعر(،145 - 143/ 1) املعتّز
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 اِك امُلَخلَِّقَرُعوِد اأَل ْنابيَب ِمَنَأ ***     الضَُّحى َنِم 2اٍعَد ِاْمِتَتْعا َمَضَغْت َبَذِإ

 اِق امُلَروَِّقِعَرَفِضيًضا ِبَجاِديِّ اْل ***     ٍةاَماَء َغَماِك َمْسَوَب اْلِمْت ُشَعَقَس

وَرَثْأُت ،ْأُت السَِّويَقَحلَّ:همكقوِل،ُزَمشبيًها مبا ُيْهُز َتَمُز ما ال ُيْهِمْهن العرِب َمن َيأّن ِم غرَي

وهو ، موًزاْهَم 4()َواَل َأْدَرَأُكْم ِبِه:قرأ احلسُن:عن علّي عن أبي ُعبيدة قال 3وحّدثِني أمحُد.امَليَِّت

 .  ن َدَرْيُتألّنه ِم؛الّنحو غلٌط عند أهل

  لبلدسورة ا

 َكَبٍد ِفي اْلِإْنَساَن َخَلْقَنا َلَقْد( 3) َوَلَد َوَما َوَواِلٍد( 2) اْلَبَلِد ِبَهَذا ِحلٌّ َوَأْنَت( 1) اْلَبَلِد ِبَهَذا ُأْقِسُم َلا

 َأَحٌد َيَرُه َلْم َأْن َأَيْحَسُب( 5) ُلَبًدا َماًلا َأْهَلْكُت َيُقوُل( 6) َأَحٌد َعَلْيِه َيْقِدَر َلْن َأْن َأَيْحَسُب( 4)

 اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم َفَلا( 18) النَّْجَدْيِن َوَهَدْيَناُه( 2) َوَشَفَتْيِن َوِلَساًنا( 0) َعْيَنْيِن َلُه َنْجَعْل َأَلْم( 5)

 َذا َيِتيًما( 14) َمْسَغَبٍة ِذي َيْوٍم ِفي ِإْطَعاٌم َأْو( 13) َقَبٍةَر َفكُّ( 12) اْلَعَقَبُة َما َأْدَراَك َوَما( 11)

 َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا َآَمُنوا الَِّذيَن ِمَن َكاَن ُثمَّ( 15) َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكيًنا َأْو( 16) َمْقَرَبٍة

( 12) اْلَمْشَأَمِة َأْصَحاُب ُهْم ِبَآَياِتَنا َكَفُروا َوالَِّذيَن( 10) اْلَمْيَمَنِة َأْصَحاُب ُأوَلِئَك( 15) ِباْلَمْرَحَمِة

  .(28) ُمْؤَصَدٌة َناٌر َعَلْيِهْم

 : َذا َمْتَرَبٍة( َأْو ِمْسِكيًناقوله ) – 22رقم  23ص

                                                                                                                                                                                               
 .  وهو القائل(ه:عبارة )م(:قال ابن خالويه:كان أبو حّية فصيًحا،ُققال حمقِّ - 1

 على الّصواب تباعّي،وجاء)امتناع( بالّنون،ولعّله خطأ ِط(.144دار اآلفاق العربّية )صيف ط/وردت هذه الّلفظة  - 2

 تح:اجلّبورّي( . 160)ص ديوانه يف

 246) عصره يف اءالقّر شيخ البغدادّي أمحد بن موسى بن العّباس الّتميمّي بن جماهد بكر اأبه لعّله يعين شيَخ - 3

 .  .. اخل(. قرأ احلسنه: يف)ب(:وقال أبو عبيد:ُققال حمقِّ(.324 -

 .  15يونس/ - 4
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. الفقِر ِةدَّن ِشراب ِمقد َلِصَق بالتُّ:ومعناه،( جرٌّ باإلضافِةٍةَبَرْتو)َم.سكنيلِمٌت ِلْعٌب َنْص)ذا( َن

 ِنْفَطَوْيِه 1أخربنا أبو عبد الّله.َتْرَقَتْفأي ِا،داَكَتِرَبْت َي:على اإلنساِن هم يف الّدعاِءن ذلك قوُلوِم

ه كالتُّراِب صاَر ماُل:ومعناه،ىستغَنوأْتَرَب إذا ِا،فتقَرَتِرَب الّرجُل إذا ِا:قاُلُي:قاَل 2ٍبَلْععن َث

 . كثرًة

ذي اّل جِلللّر  قوِل رسوِل الّلِه فما وجُه األمُر كما زعمَت كاَن إذا:ٌل فقاَلسأَل ساِئ فإْن

دعو على أحٍد [ ال َيوالّنيبُّ ]،3(داَكَتِرَبْت َي يِنبذاِت الدِّ )عليَك:له فقاَل زويِجيف التَّ ُهستشاَرِا

  . ؟ ن املؤمننَيِم

ذي ال اّل عاَءالم الدُّعليه السَّ أراَد هما أن يكوَنأحُد:واملختاُر منها جواباِن،ففي ذلك أجوبٌة

 قال.ُهَمَلْعما َأ الّلُه اُهَزْخوَأ،ُهَرَعْشما َأ الّلُه ُهَلقاَت:وُهدُحإذا َم جِلهم للرَّكقوِل،قوُعبه الُو راُدُي

   :6يٌل يف ُبَثْيَنَةِمَج 4[وهو،واهاْهمرأٍة َييف ِا اعُرالّش]

 اِدِحا بالَقَواِبَهَيْنَأ ْنُغرِّ ِمي اْلِفَو ***     َقَذىي َعْيَنْي ُبَثْيَنَة ِباْلُه ِفَرَمى اللَّ

 1[ي ِبُودٍّ ُمَماِتِحاِسَقا اْلي َقْلِبَهِفَو ***     اِفي امَلِليِح ِبُقْتَمٍةا الصََّهجِهي َوِفَو]

                                                      
 .  ثعلب()حّدثين ابُن عرفة عن :يف )م(ه:ُققال حمقِّ - 1

وإمام ،ة ببغدادشيخ العربّيالّلغوّي  حوّيموالهم الّن يبانّيالّشثعلب أمحد بن حييى بن يزيد أبو العباس هو  - 2

ومعجم األدباء ،األلف( 04 - 02/ 22ترمجته يف تاريخ اإلسالم )(.221مع الّثقة والّديانة )ت: حوني يف الّنالكوفّي

(1 /286)  . 

عبد  1805رقم  325/ 3) والتِّرمذيُّالسُّيوطّي مع حاشية السِّندّي(،شرح  56/ 5/ 3احلديث أخرجه النَّسائيُّ ) - 3

 .  (1241رقم  322/ 1يف صحيح اجلامع )وهو الباقي(،

ربّية دار اآلفاق الع/وهي ثابتة يف طقلت:رمز نسخة املكتبة املصرّية[(.:)زيادة عن م ]2ه يف اهلامشُحقال مصحِّ - 4

 . 165ص

 ( .12 / 2) ةغة العربّياإلبانة يف الّل وهما يفدار صادر(. 38دار بريوت( و )ص 50)ص البيت األّول يف ديوانه - 6
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 عليَك:قاَل كأّنه،ْرِطَمْخَرُج الشَّ  سوِلن الّرِم ُهُجَرْخَم هذا الكالَم أّن:واجلواُب الثاني

 .  دٍب وامُلَبّرَلْعختياُر َثوهو ِا،ٌنَسوهذا َح.به َكُتْرفعْل ما أَممل َت داَك إْنيِن َتِرَبْت َيبذاِت الدِّ

 

 

 مسسورة الّش

( 4) َيْغَشاَها ِإَذا َواللَّْيِل( 3) َجلَّاَها ِإَذا َوالنََّهاِر( 2) َتَلاَها ِإَذا َواْلَقَمِر( 1) َوُضَحاَها َوالشَّْمِس

 َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها( 5) َسوَّاَها َوَما َوَنْفٍس( 5) َطَحاَها َوَما َواْلَأْرِض( 6) َبَناَها َوَما َوالسََّماِء

 اْنَبَعَث ِإِذ( 11) ِبَطْغَواَها َثُموُد َكذََّبْت( 18) َدسَّاَها َمْن َخاَب َوَقْد( 2) َزكَّاَها َمْن َأْفَلَح َقْد( 0)

 َربُُّهْم َعَلْيِهْم َفَدْمَدَم َفَعَقُروَها َفَكذَُّبوُه( 13) َوُسْقَياَها اللَِّه َناَقَة اللَِّه َرُسوُل َلُهْم َفَقاَل( 12) َأْشَقاَها

  .(16) ُعْقَباَها َيَخاُف َوَلا( 14) َفَسوَّاَها ِبَذْنِبِهْم

 : قوله )َتاَلَها( – 38رقم  25-25ص

: قاُلوُي.ن ذواِت الواِوِم ألّنه كَتُب إاّل باأللِفُيو)َتاَل( ال .و)َها( مفعوٌل بها.)َتاَل( فعٌل ماٍض

 .  ُعُهتاِب أْي،هذا الّرجُل ِتْلُو هذا:وُيقاُل؛َءْيُلو ُتُلوًّا فهو َتاٍل إذا َتِبَع الشَّْتَتاَل َي

 .  ؟ 2ّيالِكساِئها وقد أماَل ن ذواِت الواِوِلَم زعمَت أّن )َتاَل( ِم:ٌلقاِئ قاَل فإْن

                                                                                                                                                                                               
وهي ثابتة يف ط/دار اآلفاق العربّية رمز نسخة املكتبة املصرّية[(.قلت::)زيادة عن م ]2ه يف اهلامشُحقال مصحِّ - 1

 . 165ص

 يف )م(:فقرأ:)والقمر إذا تالها(.قال حمقُِّقه:زاد  - 2

 حوّيالّن األسدّي الكويّفأبو احلسن بن عبد اهلل بن بهمن بن فريوز موىل بين أسد بن محزة  عليُّهو والِكسائّي 

وتاريخ (، 5228رقم  483/ 11تاريخ بغداد ):ترمجته يف.(هـ102)ت: حاةاء والّنشيخ القّر،بالكسائّي عروفامل

 .  حرف العني( 384 - 222/ 12اإلسالم )
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 ،اَهاَلوَت،اَهالَّوَج،ااَهُضَح:اءاٍت حنوها َيوُس آياِتُءُر إذا كانْت أّن الّسورَة:فاجلواُب يف ذلك

َها( ِيُضَحالشَّْمِس َوُف هذا امَلجاَز فقرَأ )َوعِرمحزُة ال َي وكاَن.الواِو ن ذواِتِم َتِبَعها ما كاَن

فأّما أبو .وهو َحَسٌن أيًضا،ففرََّق بني ذواِت الياِء وذواِت الواِو،بالفتحالَقَمِر إذا َتاَلَها( )َو،1بالكسر

 . وهو األصُل،لَّ ذلَكاِن ُكرٍي فكانا ُيَفخَِّمِثاِصٌم وابُن َكوأّما َع.ْيَن َبْيَنقراءُتهما َب ٍرو ونافٌع فكانْتَعْم

 : قوله )ِبَطْغَواَها( – 31رقم  183ص

ا َلمَّا َطَغى نَّ)ِإ:ه تعاىلكقوِل؛دَُّهالّشيِء َح والطُّْغَياُن يف اللُّغِة جماوزُة.مبعنى ُطْغَياٍن ىَوْغَطو 

َلمَّا .3)ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة(.فينُةواجلاريُة السَّ،2ي اجَلاِرَيِة(اُء َحَمْلَناُكْم ِفامَل

 .  4يٍّ(َن عِلُذها ُأْلاللَُّهمَّ ِاجع): أنزَل الّلُه هذا اآليَة قاَل رسوُل الّلِه

 .  ِبَطْغَواَها ؟:فِلَم قيَل:ٌلقاَل قاِئ فإْن

                                                      
 .  (165/ 0معجم القراءات القرآنّية ) - 1

 .  11احلاّقة/ - 2

 .  12احلاّقة/ - 3

 يف تفسريه كثري وقال ابُناحلاّقة(. 35 - 36/ 22/ 12) جرير يف تفسريه عن مكحول مرَساًل رواه ابُنال يصّح، - 4

عن ، بن حوشب عن علّيبن سهل،عن الوليد بن مسلم، عن علّيوهكذا رواه ابن جرير،)(:12احلاّقة  65/ 5)

ختريج أحاديث حجر يف الكايف الّشايف يف  وقال احلافظ ابُن.(أيضا وال يصّح.. . لمرَس وهو حديث.مكحول به

وأخرجه الثعليّب ية مكحول به مرَسال بتمامه حنوه.)أخرجه سعيد بن منصور والّطربّي من روا(:3الكّشاف )اهلامش

يف الدُّرِّ  وقال الّسيوطّيلّي حّدثين عبد اهلل بن حسن قال:حني نزلت فذكره بلفظ املصّنف(.ي محزة الثمامن طريق أب

.. . مكحول وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر وابن أبي حامت وابن مردويه عن):12املنثور احلاقة/

وأخرج أبو نعيم يف .. . عن بريدة ساكر والبخارّيوابن مردويه وابن ع وأخرج ابن جرير وابن أبي حامت والواحدّي

 .  (... احللية عن علّي
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ولكن ،ريُد الّرجوَعُي 1نَّ إَلى َربَِّك الرُّْجَعى()ِإ:كما قاَل الّلُه تعاىل،وَس اآلِيُءَق ُرِلُتواِف:ْلفُق

 .  ا َصلَّى(َذًدا ِإْبَع . َهىْني َيِذَت الَّْيَأَرَل )َأواِصِفَق الَفاأتى به على الرُّْجَعى ِلُيو

 

  

                                                      
 .  80العلق/ - 1
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 سورة الّليل

( 4) َلَشتَّى َسْعَيُكْم ِإنَّ( 3) َواْلُأْنَثى الذََّكَر َخَلَق َوَما( 2) َتَجلَّى ِإَذا َوالنََّهاِر( 1) َيْغَشى ِإَذا َواللَّْيِل

 ْسَتْغَنىَوِا َبِخَل َمْن َوَأمَّا( 5) ِلْلُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه( 5) ِباْلُحْسَنى َوَصدََّق( 6)تََّقىَوِا َأْعَطى َمْن َفَأمَّا

 َعَلْيَنا ِإنَّ( 11) َتَردَّى ِإَذا َماُلُه َعْنُه ُيْغِني َوَما( 18) ِلْلُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه( 2) ِباْلُحْسَنى َوَكذََّب( 0)

 اْلَأْشَقى ِإلَّا َيْصَلاَها َلا( 14) َتَلظَّى َناًرا َفَأْنَذْرُتُكْم( 13) َواْلُأوَلى ِخَرَةَلْلآ َلَنا َوِإنَّ( 12) َلْلُهَدى

 ِلَأَحٍد َوَما( 10) َيَتَزكَّى َماَلُه ُيْؤِتي الَِّذي( 15) اْلَأْتَقى َوَسُيَجنَُّبَها( 15) َوَتَولَّى َكذََّب الَِّذي( 16)

  .(21) َيْرَضى َوَلَسْوَف( 28) اْلَأْعَلى َربِِّه َوْجِه اْبِتَغاَء ِإلَّا( 12) ُتْجَزى ِنْعَمٍة ِمْن ِعْنَدُه

