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االستدالل بالشعر عمى تأكيد األحكام المغوية وتوثيقها عند أبي السداد
أبي محمد المالكي الشهيربالمالقي ( ت هـ )
في كتابه ( الدر النثير والعذب النمير )

عثمان رحمن حميد
كمية التربية االصمعي  /قسم المغة العربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد وعمى آلو
وصحبو اجمعين
وبعد 
ىذا مبحث من المباحث المغوية يدور حول أثر الشعر في توثيق األحكام
المغوية وتأكيدىا في كتاب ميم في الدراسات القرآنية  ،وىو كتاب ( الدر النثير
والعذب المنير) ألبي السداد أبي محمد المالكي الشيير بـالمالقي( ت  ىـ ) الـذي

يشرح فيـو كتاب ( التيسير في القراءات السبع ) ألبي عمرو الداني ( ت  ىـ )
وىذا الكتاب ىو الكتاب الوحيد الذي يعرف ألبي السداد المالقي كما ذكر ذلك محققو
الكتاب حيث تذكر كتب التراجم " أن لممالقي مصنفات أخرى في الفقو والقراءات
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والقرآن غير كتاب " الدر النثير والعذب المنير " دون أن تذكر لنا أسماءىا وعناوينيا
وما تشتمل عميو " 
وعمى أية حال فالكتاب قيم في بابو  ،وقد ارتأينا أن يكون مجال بحثنا فيو
استدالل المالقي بالشعر في توثيق االحكام المغوية وتأكيدىا فيو " يستشيد بالشعر
لتأكيد المسائل المغوية وتوثيقيا  ،وقد سمك في االستشياد بو مسمك العمماء األقدمين
فنراه يستشيد بأشعار الجاىميين والمخضرمين واالسالميين االوائل دون المولّدين "
وعمى الرغم من أن الشوىد الشعرية في كتابو ليست بالكثيرة  ،اال انو مع ذلك
أفاد منيا كثي ار في بيان عدد من االحكام المغوية التي تناوليا في كتابو  ،وىو يشرح
كتاب ( التيسير ) ألبي عمر الداني |
ونشير ىنا الى اننا تناولنا تمك الشواىد بحسب ورودىا في االبواب التي
تضمنيا الكتاب  ،وارتأينا ان تكون العنوانات نفسيا التي ذكرىا ابو السداد المالقي
في كتابو مع بعض التصرف ليكون عرض المسألة اكثر ايضاحا وليكون االستدالل
بالشعر واضحا 
ختاما ىذا جيد انسان مجبول عمى النقص ومعرض لمخطأ والنسيان فان
اصبت فيو فالحمد هلل  ،وان اخطأت فمن نفسي اسأل اهلل ان ينفعنا بو وان يتجاوز
عنا ما وقعنا بو من اخطاء انو عميم سميع  ،وآخ ــر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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باب التسمية
سمى يسمى كالتييئة
تحدث المالقي عن لفظة ( التسمية ) وانيا مصدر ( ّ

والتسمية  ،وذكر أن أبا عمر الداني عبر عنيا بمفظ ( البسممة ) فيقال لمن قال باسم
اهلل  :بسمل

()



وذكر المالقي أنيا لغة مولدة  ،واستدل عمــى ذلك بقول عمر بن أبي ربيعة

()

:

لقد بسممت ليمى غداة لقيتها
المبسمل
الحبيب
فيا حبذا ذاك
ُب
ُب
وأشار المالقي الى أن " المذكور عن أىل المغة كما قال يعقوب بن
السكيت والمطرزي ( غالم ثعمب ) والثعالبي وغيرىم من أىل المغة " بسمل
( )

الرجل " اذا قال  :باسم اهلل ويقال " قد أكثر من البسممة " أي  :من "بسم اهلل "

ومثل ذلك يقال " حوقل الرجل " اذا قال  :ال حول وال قوة اال باهلل و"ىمل" اذا
قال  :ال الو اال اهلل و"سبحل" اذا قال  :سبحان اهلل و"حمدل" اذا قال  :الحمد هلل
و"حييل" اذا قال  :حي عمى الصالة و"جعفل" اذا قال  :جعمت فداك و"طبقل" اذا
قال  :أطال اهلل بقاءك و"دمعز" اذا قال  :أدام اهلل عزك  ،وغير ذلك مما يدخل في
باب ( النحت )