 : (ِلْلُعْسَرى قوله )َفَسُنَيسُِّرُه – 32رقم  118-182ص

 .  هل يف الُعْسِر َتْيِسرٌي ؟:اَلٌل فقفإْن سأَل ساِئ

، َتَهيََّأْتَيسََّرِت الَغَنُم للِوالَدِة إذا :ُيقاُل؛املعنى َسُنَهيُِّئُه:أّن الفّراَء قال:فاجلواُب يف ذلك

 : ويل[]من الّط1وأنشَد

 َيُسوَداِنَنا َأْن َيسََّرْت َغَنَماُهَما ***     َوِإنََّما، ُهَما َسيَِّداَنا َيْزُعَماِن

 : َأْشَقى(ِإالَّ اْلَيْصاَلَها اَل قوله ) – 33رقم  113ص

 .  هاهنا ؟فِلَم ُخصَّ األشقى .ٍرالّناُر َيدُخُلها كلُّ كاِف:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

فامُلناِفقون يف الدَّْرِك األسفِل كما قال الّله ،أّن الّناَر طبقاٌت وَدَركاٌت:فاجلواُب يف ذلك

كما أّن أهَل ،وسائُر الُكّفاِر والُعصاِة على َمقاديِرِهم،1واألشقى َيْصلى َلَظى كما قال الّلُه،2تعاىل

                                                      
ألبي ُأَسْيَدَة الدَُّبْيِرّي، وقبله يسر(: 465/ 14يسر(،وتاج العروس ) 225 - 226/ 6لسان العرب ) نسبه يف - 1

 فيهما: 

 َغِنيَّْيِن، اَل ُيْجِدي َعَلْيَنا ِغَناُهَما  ***   ِإنَّ َلَنا َشْيَخْيِن اَل َيْنَفَعاِنَنا 

 .  ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصرًيا(:)146يف سورة الّنساء/ - 2
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 نَِّإَق َفْرِاَو ْأَرِاْق):القرآِن ِبلصاِح القيامِة قال يوَمُي.هماجلّنِة يف الّدرجاِت على َمقاديِر طاعِت

 .  2(اَهُؤَرْقٍة َتآَي ِرآِخ َدْنِع َكَتَلِزْنَم

 : َتَولَّى(ّكذََّب َو قوله )الَِّذي – 34رقم  114ص

 .  ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكَذاًبا( بالتَّخفيف ؟ )اَل َيْسَمُعوَن:3ّيالِكساِئ راءِةِق فما وجُه:ٌلفإْن قاَل قاِئ

قاَتَل :مثُل،ُب ُمَكاَذَبًة َوِكَذاًباأّن )ِكَذاًبا( بالّتخفيِف مصدُر كاَذَب ُيَكاِذ:فاجلواُب يف ذلك

 .  ُيَقاِتُل ُمقاَتَلًة وِقَتااًل

 

  

                                                                                                                                                                                               
 .  10 - 16املعارج/و،16 - 14والّليل/،12 - 11األعلى/كما يف سورة: - 1

 (الة وغريهارغيب يف قراءة القرآن يف الّصالّت -كتاب قراءة القرآن 1425رقم  2والّترهيب )جصحيح الّترغيب  - 2

 .  (0122رقم  1342/ 2) صحيح اجلامعو،

 .  (14/ 38/ 12تفسري الّطربّي ) - 3
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 سورة الضَُّحى

 اْلُأوَلى ِمَن َلَك َخْيٌر ِخَرُةَوَلْلآ( 3) َقَلى َوَما َربَُّك َودََّعَك َما( 2) َسَجى ِإَذا َواللَّْيِل( 1) َوالضَُّحى

( 5) َفَهَدى َضالًّا َوَوَجَدَك( 5) َوىَفآ َيِتيًما َيِجْدَك َأَلْم( 6) َفَتْرَضى َربَُّك ُيْعِطيَك َوَلَسْوَف( 4)

 َربَِّك ِبِنْعَمِة َوَأمَّا( 18) َتْنَهْر َفَلا السَّاِئَل َوَأمَّا( 2) َتْقَهْر َفَلا اْلَيِتيَم َفَأمَّا( 0) َفَأْغَنى َعاِئًلا َوَوَجَدَك

 .) 11) َفَحدِّْث

 : )َواللَّْيِل(قوله  – 36رقم  115ص

 .  1َنَسٌق عليه

 .  عْلَتها َنَسًقا ؟وِلَم َج، َقَسًما ِلَم اَل تكوُن الواُو الثانيُة:ٌلفإْن قاَل قاِئ

و)ُثمَّ( ،الّليِل يف غرِي القرآِن مَّوالضَُّحى ُث:فتقوُل؛الثانيِة ُثمَّ والفاُءألّنه َيصُلُح يف موضِع :ْلفُق

 .  ْف ذلَكِرفاْع.كوُن َقَسًماال َت

 : )َفَهَدى(قوله  – 35رقم  128ص

 .  ُهَنَسٌق على ما قبَل

 .  ذلك ؟ االًّ قبَله َضوآِل عليِه صّلى الّلُه رسوُل الّلِه أكاَن:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

 : ويف ذلك أقواٌل،ن ذلكِم حاشاُه:ْلْقَف

 .  بَك م الّلُهاّلٍل فهداُهد بني قوٍم ُضك يا حمّمَدَجَو أْي:أحُدها

 .  هلا فهداه الّلُه؛اًلغاِف ضاالًّ عن النُُّبوَّة أْي:وقال آخروَن

 .  2هثّم وجَد َنِزلَّ ذاَت يوٍم عن عمِّه أبي طالٍب فَحَض:وقال آخروَن

                                                      
 .  أي عطٌف على )الضَُّحى( - 1

 أبي هعّم مع  ىصّل اهلل رسول خرج:باملسّي بن سعيد وقال)(:5سورة الضُّحى 465/ 0البغوّي )يف تفسري  - 2

 به فعدل اقةالّن بزمام فأخذ إبليس جاء إذ ناقًة ظلماء ليلة ذات راكٌب هو فبينما خدجية غالم رةَسْيَم ِةَلقاِف يف طالب
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ذي هو ِضدُّ اإلمياِن الُل اّلفأّما الضَّ.(ْن َتْعَلُملََّمَك َما َلْم َتُكَعَو):هذا مثُل قولِه:وقال آخروَن

 َهَوىا َذالنَّْجِم ِإ)َو:1ه عزَّوجلَّسمع إىل قوِلَت أمْل.ٍنْيلَّ َطْرَفَة َعَض يكوَن عليه أْن صّلى الّلُه فحاشاُه

 .  ا َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى(َم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة التِّني

                                                                                                                                                                                               

 عليه اهلل فمنَّ؛القافلة إىل هورّداحلبشة، أرِض إىل منها وقَع نفخًة إبليَس فنفَخ جربيل ريق، فجاءالّط عن

 .  وعزاه للبغوّي ساكتا عنهسورة الّضحى( من تفسريه، 156/ 5)احلديث أورده ابن كثري .(بذلك

 .  2-1سورة الّنجم/ - 1
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 َأْحَسِن ِفي اْلِإْنَساَن َخَلْقَنا َلَقْد( 3) اْلَأِمنِي اْلَبَلِد َوَهَذا( 2) ِسيِننَي َوُطوِر( 1) َوالزَّْيُتوِن َوالتِّنِي

 َمْمُنوٍن َغْيُر َأْجٌر َفَلُهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا َمُنواآ الَِّذيَن ِإلَّا( 6) َساِفِلنَي َأْسَفَل َرَدْدَناُه ُثمَّ( 4) َتْقِويٍم

  .(0) اْلَحاِكِمنَي ِبَأْحَكِم اللَُّه َأَلْيَس( 5) ِبالدِّيِن َبْعُد ُيَكذُِّبَك َفَما( 5)

 : قوله )ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم( – 35رقم  138ص

 .  و)َأْفَعُل( الَينصِرُف ؟،ِلَم َصرْفَت )َأْحَسَن(:قيَل فإْن

 .  واإلضافُة ِانصَرَف،ُف والّلاُملْت عليه األِلَخوكلُّ ما ال َينصِرُف إذا َد،اٌفَضألّنه ُم:ُقْلَف

ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا[  ... ]َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍمقوله ) – 30رقم  131ص

 : الصَّاِلَحاِت(

 .  وهو واحٌد ؟ (انن )اإِلْنَسمجاعٌة ِمهم وَي )الَّذيَن( ِلَم ِاْسُتثِن:فإْن قيَل لك

ألّن العرَب ُتوِقُع اإلنساَن ؛يف معنى اجلمِع واحٍد فهو ُظُه لفَظْفإّن اإلنساَن وإن كاَن َل:ُقْلَف

 : 2قاَل الّشاعُر؛1ث إنسانٌةنَّومن العرِب َمن يقوُل يف املؤ.مِعث والواحِد واجلواملؤنَّ رعلى املذكَّ

 َخْمًرا َحاَلاًل ُمْقَلَتاَها ِعَنُبْه ***     ِمْن إْنَساِنَهاإْنَساَنٌة َتْسِقيَك 

 

 العلقسورة 

                                                      
بيان ذلك يف كتابي الثاني )إيقاظ صل أن ال ُيقال )إنسانة( باهلاء.واألاهلاء يف )إنسانة( للّتأكيد،ورفع اللَّْبِس، - 1

 .  (41الَوسنان من زاّلت اللِّسان رقم 

 )وأنشدني أبو عليٍّ/سورة العصر(،قال ابن خالويه:156يف )إعراب ثالثني سورة من القرآِن الكريم ص - 2

"  "م" الّروذورّي.ولعّل صواَبه:         )ويف(:4ح الكتاب بقوله يف احلاشية)وعّلق عليه ُمصحِّالّرذوِرّي(،وذكر البيت،

 يف هأفاد[ نسبة إىل ُروْذَراَور:بلدة قرب همذان(.راء اء والواو ثّمتح الّرم وسكون الواو واملعجمة وفبالّضالرُّوْذَراَورّي " ]

 .  (اء والواوباب الّر 128/ 1) األنساب حترير يف باباللُّ ّبُل



56 

 ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي( 3) اْلَأْكَرُم َوَربَُّك اْقَرْأ( 2) َعَلٍق ِمْن اْلِإْنَساَن َخَلَق( 1) َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم اْقَرْأ

 َربَِّك ِإَلى ِإنَّ( 5) ْسَتْغَنىِا ُهَرآ َأْن( 5) َلَيْطَغى اْلِإْنَساَن ِإنَّ َكلَّا( 6) َيْعَلْم َلْم َما اْلِإْنَساَن َعلََّم( 4)

 َأْو( 11) اْلُهَدى َعَلى َكاَن ِإْن َأَرَأْيَت( 18) َصلَّى ِإَذا َعْبًدا( 2) َيْنَهى الَِّذي َأَرَأْيَت( 0) الرُّْجَعى

 َيْنَتِه َلْم َلِئْن َكلَّا( 14) َيَرى اللََّه ِبَأنَّ َيْعَلْم َأَلْم( 13) َوَتَولَّى َكذََّب ِإْن َأَرَأْيَت( 12) ِبالتَّْقَوى َأَمَر

 َكلَّا( 10) الزََّباِنَيَة َسَنْدُع( 15) َناِدَيُه َفْلَيْدُع( 15) َخاِطَئٍة َكاِذَبٍة َناِصَيٍة( 16) ِبالنَّاِصَيِة َلَنْسَفَعْن

  .(12) َواْقَتِرْب َواْسُجْد ُتِطْعُه َلا

 : َك الَِّذي َخَلَق(َربِّقوله ) – 32رقم  134-133ص

ما ِمن خاِلٍق إاّل الّلُه :معناُه،1قاَل الّلُه عزَّوجلَّ )َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللَِّه(:فإْن قيَل لَك

 .  2اِلِقنَي(وقال يف موِضٍع آخَر )َأْحَسُن اخَل.تعاىل

 : 3قال زهرٌي؛ُهَقَلا فقد َخشيًئ َردََّمن َقلَّ أّن ُك:لكفاجلواُب يف ذ

 ِم َيْخُلُق ُثمَّ اَل َيْفِريْوَقُض اْل ***     َوَلَأْنَت َتْفِري َما َخَلْقَت وَبْع

 : قوله )ِمْن َعَلٍق( – 48رقم  134ص 

هاهنا )ِمْن وقاَل ،4)ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة(:ِلَم قاَل تعاىل يف موضٍع آخَر:فإْن قاَل قاِئٌل

 .  َعَلٍق( ؟

 .  أّن أواِخَر آياِت هذه السُّورِة على القاف:فاجلواُب يف ذلك

                                                      
 .  3فاطر/ - 1

 .  126الصاّفات/ - 14املؤمنون/ - 2

 .  حرف الّراء( 22ديوانه )ص - 3

النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة َيا َأيَُّها )،ولفظ اآلية:6احلّج/ - 4

 .  (... ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة
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 : قوله )َأْن َرآُه ِاْسَتْغَنى( – 41رقم  130-135ص

ى( فعٌل َأو)َر.ُتْعِمْلُه ه على ماٍض ملفإذا أوقعَت،َةَعنِصُب األفعاَل امُلضاِرَي،)َأْن( حرُف نصٍب

 .  ٌل ماٍضْعو)ِاْسَتْغَنى( ِف.أى نفَسُهأْن َر:ومعناه،على اإلنساِن وهي تعوُد،واهلاء مفعوٌل بها.ماٍض

 .  زيٍد ؟واهلاُء ِل،ُهَبَرزيٌد َض:فهل جيوُز أن تقوَل:فإْن قيَل لك

عواًل ْفال يكوٌن َم ألّن الفاعَل بالُكلِّّيِة؛ُهضرَب زيٌد نفَس:إّنما الّصواُب؛ذلك غرُي جائٍز:ُقْلَف

نَّْيَت هذا فإذا َث.ُتِنيْنَنَظ:ِم حنوْلن أفعاِل الشَّكِّ والِعوإّنما جاَز ذلك يف )أْن َرآُه( ألّنه ِم.بالُكلِّّيِة

َلَيْطَغْوَن أْن َرَأْوُهُم  وَكالَّ إّن اأَلناِسيَّ،َتْغَنَياْسكالَّ إّن اإلنساَنْيِن َلَيْطَغَياِن أْن َرَأَياُهما ِا:احلرَف قلَت

وَكالَّ إّنكما َلَتْطَغَياِن أْن ،َأْيِتِك ِاْسَتْغَنْيِتكالَّ إّنِك َلَتْطَغْيَن أْن َر:اهَتْبللمرأِة إذا خاَطقوُل وَت.ِاْسَتْغَنْوا

 .  وكالَّ إّنكّن َلَتْطَغْيَن أْن َرَأْيُتنَُّكنَّ ِاْسَتْغَنْيُتنَّ،َرَأْيُتَماُكما ِاْسَتْغَنْيُتَما
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( 3) َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر اْلَقْدِر َلْيَلُة( 2) اْلَقْدِر َلْيَلُة َما َأْدَراَك َوَما( 1) اْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأْنَزْلَناُه ِإنَّا

  .(6) اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي َسَلاٌم( 4) َأْمٍر ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتَنزَُّل

 : قوله )ِإنَّا َأْنَزْلَناُه( – 42رقم  142ص

فِلَم ُكِنَي عن شيٍء مل ؛وهذه أّوُل سورٍة، بعد ظاِهٍركوُن إاّلامَلْكِنيُّ ال َي:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