()



فقولو " بسمل" ىو من االفعال المنحوتة أي المركبة من كممتين  ،وىذا كثير
في كالم أىل المغة  ،وقول المالقي انيا لغة مولدة فيو نظر  ،ألن ىذه المغة قد أثبتيا
كثير من أئمة المغة كابن السكيت والمطرزي كما ذكر المالقي ذلك نفسو 
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ونشير ىنا الى أن البيت الذي أورده المالقي جاء بروايات أخرى  ،فقد ذكره
الخميل(ت ىـ ) بالرواية اآلتية :

لقد بسممت هند غداة لقيتها
فيا حبذا ذاك الدالل المبسمل

()

وذكر الزبيدي (ت ىـ ) رواية أخرى ىي :

لقد بسممت ليمى غداة لقيتها
فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل

()

وعمى أية حال فالشاىد واحد في الروايات كميا  ،ألنو يقال لمن قال  :باسم
اهلل  :مبسمل  ،وىذا وأشباىو كما يذكر ابن جني ( ت ىـ ) انما يرجع في
()

اشتقاقو الى االصوات واالمر أوسع



باب ذكرهاء الكناية
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ذكر المالقي أن ابن كثير ( ت ىـ ) يوافق الجماعة عمى ترك الصمة
اذا كان ما بعد الياء ساكنا اال في قولو تعالى  ( :عنو تميى ) حيث ق أر في رواية
()

البزي ( عنيو تميى ) بتشديد التاء وابقاء صمة الياء



وىذا التشديد يعد عارضا ولم تحذف الصمة ألجمو  ،وتساءل المالقي انو كيف
يكون التشديد عارضا واالصل ( تتميى ) بتاءين  ،وال يكون التحقيق ىو العارض لما
فيو من حذف احدى التاءين ىربا من توالي المثمين  ،وقد أجاب عن سؤالو فقال " :
ان االصل كما قمت  :أن يكون بتائين  ،ثم ان العرب منيم من يتكمم باالصل وال
يبالي الثقل  ،ومنيم من يستثقل فيخفف بالحذف  ،ويطرد ذلك في الوصل
()

واالبتداء

"

ثم قال المالقي بعد ذلك وىو يستدل بالشعر " وىذا المعنى ممحوظ عندىم
واليو أشار قائميم :

اذا انصرفت نفسي عن االمر لم تكد
اليه بوجه آخر الدهر يرجع
فمما صار ىذا الحذف كأنو أصل في الكالم حكم لمتشديد المنبو عمى االصل
بكم العارض  ويقوي كون ىذا التشديد في حكم العارض  :اختصاصو
بالوصل دون االبتداء اذ ال يجوز االبتداء بيذه التاء في ىذه الكممة وسائر أخواتيا
اال بالتخفيف

()

"

ومعموم أن " التقاء الساكنين من االحوال العارضة لمكممة ثم تارة يكون
الساكن أصمو الحركة وتارة ال  ،ويمتقيان في الوقت مطمقا سواء كان االول حرف
عمة أم ال  وال يمتقيان في الوصل اال وأوليما ح ــرف لين وثانييما مدغم
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()

متصل  بخالف المنفصل فيحذف االول وربما ثبت كقراءة عنو تميى
" أي قراءة ابن كثير برواية البزي 

وفي الباب نفسو أثار المالقي أسئمة استدل بيا بالشعر وأجاب عنيا يقول "
واعمم أن السؤال وارد عمى كل واحد من المذىبين  وأما المذىب االول
فيرد عميو أن ــو لما شدد لينبو عمى االصل عرض فيو الرجوع الـ ــى ما قد كان
()

رفض

"

وىنا أشار المالقي سؤاال وأجاب عنو فقال " فان قيل  :ال ينكر الرجوع الى
االصل في كالم العرب كما قال الشاعر( رجز ) :

فانه أهل ألن ُبيؤكرما
فأثبت اليمزة  ،وقال اآلخر :