 .  َيَتقّدْم ِذكُرُه ؟

 ى مفهوًماأّن العرَب قد َتْكِني عن الّشيِء وإن مل َيتقّدْم ِذكُرُه إذا كاَن املعن:فاجلواُب يف ذلك

، 1ِحَجاِب()َحتَّى َتَواَرْت ِباْل:قال الّلُه تعاىل.َيعُنوَن األرَض،ما عليها أعلُم ِمن فالٍن:كقوِلهم،

 .  َسْميعين الشَّ

 : قوله )َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر( – 43رقم  143ص

َقْدِر َخْيٌر ِمْن )َلْيَلُة اْل:فِلَم قاَل؛َر شهًرا فيها ليلُة َقْدٍرَشَع كلُّ ِاثَنْي:فإْن سأَل ساِئٌل فقاَل

 .  َأْلِف َشْهٍر( ؟

 .  ليلُة الَقْدِر خرٌي ِمن ألِف شهٍر ليس فيها ليلُة القْدِر:أّن معناهفاجلواُب يف ذلك 

 : الرُّوُح([ امَلاَلِئَكُة َو َتَنزَُّل قوله )] – 44رقم  143ص

 .  عليهم ؟ 2فِلَم ُنِسَق؛الرُّوُح ِمن املالئكِة:فإْن قيَل لَك

؛ 3فضياًلوَتُخصُُّه بالذِّكِر َت،على الّشيِء نفِسه أّن العرَب قد َتْنُسُق الّشيَء:فاجلواُب يف ذلك

)َمْن َكاَن :وقاَل.والرُّّماُن ِمن الفاكهِة،والّنخُل،1ِفيَها َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن():الّلُه تعاىل كما قاَل

 .  2)َوِجْبِريَل َوِميَكاَل(:ثّم قاَل،(... َوُرُسِلِهَعُدوًّا ِللَِّه َوَماَلِئَكِتِه 

                                                      
 .  32ص/ - 1

 .  أي ُعِطَف - 2

 (:)تفصيال( بالّصاد بدل الّضاد،ولعّله خطأ طباعّي .226)ص يف طبعة دار اآلفاق - 3
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 3سورة الّقيَِّمة

 اللَِّه ِمَن َرُسوٌل( 1) اْلَبيَِّنُة َتْأِتَيُهُم َحتَّى ُمْنَفكِّنَي َواْلُمْشِرِكنَي اْلِكَتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن َيُكِن َلْم

 َما َبْعِد ِمْن ِإلَّا اْلِكَتاَب ُأوُتوا الَِّذيَن َتَفرََّق َوَما( 3) َقيَِّمٌة ُكُتٌب ِفيَها( 2) ُمَطهََّرًة ُصُحًفا َيْتُلو

 َوُيْؤُتوا الصََّلاَة َوُيِقيُموا ُحَنَفاَء الدِّيَن َلُه ُمْخِلِصنَي اللََّه ِلَيْعُبُدوا ِإلَّا ُأِمُروا َوَما( 4) اْلَبيَِّنُة َجاَءْتُهُم

                                                                                                                                                                                               
 .  50الّرمحن/ - 1

 .  20البقرة/ - 2

 .  وُتسّمى كذلك بسورة )البَّيَِّنة( - 3
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 َخاِلِديَن َجَهنََّم َناِر ِفي َواْلُمْشِرِكنَي اْلِكَتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ِإنَّ( 6) اْلَقيَِّمِة ِديُن َوَذِلَك الزََّكاَة

 (5) اْلَبِريَِّة َخْيُر ُهْم ُأوَلِئَك الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ( 5) اْلَبِريَِّة َشرُّ ُهْم ُأوَلِئَك ِفيَها

 َعْنُهْم اللَُّه َرِضَي َأَبًدا ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َعْدٍن َجنَّاُت َربِِّهْم ِعْنَد َجَزاُؤُهْم

  .(0) َربَُّه َخِشَي ِلَمْن َذِلَك َعْنُه َوَرُضوا

 : قوله )ُحَنَفاَء( – 46رقم  145ص

 .  يُف يف اللُّغِة امُلستقيُمِنواحَلوهو مجُع َحنيٍف،مثُل َظريٍف وُظَرفاَء. 

 .  ِلَم ُسمَِّي امُلْعَوجُّ الرِّْجِل َأْحَنَف ؟:فإْن قيَل لَك

، ولألعمى أبو َبصرٍي،كما ُيقاُل ِللَِّديِغ َسِليٌم،ةقاَمسِتجاج إىل ااِلِوْعُروا ِمن ااِلَتطيَّ:ْلفُق

أّن امَلفاَزَة  فزعَم 1األعرابّي فأّما ابُن.نَييِّحِوالنَّ هذا قوُل أكثِر.َلكِة َمفاَزٌةْهوللَم،ضاِءْيَبالولألسوِد أبو 

 : 3قال الّشاعر.2ومثُله َجنََّص،َفوََّز الّرجُل إذا ماَت:ألّن العرَب تقوُل؛ًةقلوَبَم ليسْت

 ؟ َثَوى َكْعٌب َوَفوََّز َجْرَوُلإذا َما    ***   َمْن َيُحوُكَها 4َفَمْن ِلْلَقَواِفي َبْعَدَها

 .  ُةَئْياحُلَط:ٌلَوْروَج،ٍرْيَهُز بَن َبْعَك:يريُد

                                                      
اس بن عبد اهلل بن العّب اس ابن حمّمد بن علّيموىل آل العّب أبو عبد اهلل اهلامشّي حمّمد بن زياد بن األعرابّيهو  - 1

 (1845رقم  2638 / 5ومعجم األدباء )،(328/ 15تاريخ اإلسالم ) ترمجته يف(.231)ت: اهلامشّي لببن عبد املّط

 . 

جُل ِإذا َجّنَص الّر:وابن اأَلعرابّي حيانّيَأبو مالك والّل[ جنص(:)]قال: 11/ 5أي مات مثل فوََّز.قال يف الّلسان ) - 2

 .  (اجَلِنيُص املّيُت:مروَأبو َع [،]وقال:ماَت

 .  (56ديوانه )صهو كعب بن زهري، - 3

لثانية(، وخزانة األدب بقة االّط 184/ 1وطبقات فحول الّشعراء )(،00/ 15، 165/ 2وان،واألغاني )رواية الّدي - 4

 .  َشاَنَها(،وغرِيها ِمن املصادر:411/ 2)
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، واحَلاجُّ إىل بيِت الّلِه،ْخُتوُنوامل،وامُلْخِلُص،ُموامُلسِل،وامُلْعَوجُّ،امُلستقيُم:تَُّة أشياءواحَلنيُف ِس

 .  َحِنيًفاُسمَِّي ،عليه واُت الّلِهَلّنِة إبراهيَم َصوَمن عمَل بُس

 : )َوَذِلَك ِديُن الَقيَِّمِة(قوله  – 45رقم  145ص

 .  وذلك الدِّيُن الَقيَِّمُة ؟:ُقْلفِلَم مل َي؛ُةيَِّمالدِّيُن هو الَق:فإْن قيَل لَك

؛قال يِدوَحبُّ احَلِص،صالُة الظُّهِر:قوِلهم حنُو،ِهِتْعَء إىل َنيُف الّشيالعرُب ُتِض:ُقْلَف     

 : 1الّشاعر

 أاَل ِللَِّه ُأمَُّك ِمْن َهِجنِي ***     َأَتْمَدُح َفْقَعًسا َوَتُذمُّ َعْبًسا

 ْرَفاَن الَيِقنِيَعَرْفَت الذُّلَّ ِع ***     َوَلْو َأْقَوْت َعَلْيَك ِدِياُر َعْبٍس

 .  اقيًنفاًنا َيوهو أراَد ِعْر،قنِيفأضاَف الِعرفاَن إىل الَي

 فحذَف.ِةِة الَقيَِّميَّيُن احَلِنيِفِد وذلَك،ِةيُن امِللَِّة الَقيَِّموذلك ِد:قديُرإّنما التَّ:وقاَل آخروَن

: أي،2ا ِفيَها(ّنِتي ُك)وِاْسَأِل الَقْرَيَة اّل:وجلَّكما قال الّلُه عزَّ؛هاملضاَف وأقاَم املضاَف إليه ُمقاَم

 .  ِاْسأْل أهَلها

 

 

 

 

                                                      
ه ]حممود شاكر[ يف ُقحمقِّ،قال (شاكر 226/ 15)دار املعرفة( و  63/ 13/ 5من غري نسبة يف:تفسري الّطربّي ) - 1

 -والعرب تقول فى كالمها سورة يوسف(،جاء فيه:) 65/ 2) اءلفّرلمعاني القرآن (،ومل أعرف قائله:)2اهلامش

 . (سورة يوسف 335)ص والربهان يف علوم القرآن للَحويّف،(52/ 3)الّسمعاني (،وتفسري -أنشدنى بعضهم 

 .  02يوسف/ - 2
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 سورة الزَّلَزَلة

 َيْوَمِئٍذ( 3) َلَها َما اْلِإْنَساُن َوَقاَل( 2) َأْثَقاَلَها اْلَأْرُض َوَأْخَرَجِت( 1) ِزْلَزاَلَها اْلَأْرُض ُزْلِزَلِت ِإَذا

 َفَمْن( 5) َأْعَماَلُهْم ِلُيَرْوا َأْشَتاًتا النَّاُس َيْصُدُر َيْوَمِئٍذ( 6) َلَها َأْوَحى َربََّك ِبَأنَّ( 4) َأْخَباَرَها ُتَحدُِّث

  .(0) َيَرُه َشرًّا َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َوَمْن( 5) َيَرُه َخْيًرا َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل

 : قوله )َوَأْخَرَجِت( – 45رقم  162ص

وامَلْصَدُر َأْخَرَج ُيْخِرُج ِإْخَراًجا فهو .وَأِلُفها أِلُف َقْطٍع،وهو فعٌل ماٍض،َنَسٌق على ُزْلِزَلْت

 .  ُمْخِرٌج
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 .  ؟ 1ِلَم ُكِسَرْت األِلُف يف املصدِر:قيَل لَك فإْن

 .  مثُل ألِف َأْخَراٍج َجْمِع ُخْرٍج،ِلَئالَّ َيْلَتِبَس بأِلِف اجلمِع:ُقْلَف

 : (ُدُر النَّاُس َأْشَتاًتاَيْصقوله ) - 40رقم  163ص

 ؟ 2)َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء(:ُقِريَءكما ،(َيْوَمِئٍذ ُيْصِدُر النَّاُس):فهْل َيجوُز أْن ُيْقَرَأ:فإْن قيَل لَك

 . 

َحتَّى ُيْصِدَر :وإّنما جاَز الَوجهاِن هناك ألّن التَّقِديَر.وُيْصِدُر ِفْعٌل ُمَتَعدٍّ،َيْصُدُر ِفْعٌل الِزٌم:ُقْلَف

 .  َحتَّى َيْصُدَر النَّاُس ُهْم ِفي َأْنُفِسِهم:وهاُهنا َتْقديُره،الرِّعاُء ِإِبَلُهم

 

 

 

 القارعةسورة 

( 4) اْلَمْبُثوِث َكاْلَفَراِش النَّاُس َيُكوُن َيْوَم( 3) اْلَقاِرَعُة َما َأْدَراَك َوَما( 2) اْلَقاِرَعُة َما( 1) اْلَقاِرَعُة

 َوَأمَّا( 5) َراِضَيٍة ِعيَشٍة ِفي َفُهَو( 5) َمَواِزيُنُه َثُقَلْت َمْن َفَأمَّا( 6) اْلَمْنُفوِش َكاْلِعْهِن اْلِجَباُل َوَتُكوُن

  .(11) َحاِمَيٌة َناٌر( 18) ِهَيْه َما َأْدَراَك َوَما( 2) َهاِوَيٌة َفُأمُُّه( 0) َمَواِزيُنُه َخفَّْت َمْن

 : ُه َهاِوَيٌة(قوله )َفُأمُّ – 42رقم  153ص

)َوِإنَُّه ِفي ِإمِّ :كما ُقِريَء،)َفِإمُُّه َهاِوَيٌة(:جوُز أن َتكِسَر اهلمزَة وتقوَلهل َي:فإْن قيَل لَك

 .  ؟ 1الِكَتاِب(

                                                      
 .  خراجمصدر الفعل أخرج هو اإل - 1

 .  23القصص/ - 2
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وذكَر ابُن ُدَرْيٍد أّن الكسرَة .نَييِّحِوياٌء عند النَّ وأها كسرٌة ْتَمقدَّجوُز الكسرُة إاّل إذا َتال َت:ُقْلَف

 .  2ًطاَلوُأراُه َغ،لغٌة

كلُّ و،أْهَوىن َقريٍب ُيقاُل وُكلُّ شيٍء ِم،ُهِويًّا فهي َهاِوَيٌة ٍة َهَوْت َتْهِويَين هاِوواملصدُر ِم

.أقسَم الّلُه بنجِم عيٍدن َبألّنه ِم؛3ا َهَوى(َذ)َوالنَّْجِم ِإ:كما قاَل الّلُه تعاىل؛َهَوى:ن بعيٍد ُيقاُلشيٍء ِم

 .  أي بُنُزوِلِهالقرآِن،

 

 سورة الَتكاُثر

 َكلَّا( 4) َتْعَلُموَن َسْوَف َكلَّا ُثمَّ( 3) َتْعَلُموَن َسْوَف َكلَّا( 2) اْلَمَقاِبَر ُزْرُتُم َحتَّى( 1) التََّكاُثُر َأْلَهاُكُم

 َعِن َيْوَمِئٍذ َلُتْسَأُلنَّ ُثمَّ( 5) اْلَيِقنِي َعْيَن َلَتَرُونََّها ُثمَّ( 5) اْلَجِحيَم َلَتَرُونَّ( 6) اْلَيِقنِي ِعْلَم َتْعَلُموَن َلْو

  .(0) النَِّعيِم

 : قوله )َلُتْسَأُلنَّ( – 68رقم  152-151ص

ها كوِنُسِل الواُو فسقطِت،(َلُتْسَأُلونَّ)واألصُل ،ٌل مستقبٌلو)ُتْسَأُل( ِفْع.الّلاُم والّنوُن َتوكيداِن

 .  الّنوِن وسكوِن

                                                                                                                                                                                               
(،وأحال إىل:إحتاف الفضالء 118/ 5كما يف معجم القراءات القرآنّية ) والكسائيّّ.قرأ بذلك محزة، 84الزُّخرف/ - 1

،والكّشاف 345،والغيث للّصفاقسّي 52/ 15،وتفسري القرطيّب 24،والّتيسري للّدانّي 6/ 0،والبحر احمليط 304

 .  240/ 2والّنشر البن اجلوزّي ،352/ 1للقيسّي ،والكشف 455/ 3للزخمشرّي 

 : سيبويه وأنشد،الوالدة:سيبويه عن ُركَسُت وقد،مُّواأُل)أ م م(: 238/ 31تاج العروس ) - 2

 *   هابُل كّمِإ اقنيالّس اضرب  * 

 .  (لغة يوه،بالكسر أنشده هكذا

 .  81الّنجم/ - 3
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 َتِيجمُع بني َعالَمال َت وأنَت،أكيٍدَتْي َتالَمٍل واحٍد بني َعْعِلَم مجعَت يف ِف:ٌلسأَل ساِئ فإْن

 .  ُتْرِضْعَن ؟:قوُلفال َت 1َواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ()َواْل:ه عزَّوجلٍَّل حنو قوِلْعِف أنيِث يفالّت

فالّلاُم ،ماُهُيَعِق اجلمُع بيَن ْمَل ِنْيَفختِلُم ِنْيعنَيَمخلتا ِلإذا َد ِنْيَتالَمّن الَعأ:فاجلواُب يف ذلك

ن احلاِل إىل الفعِل ِم إخراَج أفادْت والّنوُن،هاحتَت املقدََّرِة ليمنِيجواًبا ِل وصارْت أكيَدأفادِت الّت

 .  االستقباِل

 

 

 

 

 

 

 سورة العصر

 ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذيَن ِإلَّا( 2) ُخْسٍر َلِفي اْلِإْنَساَن ِإنَّ( 1) َواْلَعْصِر

  .(3) ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا

 : قوله )]ِإالَّ الَِّذيَن[ آَمُنوا( – 61رقم  155-156ص

وُيَحقُِّقوَن ،فُيَليُِّنوَن تارًة،َزْيًدا وَأْأْكَرْمَت،َزْيًدا آْكَرْمَت:تقوُلالعرُب :ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

 .  َأْأَمُنوا ؟:فهل جيوُز أن تقوَل يف آمنوا؛تارًة

                                                      
   . 233البقرة/ - 1
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، َمغرُي جائٍز ألّن اهلمزتنِي ِمن كلمٍة واحدٍة مثل آَدأّن التَّحِقيَق هاُهنا :فاجلواُب يف ذلك

ن ِت اهلمزتاِن ِمَتفإذا َأ.كاَن الّتْلِينُي الِزًما؛ٍةًة غرَي ُمفاِرَقَمالِز اهلمزُة الثانيُة فلّما كانِت؛وآَزَر

، َمدَّ:كلمٍة حنُون فِم.ن كلمتنِيوِم،ن كلمٍةاإلدغاُم ِمومثاُل ذلك ،ا يف اللُّغتنِيًرخيَُّم كنَت؛ِنْيمَتِلَك

 لك مجيَع ُحفَتوهذا باٌب َي.فيه ُمَخيٌَّر أنَت،وَأْضِرُب َبْكًرا،ُل َلَكَعْجَن:ن كلمتنِي حنُووِم.وَكلَّ،وَفرَّ

 .  خفيِفوالتَّ،العرِب باإلدغاِم وكالِم،ما يف القرآِن

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة اهُلَمَزة

 ِفي َلُيْنَبَذنَّ َكلَّا( 3) َأْخَلَدُه َماَلُه َأنَّ َيْحَسُب( 2) َوَعدََّدُه َماًلا َجَمَع الَِّذي( 1) ُلَمَزٍة ُهَمَزٍة ِلُكلِّ َوْيٌل

 ِإنََّها( 5) اْلَأْفِئَدِة َعَلى َتطَِّلُع الَِّتي( 5) اْلُموَقَدُة اللَِّه َناُر( 6) اْلُحَطَمُة َما َأْدَراَك َوَما( 4) اْلُحَطَمِة

  .(2) ُمَمدََّدٍة َعَمٍد ِفي( 0) ُمْؤَصَدٌة َعَلْيِهْم

 : قوله )َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة( – 62رقم  150ص

 .  ِع ؟ْففما وجُه الرَّ،ُأ بهاَدُة ال ُيبَتَرِكوالنَّ،ٌةَرِكَن،َوْيٌل:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ
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 يٍمِمي َتِنَب ِمْنٌل ُجٍد َرْيَز ْنٌر ِمْيَخ:حنو،بتداُء بهاُة إذا َقُرَبْت ِمن املعرفِة َصَلَح ااِلَرِكالنَّ:ُقْلَف

ِلٌق َطُمْنَأ:حنو قوِلك،ِةَرِكداَء بالنَِّتْبهاِم ُمَسهَِّلٌة ااِلْفسِتُف ااِلِلَأ وكذلَك،ٌماِئاِر َقي الدٌَّل ِفُجوَر،

 .  هذا قوٌل،وَكُبَأ

 .  عوُذ بالّلِه منهَن،َمسُم واٍد يف جهنَّألّنه ِا؛معرفٌة (ٌلْيَو):وقاَل آخروَن

 .  ُف العرُب ذلك ؟عِرَت وهْل:قيَل فإْن - 63رقم 

 حيُث َبْعاًل:ى الّلُه تعاىل الصََّنَممَّكما َس،ًظا عربيًّا ُمستعاًراْفجيُء َلإّن ألفاَظ القرآِن َت:َفُقْل

؛ ُزْجه الرِّأصاَب ألّن َمن عبَد الصََّنَم؛2ُجْر(اْهالرُّْجَز َف)َو:فقاَل،1ْجًزاوالصََّنَم عذاًبا وُر،ِاُتِخَذ َربًّا

جاَز أن ُيسمَّى امَلصرُي ؛َكَلوَمن دخَل الّناَر فقد َه،وًراالَوْيُل َهالًكا وُثُب فلمَّا كاَن.ِهِبَبفُسمَِّي باسِم َس

 .  نعوذ بالّله منه،َمنََّهواٍد يف َج:قيَل.3وكذلك )َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا(،إىل الويِل َوْياًل

ن كلمٌة أخفُّ ِم (َوْيُحاْل)و.(ِلالَوْي)ن كلمٌة أخفُّ ِم (الَوْيُس)و – 64رقم  152-150ص

 .  6َوْيٌح كلمُة رمحٍة:4ُنَساحَل وقاَل ... (َوْيِحاْل)ن كلمٌة أخفُّ ِم (ُبْيَو)اْلو.(َوْيساْل)

 .  وَوْيٍل ؟،وَوْيٍس،َوْيٍح:َل ِمنرُِّف الِفْعكيَف ُتَص:فإْن قيَل

 ]من الّرجز[:موُلاملع 5فأّما هذا البيُت،ِفْعاًلِت العرُب منها ما َصرََّف:َفُقْل

                                                      
 .  الّراء وكسرهاضمُّ هنا قراءتان: - 1

 .  86املّدثر/ - 2

 .  62مريم/ - 3

 .  (122/ 11/ 5كما يف شرح الّنووّي على صحيح مسلم )هو البصرّي، - 4

كتاب األدب(،  332/ 2وروَي من كالم عمر بن اخلّطاب رضي الّله عنه كما يف شرح البخارّي البن بّطال ) - 6

 .  (65 - 65/ 2/ 1شرح الّنووّي على صحيح مسلم )و

هنِد. ... وال واس أبو  فما وال وال واحه:ا قوُلفأّم)ذكر نوادر من الّتأليف(: 48ّنوع ال 422قال يف املزهر )ص - 5

 .  (فمصنوع
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 و َزْيٍدُبَأ َوَما َواَس ***     َفَما َواَل َوَما َواَح

 .  بيٌثصنوٌع َخإليه فإّنه َم ِفَتنََّتْلفال َت

 : ُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه(قوله )َيْحِس – 66رقم  102-101ص

بكسِر السِّنِي لغُة رسوِل الّلِه ،ٌل ُمضاِرٌعُب( ِفْع)َيْحِس
، ٌمعاِص وبه أخَذ،ٌةَغُح ُلْتوالَف،1

 .  ُةَزْموَح،وابُن عامٍر

رِت َسوالعرُب إذا َك،2[َحِسَب]سوٌر ْكواملاضي َم السِّنِي يَء َيْحِسُب بكسِرِلَم ُقِر:فإْن قيَل

 .  وَقِضَم َيْقَضُم ؟،َعِلَم َيْعَلُم:َع حنوحِت املضاِرَتاملاضي َف

وَنِعَم ،َحِسَب َيْحِسُب:أّن أربعَة أحُرٍف جاءْت عنهم على َفِعَل َيْفِعُل:فاجلواُب يف ذلك

 .  3ٌةفيهّن ُلَغيَّ والفتُح.وَيِبَس َيْيِبُس،وَيِئَس َيْيِئُس،َيْنِعُم

  سورة الفيل

                                                      
 .  لغة قريشيعين: - 1

 .  زيادة عن )م(ه:ُققال حمقِّ - 2

 كان امّل هفإّنيْفُضل، يُءالّش َفِضَل إاّل َعُلْفَي على هفمستقبُل َفِعَل على كان وما)(:48 الّنوع 646)صقال يف املزهر  - 3

 بالكسر أفعال وجاءتغريهما، املالّس يف ليس ينُعم َنِعم:لغة ويفَفِضل، مستقبل عن مبستقبله استغنوا َفَضَل األجود

 على أفعال وجاءتوييِبس، ييَبس ويبسوينَعم، ينِعم ونِعموييِئس، ييَأس ويئسوحيَسب، حيِسب حِسب:والفتح

 يأت ملَيِري؛ ندالّز وَوِريَيِفق، هأمُر وِوِفقيِرُع، وَوِرعمِيق، ووِمقيِثق، ووِثقيِرث، ووِرثيِلي، َيووِليِرم، َوِرَم:َيْفِعل

 .  (َتُموت ومّتَتُدوم، ُدمت واألجودَتمات، وِمّتَتَداُم، متِد املعتّل يف وجاء.غريها

 مستقبله فإن مكسورًا ماضيه كان فعل كّلألّن شاذ؛ :ويقال َأْحِسُبه،بالكسر،وهوحاحالّص يف قال)(:668)صيف وقال 

 نعمييبَس، ويبسييئس، ويئسحيِسُب، حِسب:نوادر جاءت أحرف أربعة إاّل يعَلم ِعلم:حنو العني مفتوح يأتي

 قووِفمِيق، وِمق:بالكسر مجيعًا ومستقبله ماضيه جاَء ما املعتّل ويفوالفتح، بالكسر املالّس من جاءت هافإّنينِعَم،

 .  (... يِلي ووِلييري، ندالّز ووِرييِرث، ووِرثيِرم، ووِرميِرع، ووِرعيِثق، ووِثقيِفق،
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 َعَلْيِهْم َوَأْرَسَل( 2) َتْضِليٍل ِفي َكْيَدُهْم َيْجَعْل َأَلْم( 1) اْلِفيِل َأْصَحاِبِب َربَُّك َفَعَل َكْيَف َتَر َأَلْم

  .(6) َمْأُكوٍل َكَعْصٍف َفَجَعَلُهْم( 4) ِسجِّيٍل ِمْن ِبِحَجاَرٍة َتْرِميِهْم( 3) َأَباِبيَل َطْيًرا

 : قوله تعاىل )َأَلْم َتَر( - 65رقم  100ص

  . ٍمْزَج و)َلْم( حرُف.التَّْقريِر يف َلفِظ ااِلْستفهاِم 1األِلُف أِلُف

 : قوله )َكْيَف َفَعَل( – 65رقم  128-102ص

َع وضاَر،ا ِاْسُتفِهَم بهفزاَل اإلعراُب عنه َلمَّ،سٌموهو ِا،ستفهاِمااِل )َكْيَف( توبيٌخ على لفِظ

 .  وا الفاَءُحَته ساكناِن َفلتقى يف آخِرفلّما ِا،ُهُرَكَن آِخَب أْن ُيْسَجفَو،احلروَف

 .  إذ هو أكثُر يف كالِم العرِب ؟،قاِء الّساكننِيِتْلحرَّكوُه بالكسِر اِلَفَهالَّ :فإْن قيَل

ليُل حكاُه اخل.وَحْيَث،َأْيَن: حنو،يف مثِل ذلك والفتُح أكثُر،َكِرُهوا الكسَر مع الياِء:َفُقْل

وقرَأ ابُن أبي .الَقَسِميف ،َلَأْفَعَلنَّ ذاَك 2َجْيِر: وقد جاَء الكسُر يف قوِلهم،َوَهْيَت َلَك،وِسيَبَوْيِه

 .  واحلمُد لّلِه.وكلُُّه صواٌب،بالكسِر 3إسحاَق )َوَقاَلْت َهْيِت َلَك(

                                                      
ستفهاِم ".قلُت:فإْن )يف ]الّنسخة[ ر:" ألُف َتوبيٍخ بلفِظ اال:1محن بن حيي اليمانّي يف اهلامشقال عبد الّر - 1

لعلَُّه أراَد أّن االستفهاَم َتقريٌر للُمخاَطِب كما سيأتي؟.قلُت: إّن اخِلطاَب للّنيبِّ قيَل:كيَف يقوُل للتَّوبيِخ مع قولِه:

 وفيه َتعريٌض باملشركنَي على سبيِل التَّوبيِخ هلم( .،وهو الّنيبُّ 

(، ِهوالَل ذلك أفعُل ال:ككقوِلذلك، أفعل ال ِرْيَج:كفقوُل. للعرب مينٌي:ِرَجْي)(:156/ 5قال يف كتاب )العني(:) -2

ويف القاموس احمليط .(معناه حّقًاو.مينٌي للعرباء:بكسر الّر،َجْيِر ال آتيَكقوهلم:)جري(: 512/ 2ويف الّصحاح )

وال َجْيِر ،:َجْيِر ال أْفَعْلأو مبعَنى:نعْم أو أَجْل.ويقاُل،َحقًَّاأي:،َيمنٌيوكأْيَن:،وقد ُيَنوَُّن،اِءَجْيِر بكسر الّر(:)358)ص

 . (أي ال َحقًَّا،ال أْفَعُل

 . واحلسنحميصن،وعبد الّله بن أبي إسحاق،وابن عّباس،وأبو األسود،وعيسى الثقفّي،لك ابن قرأ بذ - 3
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 : (َفَعَلقوله ) - 60رقم  128ص 

 .  عبارٌة عن الِفْعِل،ِفْعٌل ماٍض

 .  ُل منه ؟كيَف ُيَصرَُّف الِفْع:فإْن قيَل

 .  ع أيًضاَفَعَل َيْفَعُل بفتِح املضاِر:َفُقْل

 .  وِلَم ِاْخِترَي له الَفْتُح ؟:فإْن قيَل - 62رقم 

فأّما َفَعَل اّلذي َمثََّل . مثل َسَحَر َيْسَحُر،ُنْيوهي الَعاّلذي فيِه، للحرِف احَلْلِقيِّ:َفُقْل

ه َيْضِرُب وزُن:فتقوُل؛ا ومكسوًرا ومفتوًحاضموًمالنَّحِويُّوَن به األمثلَة فيأتي على ميزاِن امُلَمثَِّل به َم

 .  فاعِرْف ذلَك.وَيْطُرُق َيْفُعُل،ُلوَيْذَهُب َيْفَع،ِل َيْفِعُلْعالِفن ِم

 : قوله )ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل( – 58رقم  121-128ص

 .  اٍب ؟َحْصما واحُد َأ:فإْن قيَل

إاّل يف  اٍلَعْفاًل ال ُيجَمُع على َأألَن فاِع؛وهذا شاذٌّ:قالوا.ِهملِِّويِّنَي ُكٌب يف قوِل النَّْحاِحَص:َفُقْل

 .  اٌبَحْصٌب وَأاِحوَص،اٌرَصْنٌر وَأاِصوَن،اٌدَهْشٌد وَأاِهَش:همكقوِل،الّناِدِر

، ًبا َصْحًبااِحَت َصْعَمكأّنك َج،ًعا ِلَصْحٍبْماٌب َجَحْصيكوَن َأ واُب أْنالصَّ:ابُن ُدَرْيٍد وقاَل