اني أجود ألقوام وان ضننوا
بتفكيك النونين  ،ومنو صرف ما ال ينصرف  ،قيل  :ىذا كمو صحيح ولكن
بابو الشعر  ،ويقل وجوده في الكالم( " )
فالرجوع الى االصل في كالم العرب في الغالب بابو الشعر  ،فالبيت االول
الذي أورده المالقي فيو رجوع الى االصل  ،فقولو ( يؤكرما ) يعني ( يكرم) وىذا
الرجوع عند ابن السراج ( ت ىـ ) يدخل في باب الضرورة وىذا جائز
()

عنده
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وعد ابن الحاجب ( ت ىـ ) ىذا شاذا
ّ

 ،والذي نراه ىو أن

الرجوع الى االصل في كالم العرب قميل  ،وبابو كما ذكر المالقي الشعر سواء كان
الشاعر مضط ار اليو أو ليس مضط ار 
وىذا لو نظائر كثيرة في كالم العرب ليعمم بو االصل  ،وال يمكن أن يقاس
()\

عميو

ألن " الفعل اذا كان عمى وزن أفعل فان اليمزة تحذف مــن أمثمة

ِ
ومكرم
ومكرم
مضارعو  تقــول  :أكرم ونكرم ويكرم وتكرم
َ

()

"

وكذلك الحال بالنسبة الى البيت الثاني  ،فبابو الشعر أيضا كما ذكر المالقي
اذ أفرد سيبويو ( ت  ىـ ) بابا في كتابو سماه ( باب ما يحتمل الشعر )
ذكر فيو البيت الذي أورده المالقي وىو مجيء( ضننوا ) بتفكيك االدغام  ،يقول "
اعمم انو يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما ال ينصرف

()

"


رد ىذا الباب
قال المبرد ( ت ىـ ) " واعمم ان الشاعر اذا اضطر ّ
الى أصمو وان كان يرى القول االول ألنو يجوز لو لمضرورة أن يقول  :ردد في
رد ألنو االصل
موضع ّ

()

" وقد اورد البيت ( اني اجود ) 

وفي ذلك اثبات لما ذكره المالقي من أن الرجوع الى االصل في كالم العرب
بابو الشعر  ،ويقل في غيره كما أوضحنا 
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باب ذكر الهمزتين من كممتين
تحدث المالقي عن اليمزة المسيمة والمحققة  ،وانو اذا التقى ساكنان وكان
االول ىمزة مسيمة وجاز اسكانيا فيي ليست حرف مد  ،وكذلك اذا وقعت اليمزة
بالروم ،نحو ( يشاء ) البقرة  /آية
طرفا فانو ال يوقف عمييا اذا سيمت "بين بين" اال َّ
()

 و( من الماء ) االنبياء  /اآلية  ، وال يجوز ذلك في حروف المد


وذكر المالقي كذلك أن الحافظ ابا عمرو الداني وغيره قد نص عمى أن اليمزة
المسيمة بزنة المخففة  ،ونسب ىذا الى سيبويو  ،ولو كانت مدا لكان زمان النطق
بيا أطول من زمان النطق بالمخففة  ،وقد استدل المالقي ببيت االعشى الذي ذكره
سيبويو وىو :

أضر به
أأن رأت رجال أعشى َّر
()

ريب المنون ودهر متبل خبل
ُب

قال سيبويو " واعمم ان اليمزتين اذا التقتا وكانت كل واحدة منيما من كممة
فان أىل التحقيق يخففون احداىما ويستثقمون تحقيقيما لما ذكرت لك كما استثقل أىل
الحجاز تحقيق الواحدة  ،فميس من كالم العرب أن تمتقي ىمزتان فتحققا ومن كالم
العرب تحقيق االولى وتحقيق االخرة

()

" الى أن قال " والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتيا
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محققة في الزنة يدلك عمى ذلك قول االعشى  فمو لم تكن بزنتيا محققة
()

النكسر البيت

"

فاليمزة المسيمة اذن فرع المحققة  ،وىي عند سيبويو حرف واحد  ،وعند غيره
ثالثة أحرف بينيا وبين االلف وبينيا وبين الواو وبينيا وبين الياء كما ذكر ذلك
السيوطي ( تىـ ) الذي أورد قول أبي حيان من ان القول بأنيا حرف أو
ثالثة أحرف كالىما صواب  ،ألنك اذا أخذتيا من حيث مطمق التسييل فيي حرف
()

واحد  ،واذا أخذتيا من حيث التسييل الخاص كانت ثالثة أحرف



باب مذهب حمزة وهشام في الوقف
استدل المالقي ببيت عنترة  ،وىو يتحدث عن أصل ( ويك) في قولو تعالى :
((ويكأن )) القصص  /آية  وقولـو تعالى (( ويكأنو)) القصص /آية
والبيت ىو :

ولقد شفى نفسي وأب أر سقمها
()

قيل الفوارس ويك عنتر أقدم

حيث ذىب المالقي الى أن ىذه الكممة فييا خالف  ،فقد قيل ان أصل ( ويك
()

مر بنا
) ىو ( ويمك) واستدل عمى ذلك ببت عنترة الذي ّ

وقد استبعد المالقي أن

يكون الكاف في ( ويمك ) لمتشبيو وذلك " لفساد المعنى اال عمى قول من زعم أنيا قد
تخرج عن التشبيو الى التحقيق واستدل بقول الشاعر :

فأصبح بطن مكــة مقشع ار
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كأن األرض ليس بها هشام

وىو يريد  :ألن األرض ليس بيا ىشام  ،وال حجة في ىذا البيت عمى اخراج
"كأن" عن معنى التشبيو

()

"

ومن المعموم أن ( وي ) عند البصريين تأتي منفصمة عن الكاف  ،والكاف
متصمة بـ " كأن" ومعنى " وي" تعجب  ،اما الكوفيون فقد قالوا ان " ويك" حذفت منيا
الالم لكثرة االستعمال ثم ذكرت بعدىا " أن" فمعنى " ويك" عندىم " ويمك" والقياس أن
()

تكتب منفصمة



وعمى ىذا يكون الوقف عمى ( وي ) ولم تكتبيا العرب منفصمة  ،وعمى ىذا
االساس فان الالم قد حذفت من قولو " ويمك" حتى صارت " ويك" وذلك لكثرة دورانيا
عمى االلسن  ،وبيت عنترة يمكن أن يكون دليال عمى ذلك 
أما البيت الثاني الذي ذكره المالقي ( فأصبح بطن مكة  )  وقال
انو ال حجة فيو عمى اخراج الكاف عن التشبيو الى التحقيق فـ ــي قولو"كأن" فقد ذكـ ـ ــر
لـ " كأن" أربعة معان ىي  :التشبيو وىو المتفق عميو والغالب وىذا المعنى أطمقو
الجميور ،والشك  ،والظن  ،والتحقيق وىذا األخير ذكره الكوفيون والزجاجي ،
مر بنا
واستدلوا عميو بالبيت الذي ّ

()



والبن مالك ( ت ىـ ) تخريج غير الذي ذكرنا  ،ىو أن ىذه الكاف
تأتي لمتعميل مثل الالم  ،وخرجو السيوطي تخريجا آخر رآه أحسن من تخريج ابن
()

مالك " وىو أنو من باب تجاىل العارف

" واستدل بقول الشاعر :

أيا شجر الخابور مالك مورقا
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()

كأنك لم تجزع عمى ابن طريف

ويبدو أن المالقي ممتزم بموقف البصريين من أن "كأن" تأتي لمتشبيو وال معنى
()

ليا غيره يذكر

والذي يترجح لنا ىو أن معنى الكاف ىو لمتعميل كما ذىب الى

ذلك ابن مالك 

باب الوقف عمى هاء التأنيث
ذكر المالقي " أن العرب تمفظ بـ ( امراة ) و ( قائمة ) ونحوىا بتاء في
الوصل وىاء في الوقف وكالىما زائد عمى حروف الكممة دال عمى معنى
()

التأنيث

"

ونقل المالقي اختالف البصريين والكوفيين في أييما األصل في الداللة
عمى التأنيث  ،فذكر أن البصريين وبعض الكوفيين عندىم التاء ىي األصل
بدليل ثبوتيا في الوصل الذي ىو األصل  ،والياء عوض من التاء وذلك
()

الختصاصيا في بالوقف الذي ىو عارض

" ويدل أيضا عمى أن

األصل التاء أنيا قدد تثبت عالمة لمتأنيث في األفعال نحو ( قامت ىند )
وتثبت في الجمع نحو ( اليندات ) وتثبت في الوقف عمى االسم المفرد عند
بعض العرب  ،وىي لغة طيىء ،فيقولون في الوقف  :ىذه امرأت وطمحت
()