 .  ًباَأْصَحاًبا َصْحَت ْعَمثّم َج،وَصاِحٍب وَصْحٍب،ٍرٍر وَتْجاِجوَت،اِرٍب وَشْرٍبمثل َش

                                                                                                                                                                                               

واإلمالء ، 133/ 2،واإلعراب للنَّحَّاس 253(،وأحال إىل:إحتاف الفضالء 151/ 3جم القراءات القرآنّية )أفاده يف مع

،واجملمع 318/  2،وكّشاف الّزخمشرّي 153/ 2وتفسري القرطيّب ،185/ 12،وتفسري الّطربّي 20/ 2للعكربّي 

 .  226/ 2والّنشر البن اجلزرّي ،335،واحملتسب البن جنِّّي /222/ 6للّطربسّي 

 



28 

، اٍل إاّل يف الّشاّذَعْفَفْعاًل ال ُيجَمُع على َأ ألّن؛اذٌّوهذا أيًضا َش:ْيِهَواَلَخ ابُن ِهالّل أبو عبِد قاَل

َحَبَسُه  حنَي 1ُةَئْياحُلَط قاَل.وِفَراٌخ يف الكثرِي وُفُروٌخ،ُة َأْفُرٍخ يف الِقلَّةثالوث،َفْرٌخ وَأْفَراٌخ:كقوِلهم

 : رضي الّله عنه عمُر

 َشَجُر اَلاٌء َوَم اِصِل اَلُزْغِب احَلَو ***     ِذي َمَرٍخاٍخ ِبوُل ِلأْفَرُقا َأاَذَم

 اَم الَناِس َيا ُعَمُرْرَحْم ُهِديَت ِإَمَفْا ***     ِلَمٍةْظْيَت َكاِسَبُهْم ِفي َقْعِر ُمَأْلَق

 : َوَأْرَسَل([  ...َكْيَدُهْم قوله )]َأَلْم َيْجَعْل 51رقم  122ص

 .  ُعِطَف مباٍض على مستقبل ؟ كيَف:ٌلفإْن سأَل ساِئ

 .  فُعِطَف ماٍض على ماٍض،املستقبل يف )َأَلْم َيْجَعْل( مبعنى املاضي:َفُقْل

 

 

 

 

 

  سورة ِلِإياَلِف

 الَِّذي( 3) اْلَبْيِت َهَذا َربَّ َفْلَيْعُبُدوا( 2) َوالصَّْيِف الشَِّتاِء ِرْحَلَة ِإيَلاِفِهْم( 1) ُقَرْيٍش ِلِإيَلاِف

 . ) 4) َخْوٍف ِمْن َوَآَمَنُهْم ُجوٍع ِمْن َأْطَعَمُهْم

 : قوله )ِمْن َخْوٍف( – 52رقم  281-288ص

                                                      
 ( .08(،وشرح السّكرّي )ص122 - 121ديوانه برواية وشرح ابن السِّكِّيت )ص - 1
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، واألصُل َخِوَف.ٌفاِئْوًفا فهو َخواملصدُر خاَف َيخاُف َخ.)َخْوٍف( جرٌّ ِبِمْن.ِمْن( حرُف جرٍّ)

 .  هاتاِح ما قبَلانِفِو حرُِّكهافصارِت الواُو أِلًفا ِلَت

 .  ما الّدليُل على أّنه َخِوَف ؟: فإْن قيَل

اَف َخ:فكنَت تقوُل،ُع َيْفُعُلبالفتِح َلجاَء املضاِر ولو كاَن َفَعَل،َيَخاُف ُهَعضاِرألّن ُم:ُقْلَف

 .  وُتُماَت َيوَم،وُلُقاَل َيَق مثَل،َيُخوُف

ُع ثّم جاَء املضاِر،وِدْمُت على َفِعَل بالكسِر،تُِّم: فقد قالِت العرُب: فإْن قيَل – 53رقم 

 .  وَيُموُت بالواِو،َيُدوُم

أّن هذيِن احلرفنِي  1ّيِنعن املاِز ْسُتِميِّاط عن الرُّيَّاخَل حّدثين أبو بكر بُن:فاجلواُب يف ذلك

 .  ِنْيَرجاءا ناِد

ه ِمن َفَعَل َيْفُعُل مثل قاَل أخَذمَّ فَمن َض.2وُمتُّ ِمتُّ: غتاِنتُّ وِدْمُت فيهما ُلِم:وقاَل غرُيه

حي أّن َي عن أبي ُعَبْيٍد 4عن عليٍّ 3حّدثنا أمحُد.اُماُت وَيَدوَمن كسَر قاَل يف املستقبل َيَم،وُلُقَي

َيَداُم يف :فيجوُز أن يكوَن على لغِة َمن قاَل،بكسر الّداِل 1)َما ِدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما(:قرأ 6بَن َوثَّاٍبا

 .  إّنه شاذٌّ:ومنهم َمن قاَل،منهماملضارِع 

                                                      
 .  (5هامش" َواَل ُيوِثُق " قوله: – 20رقم  06 - 04)صسبق الّتعريف به حتت: - 1

فيه لغتان داهما وضّمها يف األخرى.ويف )م(:))وِدْمُت وُدْمُت( بكسر الّداِل يف إحقال حمقُِّقه:كان ينبغي أن ُيزاَد: - 2

 .  ست ودمت( من غري تكرير الِفْعَلْين

 .  0اهلامش قوله " َواَل ُيوِثُق "(، – 20رقم  06 - 04)صينظر الّتعليق على: - 3

 .  2اهلامشقوله " َواَل ُيوِثُق "(، – 20رقم  06 - 04)صعلى: ينظر الّتعليق - 4

وغاية  (،163رقم  308 - 352/ 4ترمجته يف سري أعالم الّنبالء )(.183سدّي موالهم الكويّف املقريء )ت:األ - 6

 .  (3051رقم  308/ 2) الّنهاية
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 سورة الكافرون

 َما َعاِبٌد َأَنا َوَلا( 3) َأْعُبُد َما َعاِبُدوَن َأْنُتْم َوَلا( 2) َتْعُبُدوَن َما َأْعُبُد َلا( 1) اْلَكاِفُروَن َأيَُّها َيا ُقْل

  .(5) ِديِن َوِلَي ِديُنُكْم َلُكْم( 6) َأْعُبُد َما َعاِبُدوَن َأْنُتْم َوَلا( 4) َعَبْدُتْم

 : ّكاِفُروَن(قوله )ُقْل َياَأيَُّها اْل – 54رقم  212ص

                                                                                                                                                                                               
طلحة بن مصّرف،وأبي عبد الّرمحن الّسلمّي، ( أّنها قراءة 44/ 2يف معجم القراءات القرآنية ).56آل عمران/ - 1

در الّتالية:إحتاف الفضالء وأحال إىل املصاوحييى بن وثاب،واألعمش،وابن أبي ليلى،والفّياض بن غزوان،واملطّوعّي.

 1،وتفسري الّزخمشرّي 115/ 4وتفسري القرطيّب ،688/ 2،والبحر احمليط 02/ 1 واإلمالء للعكربّي،155

 .  285/ 1فش واملعاني لألخ،125
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نا بعد أّي فِلَم دخَل هاُه؛حنو )ّهَذا(،التَّنبيُه َيدُخُل قبَل ااِلسِم امُلْبَهِم:فإْن سأَل ساِئٌل فقاَل

 .  ؟

ُم َب الَوْهَهَل بني الكافريَن وأيٍّ َلَذَصنبيَه َفالتَّ لوال أنَّ،ُتضاُف إىل ما بعدها (َأيًّا)ألّن :َفُقْل

 .  ضاٌفإىل أّنه ُم

 : قوله )َتْعُبُدوَن( – 56رقم  213ص

ا َم:والّتقديُر،عوُد على اّلذية َتضَمَرواهلاُء امُل.الفاِعلنَي والواو اّلذي فيه ضمرُي.َما ُةَلِص

 .  ُهوَنُدُبْعَت

 .  ِلَم ُحِذَفِت اهلاُء ؟:فإْن قيَل لَك

ومع الواِو ،ه وهو الِفعُلِتمع ِصَل،ُصااِلسُم الَناِق:واحًدا ا صارْت أربعُة أشياَء شيًئاَلّم:ْلَفُق

َأْوىل  وكانْت،ذفوا اهلاَءَح سُم بالصِّلِةا طاَل االفلمَّ،فعوُلومع اهلاِء وهي امل،ِعلنَياوهي ضمرُي الف

  ]من الوافر[:1قال الّشاعُر. الكالِمٌل يف ْضوهي َف،فعوٌلها َمها ألّنن غرِيباحلذِف ِم

 4ِليَما 3َعَليَّ َوإنَّ َما َأْهَلْكُت ***     ي َوَصْوِبيإنََّما َخَطِئ 2َذِريِني

 .  ه هو ماليوإّن اّلذي أهلكُت:معناُه

                                                      
خزانة .وقد ُنسب البيت إليه يف:وهو شاعر جاهلّي،مرو بن متيمم بن َعْيَجمن بين اهُلِلَأْوس بن غلفاء  البيت - 1

(،ولسان 128رقم  631/ 2والّشعر والّشعراء )الّطبقة الثامنة(، 155/ 1عراء )وطبقات فحول الّش،(313/ 0األدب )

 :  وقبله.الفزارّي عنقاء بن( ال351/ 1ويف معجم األدباء )صوب(، 212/ 3صوب(،وتاج العروس ) 634/ 1العرب )

 . (احِلباُل ن َغْلفاَءْبِبا َتقطَّع   ***   وٍل:َأال قالْت ُأمامُة يوَم ُغ) 

 .  ( بدل )ذريين(َدِعيين)صوب(: 212/ 3صوب(،وتاج العروس ) 634/ 1يف لسان العرب ) - 2

 .  )أنفقت( بدل )أهلكت(:(128رقم  631/ 2والّشعر والّشعراء )(،313/ 0خزانة األدب )يف  - 3

 3وتاج العروس )صوب(، 634/ 1(،والّلسان )128رقم  631/ 2عر والّشعراء )والّش،(313/ 0خزانة األدب )يف  - 4

 .  )ماُل( بدل )ماِلي(:صوب( 212/
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 : قوله )َما َأْعُبُد( - 55رقم  214ص

 .  ورِة ؟يف هذه السُّ ريِرْكما وجُه التَّ:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

 أنَت:صاروا إىل الّنيبِّ ّصلَّى اللَُّه عليِه ]وّسلَّم[ فقالواُقرْيٍش كفَّاِر ن أّن قوًما ِم معناُه:َفُقْل

، عُبُد حنن ربََّك سنًةَن ولكْن،وال َينبغي أن ُتَسفَِّه أحالَم قوِمَك،1وابُن ساداِتِهم،َسيُِّد بين هاِشٍم

 اَلَو) ،َن( اآل وَنُدُبْعا َتَم ُدُبْعَأ اَل . وَنُراِفا الَكيَُّهاَأَي ْلُق) :فأنزَل الّلُه تعاىل؛نا سنًةإهَلأنَت ُد عُبوَت

ا يَمِف ْمُتْنَأ ( تُّْما َعَبْدَم) ِنُف ْأَتْسا َأيَمِف ( ٌداِبا َعَنَأ اَلَو . ُدُبْعا َأَم) وَن ُلِبْقَتْسا َتيَمِف ( وَنابُدَع ْمُتْنَأ

 . (  ُبُدْعا َأَم) َة اَعالسَّ ( وَنُداِبَع ْمُتْنَأ اَلَو) ،اِنَمالزَّ َنى ِمَضَم

 : 55رقم  216-214ص

 .  وَن ؟اِبُدَع ْمُتْنَأ اَلَو:َم قيَلفِل؛هم َمن أسلَم بعد ذلك الوقِتقد كاَن في2ف:ٌلفإْن قاَل قاِئ

 منهموعِلَم الّله تعاىل ذلك ،وا على الُكفِرهم ماُتأّن هذا نزَل يف قوٍم بأعياِن:فاجلواُب يف ذلك

اٌء َعَلْيِهْم َءَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن( يف )َسَو:كما قاَل تعاىل؛افأخرَب أّنهم ال ُيؤمنون أبًد،

 .  ِت املوِعَظُة قوًماَعَفوقد َن،همقوٍم بأعياِن

فيهم  كاَن وإْن،نؤِمال ُي ْنَموُيراُد به اخلاصُّ ِل،اكوَن اخِلطاُب عامًّأْن َي:وفيِه جواٌب آخُر

 .  َمن قد آمَن

   :(قوله )َلُكْم ِديُنُكْم – 50رقم  216ص

 .  و ؟ِلَعْمٍرو،ِلَزْيٍد: إذا قلَت،كسورٌةوالُم اإلضافِة َم،ِت الّلاُمَحِلَم ُفِت:فإْن قاَل قائٌل

                                                      
 :)سادتهم( بدل )ساداتهم( .385يف ط/دار اآلفاق ص - 1

 من ط/دار اآلفاق ! .الفاء ساقطة  - 2
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إّن :قولك َلْبٌس حنُو فيه وإَنما جيوُز كسُر بعِض الّلاماِت إذا وقَع،ُحْتأصُل ُكلِّ الٍم الَف:َفُقْل

 ْموالُم اإلضافِة متى َوِلَيها َمْكِنيٌّ َل.فُيْفَرُق بني الِم امِلْلِك والِم االبتداِء،وإّن هذا َلَزْيٌد،هذا ِلَزْيٍد

 .  حتاجوا إىل َفْرٍقفلم َي؛ْسِبَتْلَت

 : قوله )َو ِلَي ِديِن( – 52رقم 

 .  ٌع باالبتداِءْف)ِديِن( َر

 .  وَموضُعُه رفٌع باالبتداِء مثل األّوِل ؟ 1ِلَم َخَفْضَت النُّوَن:ٌلفإْن قاَل قاِئ

، واألصُل )ِديِني( بالياِء،ُت بالكسرِة عن الياِءْأَزَتْجكلِِّم ثّم ِاَتفُتُه إىل ياِء امُلَضألنِّي َأ:َفُقْل

 : 2كما قال الّشاعُر؛فحذفوا الياَء اختصاًرا

 السَّْيِف الدََّماِب 4ُتْعِطى َرُأْخُجوًدا َو ***     ِدْرَهًما 3َكفَّاَك َكفٌّ َما ُتِليُق

 .  ختصاًراَء ِاذَف اليافح،بالياِء (يُتعِط):أراَد

 

 

 

                                                      
بالكسرِة  فحذفوا الياَء اجتزاًء وهي يف موضِع رفٍع ألّن األصَل " ِديِني " )وإّنما ُكِسرِت النُّوُنه:يف )ر(:ُققال حمقِّ - 1

 . اَي َفاْرَهُبوِن، َفاتَُّقوِن "( َوإيَّ كما قال الّله تعاىل:"

 1) احلاجلليس الّص (،وهو يف110، 25/ 2)معاني القرآن  يف اءلفّرالبيت يف أكثر املصادر من غري نسبة،وأنشده ا - 2

 2) اسكلمات الّن يمعان اهر يفالّز(،ويف سائّيأنشد الِك(:)و460/ 2األعشى )يف صبح من إنشاد األصمعّي،و (352/

 . (ونوأنشد البغدادّي(:)612/ 2) صناعة اإلعراب سّريف ،و(اءوالفّر،سائّيأنشد الِك(:)08/