وقائمت

" 
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وذكر المالقي ايضا أن بعض العرب تنادوا يوم اليمامة فقالوا " يا أىل
"البقرت " فقال رجل من طيىء ( ما معنا منيا آيت ) يريد بذلك آية وعمى
ىذا استدل المالقي برجز ينسب الى سؤر الذئب أو الى بعض الطائيين وىو
قولو :

ِب
الح َبجفَب ْلت
َبب ْلل َبج ْلو ِبز تَبْلي َبهاء َبكظَب ْله ِبر َب

()

وىو بذلك يريد  :الحجفة 
واستدل المالقي كذلك برجز آخر ألبي النجم

()

ىو قولو :

عد ما ِب
ِب
ِب
وب ْلع ِبد َبم ْلت
وب ْلعد َبما َب
من َبب َب َب

مـت
اهللُب َّر
نج َب
سمَب ْل
اك ِبب َبكفَّرـي َبم ْل
وس القَب ِب
ص َبم ْلت
ند َب
وم ِبع َب
الغ ْلم َب
ص َبار ْلت ُبنفُب ُب
َب

وك َب ِب
َبم ْلت
َب
ادت ُب
الحَّررةُب أن تُب ْلد َبعى أ َب

وىو بذلك يريد  :مسممة وعمقمة وأمة في رواية من وقف بالتاء  ،وعمى ىذا
()

جاء الوقف في القرآن الكريم عمى ما كتب من ذلك بالتاء كما ذكر المالقي



وقد استدل ابن جني بيذه االبيات فقال " وقد قمبوا ىذا األمر فأجروا الشيء
()

في الوصل عمى حد مجراه في الوقف

"

ومعموم ان تاء التأنيث التي في االسم المفرد تقمب ىاء في الوقف  ،ومن
العرب من يقف عمييا بالتاء  ،والتاء كما ذىب ابن جني ىي األصل وان الياء بدل
منيا  ،وذلك " ان الوصل مما تجري فيو األشياء عمى أصوليا والوقف من مواضيع
()

التغيير  ،عمما ان من العرب من يجري الوقف مجرى الوصل
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والذي نخمص اليو من ذلك كمو أنو " اذا كان آخر الموقوف عميو تاء التأنيث
في االسم فاالفصح ابداليا في الوقف ىاء ان تحرك ما قبميا لفظا كفاطمو وقائمو
وطمحو وغممو  ،أو تقدي ار كالحياه والقناه فان أصل ىذه االلف حرف عمة متحرك
()

انقمبت عنو

" 

باب في ذكرالتاء التي تمحق األسماء
في الوصل وتقمب هاء في الوقف
ذكر المالقي أن التاء التي تمحق االسماء في الوصل وتقمب ىاء في الوقف
تنقسم الى اثنى عشر قسما  :االول منيا ىي " الالحقة لتأنيث االسم الذي يكون
دونيا مذك ار نحو  :رجل  ،وشيخ  ،وغالم  ،فيذه عبارات عن المذكرين  ،فاذا لحقت
التاء فقمت  :رجمة  ،وشيخة  ،وغالمة  ،صار واقعا عمى المؤنث

()

()

واستدل المالقي عمى ذلك بثالثة شواىد ىي قول الشاعر

َبخ َّرــرقُبوا ج ْليب فَب ِب
تات ِبه ُبم
َب َب

:

الر ُبجمَب ْله
لَب ْلم ُبيبالُبوا ُبح ْلرَبم َبة َّر
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وقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي(: )

ش ِبم َّري ٌةة
ش ْلي َبخ ٌةة َبع ْلب َب
ض َبح ُبك ِبمني َب
وتَب ْل
وقول أوس بن غمفاء اليجيمي

()

َبسي ارًا ي ِب
َبن لَبم تَبرى* قَبْلبمِبي أ ِب
مان َبيا
َب
كأ ْل ْل َب
:

ِب
يحي أ ُبَببوها
وم ْلرَبك ٌة
ص ِبر ٌّي
ضة َب

الم
الغ ُب
المة و ُب
هاب لها ُب
ُبي ُب
الغ ُب

وبعد استداللو بيذه األبيات ذكر المالقي أن ىذا النوع قميل فــي كالم العرب
وقد جاء منو في القرآن الكريم

( )

قال الخميل " ىذا رجل أي ليس بأنثى وىذا رجل أي كامل ولغة طيىء ىذه
()

رجمة وىذا رجل أي راجل وىي رجمة أي راجمة

" 

وقد تقول العرب لمجارية غالمة كما جاء ذلك في بيت أوس اليجيمي

()

والغالم " االبن الصغير وجمع القمة غممة بالكسر وجمع الكثرة غممان ويطمق الغالم
عمى الرجل مجاز باسم ما كان عميو كما يقال لمصغير شيخ مجا از باسم ما يئول
()

اليو

"

ومن ىذا يتبين لنا كيف أفاد المالقي في تأكيد مسألة ميمة تخص التاء
الالحقة لتأنيث االسم الذي يكون دونيا مذك ار  ،ونرى أن ىذا األمر قد يكون مختصا
بمغة من المغات كطيىء التي ذكرىا الخميل ،أو غيرىا من المغات األمر الذي يجعل
ذلك ليس قميال في لغة العرب 
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الخاتمة
بعد أن انتيينا من بيان استدالل ابي السداد المالقي بالشعر عمى توثيق
االحكام المغوية وتأكيدىا نقف ىنا عمى جممة من االمور التي ظيرت لنا وعمى النحو
االتي :
 – عمى الرغم من ان الشواىد الشعرية التي أوردىا المالقي في كتابو ليست
بالكثيرة  ،اال انو مع ذلك أفاد منيا كثي ار في تأكيد عدد من المسائل المغوية وتوثيقيا

 -سمك ابو السداد المالقي في استداللو بالشعر مسمك من سبقو من العمماء
االقدمين فنراه يستدل بأشعاء الجاىميين والمخضرمين واالسالميين وال يعتد بأشعاء
المولّدين 
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 -كان المالقي ممتزما في الغالب بالمنيج البصري عمى الرغم من انو يعرض
آراء المدرستين البصرة والكوفة 
 -اولى المالقى – وىو يستدل بالشعر -المغات عناية كبيرة كما رأينا ذلك في
اثناء حديثو عن الوقف عمى الياء 
 -وجدنا المالقي يستدل بأكثر من شاىد في المسألة الواحدة كما فعل في حديثو
عن التاء التي تمحق االسماء في الوصل وتقمب ىاء في الوقف فقد استدل المالقي
عمييا بثالثة شواىد 
 -يذكر المالقي امو ار معينة تخص المسألة التي يوردىا ويشير الى ان ذلك بابو
الشعر كما فعل وىو يتحدث عن قضية الرجوع الى االصل في كالم العرب 
 -استدل المالقي بأبيات لنحاة سابقين لو كما رأينا ذلك في حديثو عن اليمزة
المسيمة والمحققة اذ استدل ببيت اورده سيبويو 
ويضمن اجابتو عنيا من
 -يثير المالقي احيانا اسئمة بخصوص مسألة معينة ،
ّ

خالل االستدالل بالشعر 

هوامش البحث
 - الدر النثير والعذب النمير   - /
 - ينظر  :سر صناعة االعراب  ،  /وتيذيب المغة /
 ، لسان العرب مادة ( بسمل )  /
 - الدر النثير والعذب النمير   - /
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 - ينظر  :الخصائص ،  /وجامع االحكام  ،  /و تاج
العروس   /
 - العين   /وينظر :تيذيب المغة   /
 - ينظر  :تاج العروس   /
 - ينظر  :الخصائص   /
 - ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /
 - المصدر نفسو    /
 -المصدر نفسو   –  /وينظر  :الكشاف  /
 ،والمحرر الوجيز   /واتحاف فضالء البشر  ، /وروح
المعاني   /
ىمع اليوامع   /
 -الدر النثير والعذب النمير   /
 -الدر النثير والعذب النمير   - /وينظر  :الكتاب /
 ، و  /والمقتضب  ، /والخصائص /
 