 .  ُتْمِسُكما أي: - 3

 .  ( بدل )وأخرى ُتْعِط(ِطْعُت فٌّوَك):وفيهفذكر البيت، وأنشد الكسائّي(:420/ 2يف صبح األعشى ) - 4
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 1سورة ّتبَّْت

 َلَهٍب َذاَت َناًرا َسَيْصَلى( 2) َكَسَب َوَما َماُلُه َعْنُه َأْغَنى َما( 1) َوَتبَّ َلَهٍب َأِبي َيَدا َتبَّْت

  .(6) َمَسٍد ِمْن َحْبٌل ِجيِدَها ِفي( 4) اْلَحَطِب َحمَّاَلَة َواْمَرَأُتُه( 3)

 : قوله )َأبي َلَهٍب( – 58رقم  221ص

                                                      
 .  امَلَسدوُتسمَّى كذلك بسورة: - 1
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 .  ألّن َوْجَنَتْيِه كاَنتا كأّنهما َتَتوقَّداِن ُحْسًنا؛وإّنما ُكِنَي بأبي َلَهٍب

 .  ؟ ّمِلَم ُكِنَي ومل ُيسَّ:فإن قيَل

 .  كاَن َعْبَد الُعزَّىألّن ِامَسُه :َفُقْل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1سورة الصََّمد

 . )4) َأَحٌد ُكُفًوا َلُه َيُكْن َوَلْم( 3) ُيوَلْد َوَلْم َيِلْد َلْم( 2) الصََّمُد اللَُّه( 1) َأَحٌد اللَُّه ُهَو ُقْل

 : قوله )ُقْل ُهَو اللَُّه( – 51رقم  220ص

 .  )ُقْل( َأْمٌر

                                                      
 .  )سورة اإلخالص(ه:يف )ر(:ُققال حمقِّ - 1
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، ال إلَه إاّل اللَُّه:وجَب أن تقوَل؛(َه إاّل الّلُهال إل)ُقْل :ُلقاَل القاِئ إذا:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

   . يف مجيِع الُقرآِن ؟ (ُقْل)األمِر يف ]لفِظ[ باِت فما وجُه َث.(ُقْل)ال َتِزْد و

ُقْل أعوُذ ):ُدوُقْل يا حمّم،(ُقْل هو الّلُه أحٌد):ُدُقْل يا حمّم:التَّقديَر أّن:فاجلواُب يف ذلك

 .  كما َلقََّنَه جربيُل عن اللَِّه عزَّوجلَّ ]وَسلَّم[ فقاَل النَّيبُّ صّلى الّله عليه،(بِّ الّناِسبَر

ن ُظ ِمحَفما َت:أعرابيٍّقيَل ِل:بيِّ قاَلاعن ثعلٍب عن ابن األعر 1د بن أبي هاشٍموأخربنا حمّم

اللَُّه  َو)ُه:ابِن مسعوٍد 2ويف حرِف.ُقْل هيعين ما كاَن يف أّوِل،الِقِلالَق أحفُظ ُسَوَر:فقاَل.القرآِن ؟

 .  ُرُهَبَخ 3و)اللَُّه( تعاىل.بتداِءٌع بااِلْف( َرَوو)ُه.ٌد( بغري ُقْلَأَح

 .  ومل يتقدَّْم ِذْكُرُه ؟ 4ْبَتَدْأَت بامَلْكِنيِِّلَم ِا:فإْن قيَل – 52رقم 

، خاِلَصٌة له ليس فيها شيٌء ِمن ِذكِر الدُّنياوهي ،عاىلناٌء على الّلِه َتَث ورَةألّن هذه السُّ:َفُقْل

 َهٍبْن َذَأِم،تعاىل ِذْكُرُه ِبْرَنا عِن اللَِّهْخَأ:صلَّى اللَُّه عليِه ]وسلَّم[ٍم قالوا للنَّيبِّ ْوَقونزلْت جواًبا ِل

 .  ٌدواِح أْي.(َأَحٌد)ُقْل ُهَو الَلُه :فأنزَل الّلُه تبارَك وتعاىل]؟[. َأْم ِمن ِمْسٍك،ٍةَأْم ِمْن ِفضَّ،هو

 : قوله )َلْم َيِلْد( – 53رقم  238ص

فإْن َحلَِّت الواُو بني .وهاُلفلمَّا َحلَِّت الواُو بني ياٍء وكسرٍة َخَز،واألصُل َيْوِلْد." ْمَل"  ب َجْزٌم

 .  َيْوَحل و،َيْوَجل و،َيْوُضؤ و،مثل َيْوُطؤ،أو بني ياٍء وضمٍَّة مل ُتحَذْف،ياٍء وفتحٍة

                                                      
،من شيوخ ابن خالويه (هـ346ثعلب )ت:بغالم أبو عمر الّزاهد الّشهري هو حمّمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم  - 1

. 

وهو كذلك يف ه بن مسعود،وأبّي بن كعب،( لعبد الّل251/ 0ُنِسَب هذا احلرُف يف معجم القراءات القرآنّية ) - 2

 .  (015/ 4كّشاف الّزخمشرّي )

 ! . 323لفظة )تعاىل( ساقطة من ط/دار اآلفاق ص - 3

 .  أي ضمري الّرفع املنفِصل )هو( - 4
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 .  وقد َحلَّْت بني ياٍء وكسرٍة ؟،ِلَم َلْم َتسُقِط الواُو ِمن ُيوِعُد وُيوِزُع:ٌل فقاَلسأَل ساِئ فإْن

وِانضمَّ ما قبَلها ،ألّن الواَو إذا َسَكَنْت؛صحيحٌة ال واٌو،أّن هذه الواَو َمدٌَّة:فاجلواُب يف ذلك

 .  فصارْت مبنزلِة األلِف يف َواَعَد؛َتصرُي َمدًَّة

 : قوله )َوَلْم َيُكْن( – 54رقم  231-238ص

ِضٍع )َواَل ْوويف َم،حبذِف النُّوِن 1إّن يف كتاِب الّلِه تعاىل )َواَل َتُك(:ٌل فقاَلفإْن سأَل ساِئ

 .  فما الفرُق ؟؛وُكلُّها ُنِهَي به،3ِضٍع )َواَل َتُكوَننَّ(ْوويف َم،2َتُكْن(

 وسكوِنها،سكوِنالواُو ِل )َواَل َتُكْن( سقطِت قيَل فيِه ذيأَن املوِضَع اّل:فاجلواُب يف ذلك

كاَن حذُف عينِه عند سكوِن الِمِه ،يُنهَع عتلَّْتوِا،هُمال حَّْتٍل إذا َصْعوذلك أّن كلَّ ِف؛النُّوِن

 .  ال ِلْلَجْزِم،قاِء الّساكننِيِتْلاِل

، حِت األوىلَتَفْنفِا ِةاملشدََّد ّما جئَت بنوِن الّتوكيِدَل،ي قيَل فيِه )َواَل َتُكوَننَّ(واملوِضُع اّلذ

 .  عْتَجُن َرالّساِك حّرَكفلَما َت،ِناِكِة السََّنقاَرحذُفها مُل كاَن إْذ؛ِت الواُوَعَجَر

 إْذ؛ها حروَف امَلدِّ واللِّنِيْت ِلُمضاَرَعِتَطَقاَل َتُك( فإّن الّنوَن َسفيه )َو ي قيَلِضُع اّلذْووامَل

كما تقوُل يف حرِف ،اوَمُقمل َي:اجلزِم إذا قلَت عالمَة هاوسقوُط،(اِنوَمُقَي)كوُن إعراًبا يف َت كانْت

إجياًبا  كانْت إْذ،(وُنُكَي)و،(اَنَك)هم ِلستعماُلا َكُثَر ِامَّفَل.ُزْغَي ْموَل ُعْدَي ْموَل،وُزْغو وَيُعْدامَلدِّ واللِّنِي َي

                                                      
 .  68غافر/ - 15لقمان/ - 2مريم/ - 125الّنحل/ - 182، 15هود/ - 48الّنساء/ - 1

 .  40القلم/ - 58الّنمل/ - 42هود/ - 286األعراف/ - 186الّنساء/ - 2

 .  05القصص/ - 186، 26يونس/ - 14األنعام/ - 3
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َيُص  ْمَل:قاُلفُي،وُنُصاَن َيَص:ومل يفعلوا ذلك يف،ختصاًراحذفوا الّنوَن ِا،كلِّ ِفْعٍلوَنْفًيا ِل،كلِّ ِفْعٍلِل

 .  طيٌففاعِرْف ذلك فإّنه َل،1هم كذلكستعماُلِا ِركثمل َي إْذ؛ًراٌد َعْمْيَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة الفلق

 النَّفَّاَثاِت َشرِّ َوِمْن( 3) َوَقَب ِإَذا َغاِسٍق َشرِّ َوِمْن( 2) َخَلَق َما َشرِّ ِمْن( 1) اْلَفَلِق ِبَربِّ َأُعوُذ ُقْل

  .(6) َحَسَد ِإَذا َحاِسٍد َشرِّ َوِمْن( 4) اْلُعَقِد ِفي

 : قوله )َوِمْن َشرِّ( – 56رقم  234ص

                                                      
هي ساقطة من تعماله لذلك "(.قلت:" مل يكثر اسوُيحتمُل أّن صواَبها ه:)هذه الكلمة ليست يف " م ".ُققال حمقِّ - 1

 .  325ط/دار اآلفاق ص
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جيُء باألِلِف حنو فاُضِل َيا يف معنى التَّمجيُع ما يف كالِم العرِب َأْفَعُل ِمْن َكَذ:ٌلفإْن قاَل قاِئ

ن ٌر ِمْيزيٌد َخ:وَشرٍّ فإّنهم قالوا،ٍرْيإاّل يف َخ ن خاِلٍدُب ِمَتْكوزيٌد َأ،ون َعمٍرزيٌد أفضُل ِم:كقوِل

 .  ؟ ن هذيِنَف ِمطوا األِلَقْسَم َأفِل،َشرُّوال َأ،ُرَيْخَأ:ومل يقولوا،وَشرٌّ من َعمرو،وٍرَعْم

: ُشَفْخوقال اأَل.ماُهُفأِل ْتَفهما فُحِذستعماُلرًّا َكُثَر ِاوَش،ًراْيإحداهما أّن َخ:ِلِعلَّتنِي 1َفُقْل

ما إْذ ُهُفْت أِلفُحِذَف،فاِنِرنَصوَشرًّا فإّنهما َي،ًراْيُف إاّل َخِرنَصما ُيقاُل فيِه َأْفَعُل ِمْن َكَذا ال َي مجيُع

 .  ماُهَرظاِئقا َنفاَر

 

 ولّله احلمد يف البدء واخلتام،مّت

 الّلهد بن عبد وأزكى الّسالم على عبده ومصطفاه حمّم،وأفضل الّصالة

 والّتابعني هلم بإحسان،وصحبه،وعلى آله

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع

 

                                                      
 .  (55)إيقاظ الَوسنان من زاّلت اللِّسان رقم يراجع له كتابي الثاني  - 1
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عبد الكريم ق:د.يقحت،اإلباضّي الُصحارّي يّبَسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوَتل ةغة العربّياإلبانة يف الّل -8

ر أبو جاِسد. - ادن عّوَسد َححمّمد. -ار ّرصالح َجد. - محنت عبد الّرَرْصُند. - خليفة

 . م1222 -هـ 1428األوىل /ط،مانسلطنة ُع -سقط مب والثقافة راث القومّيوزارة الّت،ةصفّي

 - ةالعلمّي الكتب دار،ارزّك اراجلّب عبد:حتقيق،وجّيلقّنلصّديق بن حسن خان ا العلوم أجبد -1

  .م 1250 بريوت

: دراسة وحتقيق،مع حتقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد ابن خالويه وجهوده يف الّلغة -4

 .  م1205 -هـ 1485ط/األوىل ،بريوت -مؤّسسة الّرسالة ،حممود جاسم حمّمد

 مدرسة مكتبة من فريد خمطوط عن) اهلجرّي الثالث القرن من مؤلِّفِل العّباسّية الّدولة أخبار -3

 ليعةالّط دار،املطليّب اراجلّب عبد.د،الّدوري العزيز عبد.د:حتقيق،(بغدادب حنيفة أبي

  . بريوت – والّنشر للّطباعة

مؤّسسة ،حممود جاسم الّدرويش.د:حتقيق،أمساء األسد البن خالويه احلسنب بن أمحد -5

 .  م1202 -هـ 1482ط/الثانية ،بريوت –الّرسالة 

لعبد الباقي بن عبد اجمليد اليمانّي،حتقيق:د.عبد يف تراجم الّنحاة والّلغوّيني  إشارة الّتعيني -6

 م .1205 - هـ1485اجمليد دياب،ط/األوىل بالّرياض 

فايز .د:راجعه وقّدم له،يف الّنحو للّسيوطي عبد الّرمحن جالل الّدين األشباه والّنظائر -7

 .  م1204 -هـ 1484ط/األوىل ،بريوت –دار الكتاب العربي ،ترحيين

د بن بكر حمّم يأب:نْيللخالديَّ ني واملخضرمنيواجلاهلّي املتقدِّمني أشعار من والّنظائر األشباه -1

ة اجلمهورّيب وزارة الثقافة،دقة د علّيحمّم.د:حتقيق،عثمان سعيد بن هاشم يوأب،هاشم

 .  م1226ة ورّية الّسالعربّي
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ومعه االستيعاب يف أمساء ،حابة البن حجر أمحد بن علّي العسقالنّيالّص معرفة يف اإلصابة -9

 .  بريوت –دار الكتاب العربّي ،األصحاب البن عبد الرّب يوسف بن عبد الّله

وعبد الّسالم حمّمد ،أمحد حمّمد شاكر:شرح وحتقيق،املنطق ليعقوب بن السِّكِّيت إصالح -80

 .  ابعةط/الّر،القاهرة – دار املعارف،هارون

أبي عبد الّله احلسني بن أمحد البن خاَلَوْيه إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم  -88

 ،الّرحيم حممود تصحيح عبد.م1205 -هـ 1485بريوت  -املكتبة الّثقافّية ،الّنحوّي

 .  والّشيخ عبد الّرمحن بن حييى اليمانّي،1سامل الكرنكوّي.د:وتعليقات

 ط/أخرى:دراسة وحتقيق:د.فتح الّله أمحد سليمان،دار اآلفاق العربّية بالقاهرة،ط/األوىل 

 . م2880 -هـ 1422

عبد .د:حّققه وقّدم له بن أمحد،ويه احلسنيإعراب القراءات الّسبع وعللها البن خال -81

 -هـ 1413ط/األوىل ،بالقاهرة مكتبة اخلاجنّي -مطبعة املدني الّرمحن بن سليمان العثيمني،

  . م1222

 .  م2882أيار/مايو  -ط/اخلامسة عشر ،دار العلم للماليني،خلري الّدين الزِِّركلّياألعالم  -84

: يهوعّلق علصّححه ،بتاريخ حلب الّشهباء حملّمد راغب الطّباخ احلليّب عالم الّنبالءأ -83

 -هـ 1482ط/الثانية . م1223 - هـ1341ط/األوىل ،حلب -دار القلم العربي ،حمّمد كمال

  . م1202

 .  م1203 -هـ 1483حسن األمني :حتقيق وختريج،للسّيد حمسن األمني أعيان الّشيعة -85

                                                      
 .  وومسه ب)سامل الكرنوكي(العال سامل مكرم من املستشرقني، عبداحلّجة يف القراءات الّسبع د. ُقعّده حمقِّ - 1
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، بريوت –دار الفكر ،مسري جابر:حتقيق،األصفهانّي الفرج أبيسني احلعلّي بن األغاني ل -86

  . ط/الثانية

بن هبة اهلل بن أبي  علّيل ىاإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكن -87

  . هـ1411األوىل /ط،بريوت –ة دار الكتب العلمّي،نصر بن ماكوال

  . بريوت –دار الكتب العلمّية ،البغدادّي القالي علّي أبيمساعيل بن القاسم إل األمالّي -81

، مجال الّدين الوزيرعلّي بن يوسف أبي احلسن  الّنحاة للقفطّي الرّواة عن أنباهإنباه  -89

 بالقاهرة،ومؤّسسة الكتب الثقافّية ،دار الفكر العربيحمّمد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق

 .  م1205 -هـ 1485ط/األوىل ،بريوتب

ه قحّق،لزَّْرَكِشّياالدِّيِن  َبْدِر َعْبِد اللَِّه يَأِب بن عبد اهللحملّمد  يف أصول الفقه احمليط البحر -10

 بريوت - ةدار الكتب العلمّي،د تامرد حمّمحمّم.د:ق عليهأحاديثه وعّل جوخّروضبطه 

 .  م2888 -هـ 1421

 .  بريوت –مكتبة املعارف ،إمساعيل بن عمر أبي الفدا والّنهاية البن كثري البداية -18

، حممد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق،الّلهد بن عبد حمّم الربهان يف علوم القرآن للّزركشّي -11

  . [م1252 – هـ1321ط/الثانية ]ُكتبت املقّدمة عام ،بريوت –صيدا باملكتبة العصرّية 

 8سورة يوسف دارسًة،حَلويفِّابن إبراهيم  علّيألبي احلسن الربهان يف علوم القرآن لإلمام  -14

 ،ة عنانيالباحث:إبراهيم عناني عطّياسم ،فسري وعلوم القرآنكتوراه يف الّتالّدلنيل  وحتقيقا

 . م2816 -هـ 1435اليزيا مب ةجامعة املدينة العاملّي،د أمحد جنمد سّيالسّيحتت إشراف:

 –دار الفكر ،ارسهيل زّك.د:حتقيق،العديم عمر بن أمحد البن حلب تاريخ يف لبالّط بغية -13

  .م 1200 ط/األوىل،بريوت
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د أبو الفضل حمّم:حتقيق،محنوالّنحاة للّسيوطّي عبد الّربغية الوّعاة يف طبقات الّلغوّيني  -15

  .م 1252 - هـ1322 الثانيةط/،دار الفكر،إبراهيم

، د املصرّيحمّم:حتقيق،د بن يعقوبالبلغة يف تراجم أئّمة الّنحو والّلغة للفريوزبادّي حمّم -16

 . هـ 1485ط/األوىل ،الكويت - عن مجعية التُّراث اإلسالمّي

 –التُّراث العربّي ،الزَّبيدّي د مرتضى احلسييّنالقاموس للسّيد حمّم جواهر من العروس تاج -17

)ُطبعت أجزاؤه يف سنوات .مطبعة حكومة الكويتعن ،ارة اإلرشاد واألنباء يف الكويتوز

 .  خمتلفة(

 -،دار املعارف عبد احلليم الّنّجار.د:نقله إىل العربّية،بروكلمانلكارل تاريخ األدب العربي  -11

 .  ط/الّرابعة،القاهرة

عمر .د:حتقيق،د بن أمحد بن عثمانللذهيّب حمّم تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -19

 .  م1205 -هـ 1485ط/األوىل ،بريوت -دار الكتاب العربّي ،ّسالم تدمريعبد ال

 احملاسن ل بن حّممد أبيلمفّضل ني وغريهمني والكوفّيمن البصرّيالّنحويني  العلماء تاريخ -40

 – وزيع واإلعالنشر والّتباعة والّنهجر للّط،د احللواح حمّمعبد الفّت.د:قيقحت،التَّنُّوخي

 .  م1222 =هـ 1412الثانية /ط،القاهرة

  . بريوت –دار الكتب العلمّية ،أمحد بن علّي البغدادّي بغداد للخطيب تاريخ -48

الّدين أبي سعيد حمّب :دراسة وحتقيقن عساكر علّي بن احلسن،الب دمشقمدينة تاريخ  -41

  . م1226 -هـ 1416بريوت  –دار الفكر ،عمر بن غرامة الَعمروّي

 ين أبي احلسن املرداوّيبن سليمان عالء الّد علّيل حرير يف أصول الفقهحبري شرح الّتالّت -44

 شدمكتبة الّر،راحأمحد الّس.د،عوض القرني.د،محن اجلربينعبد الّر.د:حتقيق،احلنبلّي

  . م2888 -هـ 1421ة عودّيالّس -بالّرياض 
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 –دار القلم ،عبد الغيّن الّدقر:حتقيق وتعليق،للّنووّي حييى بن شرف حترير ألفاظ الّتنبيه -43

  .م 1200 - هـ1480ط/األوىل ،دمشق

، عبد الّرمحن بن أبي بكر جالل الّدين حتفة األديب يف حناة مغين اللَّبيب للّسيوطّي -45

عامل الكتب احلديث و جدار للكتاب العاملي ،سهى نعجة.د،حسن امللخ.د:دراسة وحتقيق

  . م2880 -هـ 1422ط/الثانية ،األردن -

محدي عبد اجمليد إمساعيل :حتقيق،د بن طاهر بن القيسرانّيتذكرة احلّفاظ حملّم -46

 . هـ 1416ط/األوىل ،ياضدار الّصميعّي بالّر،السَّلفّي

عفيف عبد .د:حتقيق،األندلسّي الغرناطّيأبي حّيان ّمد بن يوسف تذكرة الّنحاة حمل -47

 .  م1205 -هـ 1485ط/األوىل ،بريوت –مؤّسسة الّرسالة ،الّرمحن

عبد الّله بن فهيد :دراسة وحتقيق،ألمحد بن مطرف بن إسحاق الكنانّي الّترتيب يف الّلغة -41

 .  م1223 -هـ 1413الّسعودّية  -جامعة أّم القرى ابن رشود البقمّي،

  .م 1228 – هـ1418ط/األوىل ،دار الثقافة باجلزائر،أبي الفداتفسري إمساعيل ابن كثري  -49

 .  دار الفكر،يوسف بن علّي بن يوسف بن دحمّم انحّي احمليط ألبي البحر تفسري -30

  = جامع البيان يف تفسري القرآن البن جرير الّطربّيتفسري الّطربّي . 

 تفسري القرطيب = اجلامع ألحكام القرآن .  

املظّفر منصور بن حمّمد الّسمعانّي،حتقيق:أبي بالل غنيم بن عّباس بن تفسري القرآن ألبي  -38

 م .1225 -هـ 1410غنيم،دار الوطن بالّرياض،ط/األوىل 

 حتقيق:،القرطيّب الرّب عبد يوسف بن عمر يبألأ من املعاني واألسانيد مهيد ملا يف املوّطالّت -31

 . م1221 - هـ1411 سعيد أمحد أعراب
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دار إحياء ،يوطّيين الّسجالل الّد محن بن أبي بكرعبد الّرل مالك أموّطتنوير احلوالك شرح  -34

 . صرمب الكتب العربّية

، عدّيمحن بن ناصر بن عبد اهلل الّسعبد الّرلان محن يف تفسري كالم املّنتيسري الكريم الّر -33

 -هـ 1423األوىل /ط،بريوت – سالةسة الّرمؤّس،وحيقالّل محن بن معاّلعبد الّر:قيقحت

  . م 2882

د حمّم:حتقيق،لعبد امللك بن حمّمد أبي منصور الّثعاليّب مثار القلوب يف املضاف واملنسوب -35

  . 1256ط/األوىل ،القاهرة –دار املعارف ،أبو الفضل إبراهيم

د فؤاد حمّم:حتقيق وختريج وتعليق،أبي عيسى د بن عيسى بن َسْوَرةجامع الّترمذّي حمّم -36

  . القاهرة –األزهر ب دار احلديث،عبد الباقي

  . م1205 – هـ1480بريوت  –ة دار الكتب العلمّيط/أخرى:

  .م 1202 – هـ1415بريوت ،دار املعرفة،ربّيجامع البيان يف تفسري القرآن البن جرير الّط -37

 . ط/أخرى:حتقيق وختريج حممود حمّمد شاكر،مكتبة ابن تيمّية بالقاهرة 

 عبد اهلل األنصارّي يبن أمحد بن أبي بكر بن فرح أبد حمّم للقرطيّب اجلامع ألحكام القرآن -31

ة اململكة العربّي - ياضالّربدار عامل الكتب ،هشام مسري البخارّي:قيقحت،اخلزرجّي

  . م2883 - هـ1423 ةعودّيالّس
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 أبي الفرج الّنهروانّي زكريا بن لمعافىل 1الّشايف اصحالّن واألنيسالكايف  احلالّص اجلليس -39

هـ 1413ط/األوىل ،بريوت -عامل الكتب ،حمّمد مرسي اخلولّي.د:وحتقيق دراسة،اجّلريرّي

 . م1223 -

وعبد اجمليد ،د أبو الفضل إبراهيمحمّم:حتقيق،العسكرّي هالل األمثال ألبي مجهرة -50

  .م 1200ط/الثانية ،دار الفكر،قطامش

العال سامل عبد .حتقيق وشرح د،احُلجَّة يف القراءات الّسبع البن خالويه احلسني بن أمحد -58

 م .1201 – هـ1481 ابعةط/الّر،دار الشروق،مكرم

عبد :حتقيق وشرح،البغدادّيبن عمر  القادر لعبدباب لسان العرب ّب ُلوُلاألدب  خزانة -51

 .  م2888 -هـ 1428ط/ الّرابعة ،القاهرةب مكتبة اخلاجنّي،الّسالم حمّمد هارون

 هـ1426بريوت  - اب العربّيدار الكت،خليل الّدَوْيهّي.شرح د ن أبي فراس احلمدانّيديوا -54

 . م 2886 –

: حتقيق،أمساء كتب األعالم:وحباشيته،د بن عبد الّرمحنحمّم ّيالغزِّ البن اإلسالم ديوان -53

 .  م1228 -هـ 1411ط/األوىل ،بريوت –دار الكتب العلمّية ،ْسَروي حسنسّيد َك

  .بريوت  – ديوان مجيل بثينة دار صادر -55

                                                      
يف  ليبجذكره كاتب ،ايفاصح الّشنيس الّناحل الكايف واألاجلليس الّص(:)356/ 3قال يف إيضاح املكنون ) - 1

سخة املوجودة من هذا الكتاب يف دار الكتب والّن،هروانّيبي الفرج معافى بن زكريا الّنأل [623/ 1] كشف الظنون

منسوبا للمعافى بن  أجزاءوقد ُطبع يف أربعة (.لفليتأّمي،وزمحن ابن اجلالّر بي الفرج عبدة بعينه ألاملصرّي

كما طبع باسم: )اجلليس م،1223 -هـ 1413عن دار عامل الكتب ببريوت  حمّمد مرسي اخلولّيزكرّيا،بتحقيق:د.

ز عن رياض الّريس للكتب والّنشر ااز صاحل فّوفّولّناصح( منسوبا لسبط ابن اجلوزي،وحتقيق:الّصاحل واألنيس ا

 .  والظاهر أّنهما كتابان خمتلفان.
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 :م .1202 -هـ 1482بريوت  –دار بريوت ط/أخرى 

،حتقيق:د.نعمان حمّمد أمني طه،مكتبة برواية وشرح ابن السِّكِّيت احلطيئة ديوان -56

 م .1205 -هـ 1485بالقاهرة،ط/األوىل  اخلاجنّي

 :تصحيح:أمحد بن األمني الّشنجيطّي،مطبعة الّتقّدم السّكرّيأبي احلسن شرح ط/أخرى،

 مبصر .

 :هـ 1425بريوت،ط/الثانية  –طّماس،دار املعرفة  :محُدواوشرحه ااعتنى بهط/أخرى- 

 م .2886

بريوت ،دار بريوت للّطباعة والّنشر،لعبدديوان زهري بن أبي سلمى ومعه ديوان طرفة بن ا -57

 . م 1205 - هـ1485

  .مصر –دار املعارف ،صالح الّدين اهلادي:شرح وحتقيق،ديوان الّشّماخ بن ضرار الّذبياني -51

دار الكتاب ،فايز حمّمد.د:قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه،ربيعةديوان عمر بن أبي  -59

 .  م1225 -هـ 1415ط/ الثانية ،بريوت –العربي 

 .  بريوت –دار األضواء ،هرانييخ آقا بزرك الّطلّشريعة إىل تصانيف الّشيعة لالّذ -60

اهلل  عبد.د:حتقيق،دأبي حمّم د الكّتانّيذيل مولد العلماء لعبد العزيز بن أمحد بن حمّم -68

 . هـ 1482ط/األوىل ،ياضالّر –دار العاصمة ،أمحد سليمان احلمد

 شركة األعلمّي،الكويّف ألمحد بن علّي بن أمحد أبي العّباس الّنجاشّي رجال الّنجاشّي -61

  . م2818 -هـ 1431ط/األوىل ،بريوت -بوعات للمط
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، الّرمحن بنت الّشاطيءعائشة عبد .د:حتقيق،املعرِّّي ألبي العالء والّشاحج الّصاهل رسالة -64

  . م1204 -هـ 1484ط/الثانية ،مصر -دار املعارف 

حتقيق وشرح وضبط ،ّياملعرِّ العالء أبيمحد بن عبد الّله بن سليمان املالئكة أل رسالة -63

  . م1222 -هـ 1412بريوت ب دار صادر،حمّمد سليم اجلندّي:ومعارضة

،الّدار اخلوانسارّي باقر املوسوّي ّمدحمليف أحوال العلماء والّسادت روضات اجلّنات  -65

 .  م1221 -هـ 1411بريوت ب اإلسالمّية

حسني حمّمد حمّمد .د:قّدم له وضبطه وعّلق عليه،الّريح البن خالويه احلسني بن أمحد -66

 .  م1204 -هـ 1484األوىل /ط،جامعة امللك عبد العزيز باملدينة املنّورة،شرف

حامت صاحل ق:د.يق،حتد بن القاسم األنبارّيبكر حمّم يبألاس اهر يف معاني كلمات الّنالّز -67

 .م 1222 -هـ 1412األوىل /ط،بريوت –سالة سة الّرمؤّس،امنالّض

 –دار القلم ،د.حسن هنداوّيحتقيق:،ّيبي الفتح عثمان بن جنِّأل صناعة اإلعراب سّر -61

 م .1206 األوىل/ط،دمشق

عبد العزيز :حتقيق،ومعه ذيل األمالّي،البكرّيبيد ألبي ُع القالّي أمالي شرح يفآلي الّل مسط -69

 . م 1235 – هـ1364مطبعة جلنة الّتأليف والّترمجة والّنشر ،امليميّن

دار الكتاب العربّي ،بشرح الّسيوطّي وحاشية السِّندّي،سائّي أمحد بن شعيبسنن اإلمام النَّ -70

 .  بريوت –

 . م 1205 - هـ1485ابعة ط/الّر،الّرسالةمّؤسسة ،د بن أمحدسري أعالم الّنبالء للذهيّب حمّم -78

ضبط نّصه ،املغربّي املالكّيأبي احلسن علّي بن خلف  بّطال البن البخارّيصحيح  شرح -71

 .  الّرياض –مكتبة الّرشد ،ياسر بن إبراهيم أبو متيم:وعّلق عليه

  .م 1228 – هـ1411ط/األوىل ،بريوتدار الكتب العلمّية،،شرح الّنووّي على صحيح مسلم -74
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ومعه .بن هشام األنصارّيبي حمّمد عبد اهلل ألهب يف معرفة كالم العرب شرح شذور الّذ -73

املكتبة ،ين عبد احلميدد حمي الّدكتاب منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب حملّم

  . م1226 - هـ1415األوىل  ط/جديدة،بريوت –صيدا ب ةالعصرّي

شعر أبي حّية الّنمريّي مجع وحتقيق:د.حييى اجلبورّي،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد  -75

 م .1256دمشق  –القومّي 

  . بريوت –دار الثقافة ،عراء البن قتيبة عبد الّله بن مسلمالّشعر والّش -76

مكتبة املعارف ،عمر فاروق الطّباع.د:ضبط وحتقيق،غة ألمحد بن فارسالّل فقه يف الّصاحيب -77

 . م 1223 – هـ1414ط/األوىل ،بريوت –

دار ،طويل يوسف علّي.د:حتقيق،دّيْنَشلْقلَقاأمحد بن علّي بي العّباس األعشى أل صبح -71

  . هـ1205ط/األوىل ،دمشق –الفكر 

 م .1213 -هـ 1331: املطبعة األمريّية بالقاهرة  ط/أخرى 

 .  للثقافة والعلوم املركز العربي،جلوهرّيامساعيل بن مّحاد إلغة الّل يف الّصحاح -79

  : ط/الّرابعة ،بريوت –دار العلم للماليني ،أمحد عبد الغفور عّطار:حتقيقط/أخرى

 .  م1228

 ياضالّر ط/اخلامسة،مكتبة املعارف،أللبانّيا يند ناصر الّدّمحمل رهيبرغيب والّتصحيح الّت -10

 . 

املكتب األلبانّي، د ناصر الّدينّمحملغري وزيادته )الفتح الكبري( الّصصحيح اجلامع  -18

  . م1205 – هـ1485ط/الثانية ،اإلسالمّي

 .  مصر –دار املعارف ،عبد السّتار أمحد فراج:حتقيق،طبقات الّشعراء لعبد الّله ابن املعتز -11
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دار ،كمال يوسف احلوت:اعتنى به،طبقات الّشافعّية لعبد الّرحيم مجال الّدين األسنوّي -14

  . م1205 -هـ 1485ط/األوىل ،بريوت –الكتب العلمّية 

، د احللوحمّم عبد الفتاح:حتقيق،طبقات الّشافعّية الكربى للّسبكّي عبد الوهاب بن علّي -13

ط/الثانية ،اجليزةب اعة والّنشر والّتوزيع واإلعالنبدار هجر للّط،ناحّيد الّطوحممود حمّم

 .  م1222

  .ةّدُج – دار املدني،د شاكرحممود حمّم:حتقيق،اجلمحّي مساّل عراء البنالّش فحول طبقات -15

جلنة : راجع الّنسخة وضبط أعالمها،لّداودّيامشس الّدين  حملّمد بن علّيطبقات املفّسرين  -16

  . بريوت –دار الكتب العلمّية ،من العلماء بإشراف الّناشر!

قري حمّمد .د:حتقيق،لّصغانّيا لحسن بن حمّمد رضّي الّدينلالعباب الّزاخر واللُّباب الفاخر  -17

  . م1250 -هـ 1320ط/األوىل ،العراقي مطبعة اجملمع العلمّي،حسن

 حمّمد الّسعيد بن بسيوني زغلول:حتقيق،لذهيّبا د بن أمحدّمحمل غرب من خرب يف العرب -11

  . م1206 -هـ 1486ط/األوىل ،بريوت –دار الكتب العلمّية ،أبي مهاجر

 نبيل.د احلاضر عصرنا إىل اهلجرّي ابعالّر القرن بداية من وعلومه الكريم بالقرآن العناية -19

عن هـ )1421 ط/األوىل،ريفجممع امللك فهد لطباعة املصحف الّش،إمساعيل آل دحمّم بنا

  . (هـ1421ة بالقرآن الكريم وعلومه عودّية الّسندوة عناية اململكة العربّي:الكتاب

دار ،الّسامّرائّيإبراهيم .د،مهدي املخزومّي.د:حتقيق،أمحد الفراهيدّي بن العني للخليل -90

  . ومكتبة اهلالل

. ج:عنى بنشره،ابن اجلزرّيّمد بن حمّمد أبي اخلري حملغاية الّنهاية يف طبقات القّراء  -98

 هـ1482ط/الثالثة ،بريوت –دار الكتب العلمّية  G. BERGSTRAESSERبرجسرتاسر 

  . م1202 –



113 

 .  طاوس البنجوم النُّ علماء تاريخ يف املهوم فرج -91

  . هـ1322 مكتبة ومطبعة الّشعب،واملفلوكون ألمحد بن علّي الّدجلّيالفالكة  -94

 م .1223 -هـ 1413بريوت،ط/األوىل  –ط/أخرى : دار الكتب العلمّية 

دار ،حمّمد فؤاد منصور:وضع حواشيه،اإلشبيلّي بن عمر أبي بكر بن خريحمّمد  فهرسة -93

 .  م1220 -هـ 1412ط/األوىل ،بريوت –الكتب العلمّية 

، الدار الّتونسّية للّنشر،مصطفى الّشوميي.د:حتقيق،د بن إسحاق الّنديمالفهرست حملّم -95

  . م1206 -هـ 1485اجلزائر ب املؤّسسة الوطنّية للكتاب

 /ط،بريوت –دار صادر ،إحسان عباس:قيقحت،د بن شاكر الكتيّبّمحمل فوات الوفيات -96

  . م1254 والّرابع والثالث الثاني اجلزء - م1253 األّول اجلزء،األوىل

سة راث يف مؤسَّحتقيق:مكتب حتقيق الّتّي،د بن يعقوب الفريوزآبادّمحملالقاموس احمليط   -97

  الثامنة/طت،بريو – سالةسة الّرمؤسَّ،د نعيم العرقُسوسّيبإشراف:حمّمبريوت  – سالةالّر

 . م2886 -هـ 1425

ّله بن محد عبد ال:حتقيق،د بن عبيد بن سفيان بن قيسلعبد اهلل بن حمّم قرى الّضيف -91

  . م1225ط/األوىل ،الّرياض -أضواء الّسلف ،املنصور

حييى خمتار :حتقيق،أمحد اجلرجانّي يأب اهلل بن عدّي عبدل جالالكامل يف ضعفاء الّر -99

  .م 1200 – هـ1482 ط/الثالثة،بريوت –دار الفكر ،اويغّز

د عبد الّسالم حمّم:وشرححتقيق ،بشر أبي قنرب بن عثمان بن مروَع سيبويهالكتاب ل -800

 .  القاهرةب مكتبة اخلاجنّي،هارون

 مود بن عمرحملأويل نزيل وعيون األقاويل يف وجوه الّتالكّشاف عن حقائق غوامض الّت -808

  . م1205 – هـ1485ط/الثالثة ،بريوت –دار الكتاب العربّي ،لّزخمشرّيا
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بريوت ب العلمّية دار الكتب،خليفة اجيعن أسامي الكتب والفنون حل نونالّظ كشف -801

  . م1222 -هـ 1413

دار صادر ،لّسيوطّيا نيالّد جالل بكر أبي بن محنالّر عبدلاألنساب  حترير يف اللُّباب لبُّ -804

 .  بريوت –

  . بريوت –دار صادر ،راث العربيدار إحياء الّتبن منظور، د بن مكرمّمحمللسان العرب  -803

 -هـ 1485بريوت ،للمطبوعات األعلمّيسة ؤّسم،العسقالنّي حجر امليزان البن لسان -805

  . اهلند –ة ظامّيدائر املعارف الّن،ط/الثالثة.م1205

 ،أمحد عبد الغفور عطارد:حتقيقبن خالويه، لحسني بن أمحدلليس يف كالم العرب  -806

 1/ 28 =هـ 1355/ 5/ 12تبت املقّدمة بالقاهرة )ُك م2884اإلسكندرّية باملكتبة اجلامعّية 

  . (م1265/

 . هـ1485م ّرشهر الّله احمل 54 - 53العدد ،جمّلة اجلامعة اإلسالمّية باملدينة املنّورة -807

 -هـ 1482بغداد ب دار احلرّية للّطباعة 3 – 2 – 1األعداد ،11اجملّلد ،جمّلة املورد -801

  . م1202

ِسيدة،دار  الّنحوّي الّلغوّي الّشهري بابن إمساعيل بن علّيبي احلسن أليف الّلغة ص املخّص -809

 .  (هـ1321بريوت )مصّورة عن الّطبعة األمريّية يف رجب الفرد احلرام  –الكتب العلمّية 

 بن اهلل عبد لليافعّي مانالّز حوادثما يعترب من  معرفة يف اليقظان وعربة اجلنان مرآة -880

 ط/،بريوت -علمّية دار الكتب ال،خليل املنصور:وضع حواشيه،اليميّن دحمّم أبي أسعد

 .  م1225 -هـ 1415األوىل 

دار الفكر ،د عبد الّرحيمحمّم:حتقيق،لّسيوطّيالل الّدين اجليف علوم الّلغة وأنواعها املزهر  -888

  . م2886هـ = 1425 – 1426 ط/األوىل،بريوت –
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مصطفى عبد :حتقيق،د بن عبد الّله احلاكم الّنيسابورّياملستدرك على الّصحيحني حملّم -881

  . م1228 – هـ1411ط/األوىل ،بريوت –دار الكتب العلمّية ،القادر عطا

محن حبيب الّر:حتقيق وختريج وتعليق،نعانّيبكر الّص يام أباق بن هّمف عبد الرّزمصّن -884

  . م1252 -هـ 1322ط/األوىل ،بريوت – املكتب اإلسالمّي،األعظمّي

 بن محنالّر عبد.د الكريم القرآن أللفاظ املفهرسة املعاجمضمن ،معاجم الغريب القرآني -883

 .  احلجيلّي دحمّم

 .  اهلابط يوسف فوزي.د.أ الكريم القرآن ألفاظ معاني معاجم -885

 اهلل عبد دحمّم:وختريج حتقيق،البغوّي حمّمد أبي مسعود بن للحسني الّتنزيل معامل -886

 ابعةط/الّر،والّتوزيع للّنشر طيبة دار،احلرش مسلم وسليمان،ةضمريّي مجعة وعثمان،الّنمر

 .  م1225 - هـ1415

 م1203 -هـ 1483عامل الكتب،ط/الثالثة معاني القرآن ألبي زكرّيا حييى بن زياد الفّراء، -887

. 

دار ، إحسان عّباس.د:حتقيق،البغدادّي ومّيالّر احلموّي اهلل عبد بن األدباء لياقوت معجم -881

 .  م1223ط/األوىل ،بريوت - الغرب اإلسالمّي

 .  بريوت –دار الفكر ،احلموّي بن عبد الّله البلدان لياقوت معجم -889

  . القاهرةب ،مكتبة الثقافة الّدينّيةمطبعة سركيس،املطبوعات ليوسف اليان سركيس معجم -810

 م1203 -هـ 1483ط/األوىل سة نويهض الثقافية،مؤّسمعجم املفسِّرين لعادل نويهض، -818

  . م1205هـ = 1485ط/الثانية .

 .  ريوتب –راث العربي دار إحياء التُّ،ىمكتبة املثّن،عمر رضا كحالةاملؤلِّفني ل معجم -811
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حمّمد :حتقيق،األنصارّيأبي حمّمد هشام  عبد الّله بنلاألعاريب  كتب عن الّلبيب مغين -814

  .بريوت  – دار إحياء التُّراث العربّي،حمي الّدين عبد احلميد

دار ومكتبة ،بوملحم علّي.د:حتقيق،خمشرّيلّزا مود بن عمرحمل اإلعراب صنعة يف لاملفصَّ -813

  . م1233ط/األوىل ،بريوت –اهلالل 

ء الّتراث جلنة إحيا،د عبد اخلالق عضيمةحمّم:حتقيقد،ملرّبا د بن يزيدّمحملاملقتضب  -815

  . م1224هـ = 1416القاهرة ب وزارة األوقاف،ّشؤون اإلسالمّيةلاجمللس األعلى ل،اإلسالمّي

مالك ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجّي،حتقيق:حمّمد عبد القادر  موّطإاملنتقى شرح  -816

 م . 1222 -هـ 1428بريوت،ط/األوىل  –أمحد عطا،دار الكتب العلمّية 

سة زايد بن مؤّس،د مصطفى األعظمّيحمّم،حتقيق:املدنّي الك بن أنس األصبحّياملوّطأ مل -817

 -هـ 1426األوىل /ط،اإلمارات –أبو ظيب ،ةة واإلنسانّيسلطان آل نهيان لألعمال اخلريّي

 . م2884

 :وتعليق قيق،حترواية:أبي مصعب الزُّهرّي املدنّي املدنّي األصبحّي الك بن أنساملوّطأ مل -811

 - هـ1412 ،ط/األوىلبريوت – سالةسة الّرمؤّس،خليل حمّمد حممودواد معروف وار َعبّشد.

 . م1221

األندلسّي،حتقيق وختريج وتعليق:د.بّشار عواد  املوّطأ رواية حييى بن حييى الّليثّي -819

 .م 1225 -هـ 1415بريوت،ط/الثانية  -معروف،دار الغرب اإلسالمّي

ين ابن أبي الربكات كمال الّدلعبد الّرمحن بن حمّمد نزهة األلّباء يف طبقات األدباء  -840

 - هـ1486ط/الثالثة ،األردن –مكتبة املنار بالّزرقاء ، الّسامّرائّي إبراهيم.د:حتقيق،األنبارّي

  . م1206
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د بن صاحل عبد العزيز بن حمّم:حتقيق،نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر العسقالنّي -848

 .  م1202ط/األوىل ،ياضمكتبة الّرشيد بالرِّ،الّسديدّي

 -هـ 1484بريوت ،دار الّنهضة العربّية،السّيد يعقوب بكر.نصوص يف الّنحو العربّي د -841

  . م1204

وأعادت طبعه باألوفست . م1261طبع باستانبول ،إلمساعيل باشا البغدادّي العارفني ةهدّي -844

 .  بريوت –دار إحياء الّتراث العربي 

 اسالعّب أبيخلِّكان  بن بكر أبي ابن حمّمد بن ألمحدمان الّز أبناء وأنباء األعيان وفيات -843

 .  بريوت – صادر دار،اسعّب إحسان.د:حتقيق،ينالّد مشس

   أمحد األرناؤوط :حتقيق واعتناء،لّصفدّيصالح الّدين اليل بن أيبك بالوفيات خلالوايف  -845

  . م2888 -هـ 1428ط/األوىل ،بريوت،دار إحياء الّتراث العربي،مصطفى تركيو

شرح ،لثعاليّبأبي منصور ا دحمّم بن امللك عبدل العصر أهل حماسن يفهر الّد يتيمة -846

  . م1203 -هـ 1483ط/األوىل ،بريوت –دار الكتب العلمّية ،مفيد حمّمد قميحة.د:وحتقيق

 