 -ينظر  :األصول في النحو   /
 -ينظر  :الشافية في عمم التصريف  ،  /وشرح ابن عقيل
 /وىمع اليوامع   /
 -ينظر  :الخصائص   /
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 -أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك  / /
 -الكتاب  ،  /
 -المقتضب   /
 -ينظر :الدر النثير والعذب النمير   /
 -ينظر  :الكتاب  ،  /الدر النثير والعذب النمير  /

 -الكتاب   –  /
 -المصدر نفسو   /
 -ينظر  :ىمع اليوامع   /
 -ينظر  :خزانة األدب   /
 -ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /
 -ينظر تخريج البيت في ىامش كتا ب الدر النثير والعذب النمير  /
رقم (  )
 -الدر النثير والعذب النمير   /
 -ينظر  :جامع البيان ،والخصائص  ،  /والتبيان في اعراب القرآن
 ،  /ومغني المبيب   /
 -ينظر  :الكميات  ،  /ومغني المبيب   /
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 -ىمع اليوامع   /
 -ينظر  :المصدر نفسو   /
 -ينظر  :المصدر نفسو   /
 -الدر النثير والعذب النمير   /
 -ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /
 -الدر النثير والعذب النمير   /

 -ينظر  :المفصل  ،  /وشرح قطر الندى   /
 -ينظر المصادروالصفحات أنفسيا 
 -ينظر :الدر النثير والعذب النمير   /
 -سر صناعة االعراب  ،  /و - /

 -سر صناعة االعراب   /
 -ىمع اليوامع   /
 -الدر النثير والعذب النمير   /
 -ينظر  :ىامش كتاب الدر النثير والعذب النمير   /رقم ( ، )
وتاج العروس   /
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 -ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /ىامش رقم ( ، )
وأضواء البيان   /وتاج العروس   /
*اثبت االلف في قولو ( ترى ) عمى الرغم من انيا مجزومة ينظر تخريج ذلك الدر
النثير والعذب النمير   /ىامش رقم (  )
 -ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /ىامش رقم ( ، )
وغريب الحديث البن قتيبة  ،  /والمصباح المنير   /
 -ينظر  :الدر النثير والعذب النمير   /
 – العين   /
 -ينظر  :غريب الحديث البن قتيبة   /
 – المصباح المنير  ،  /وينظر  :مختار الصحاح /
 

المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
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 اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،.تأليف :شياب الدين أحمد ابن
محمد بن عبد الغني الدمياطي ( ت  1170ىـ ) تحقيق :أنس ميرة الطبعة :األولى
دار النشر :دار الكتب العممية  -لبنان 1419 -ىـ1998م،
 األصول في النحو ،تأليف :أبو بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي
البغدادي(ت 310ىـ) تحقيق :د  .عبد الحسين الفتمي الطبعة :الثالثة ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت 1408 -ىـ 1988م 0
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،تأليف :محمد األمين بن محمد بن
المختار الشنقيطي (ت1331ىـ) دار النشر :دار الفكر لمطباعة والنشر  -بيروت -
1415ىـ 1995 -م.
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تأليف :جمال الدين ابن ىشام
األنصاري(761ىـ) تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة :الخامسة  ،دار
النشر :دار الجيل  -بيروت 1399 -ىـ 1979م0
 تاج العروس من جواىر القاموس ،تأليف :محمد مرتضى الحسيني
الزبيدي(ت1205ىـ) تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار النشر :دار اليداية0
 التبيان في إعراب القرآن ،تأليف :أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل
العكبري(ت616ىـ) تحقيق :عمي محمد البجاوي ،دار النشر :عيسى البابي الحمبي
وشركاه0
 التسييل لعموم التنزيل ،تأليف :محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكمبي ،الطبعة:
الرابعة  ،دار النشر :دار الكتاب العربي  -لبنان 1403 -ىـ1983 -م 0
 تيذيب المغة  ،تأليف :أبو منصور محمد بن أحمد األزىري ( ت370ىـ) تحقيق:
محمد عوض مرعب  ،الطبعة :األولى  ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي -
بيروت 2001 -م 0
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 الجامع ألحكام القرآن ،تأليف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي(ت
671ىـ) دار النشر :دار الشعب – القاىرة 0
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تأليف :محمد بن جرير بن يزيد بن خالد
الطبري أبو جعفر(ت 310ىـ) دار النشر :دار الفكر  -بيروت – 0 1405
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تأليف :عبد القادر بن عمر البغدادي(ت
1093ىـ) تحقيق :محمد نبيل طريفي/اميل بديع اليعقوب ،الطبعة :األولى  ،دار
النشر :دار الكتب العممية  -بيروت 1998 -م 0
 الخصائص ،تأليف :أبو الفتح عثمان ابن جني(ت 392ىـ) تحقيق :محمد عمي
النجار  ،دار النشر :عالم الكتب – بيروت0
 الدر النثير والعذب المنير ( شرح كتاب التيسير لمداني )  ،عبد الواحد محمد ابن
عمي بن أبي السداد المشيور بالمالقي ( 705ىـ ) تحقيق وتعميق  :عادل احمد عبد
الموجود وعمي محمد معوض  ،دار الكتب العممية – بيروت 2003 ،م 0
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(ت 1270ىـ) تأليف :العالمة
أبي الفضل شياب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي ،دار النشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت 0
 سر صناعة اإلعراب ،تأليف :أبو الفتح عثمان ابن جني ،تحقيق :د  .حسن
ىنداوي الطبعة :األولى ،دار النشر :دار القمم  -دمشق 1405 -ىـ 1985م0
 الشافية في عمم التصريف ،تأليف :جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويني
النحوي المعروف بان الحاجب(ت 646ىـ) تحقيق :حسن أحمد العثمان  ،الطبعة:
األولى ،دار النشر :المكتبة المكية  -مكة 1415 -ىـ 1995م 0
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 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ،تأليف :قاضي القضاة بياء الدين عبد اهلل بن
عقيل العقيمي المصري اليمداني(ت 769ىـ) تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد
 ،دار النشر :دار الفكر  -سوريا 1405 -ىـ 1985م 0
 شرح قطر الندى وبل الصدى ،تأليف :أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن ىشام
األنصاري  -تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد  ،الطبعة :الحادية عشرة،القاىرة
– 1383ىـ 0
 العين  ،تأليف :الخميل بن أحمد الفراىيدي(ت175ىـ) تحقيق :د ميدي المخزومي
 /د إبراىيم السامرائي  ،دار النشر :دار ومكتبة اليالل 0
 غريب الحديث ،تأليف :عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري ( ت 276ىـ) تحقيق:
د .عبد اهلل الجبوري  ،الطبعة :األولى ،دار النشر :مطبعة العاني  -بغداد –
1397
 الكتاب  ،تأليف :أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو( ت180ىـ) تحقيق:
عبد السالم محمد ىارون ،الطبعة :األولى ،دار النشر :دار الجيل – بيروت 0
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،تأليف :أبو القاسم
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(ت 538ىـ) تحقيق :عبد الرزاق الميدي ،
دار النشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت 0
 الكميات  ،معجم في المصطمحات والفروق المغوية  ،تأليف :أبو البقاء أيوب ابن
موسى الحسيني الكفوي(ت 1094ىـ) تحقيق :عدنان درويش  /محمد المصري دار
النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت 1419 -ىـ 1998 -م  0
 لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري(ت 711ىـ)
الطبعة :األولى دار النشر :دار صادر – بيروت0
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 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تأليف :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية
األندلسي(ت 541ىـ) تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد الطبعة :االولى ،دار النش ــر :دار
الكتب العممية  -لبنان 1413 -ىـ1993 -م 0
 مختار الصحاح ،تأليف :محمد ب ـ ــن أبي بكر بـ ـ ــن عبد القــادر الرازي(ت 666ىـ) تحقيق:
محمود خاطر  ،دار النشر :مكتبة لبنان ناشرون  -بيروت 0 1995 – 1415 -
 المصباح المنير ف ـ ــي غريب الشرح الكبير لمرافعي  ،تأليف :أحمد بن محمد ابن عمــي المقري
الفيومي(ت 770ىـ) دار النشر :المكتبة العممية – بيروت 0
 مغني المبيب عن كتب األعاريب ،تأليف :جمال الدين بن ىشام األنصاري تحقيق :د  .مازن
المبارك  /محمد عمي حمد اهلل  ،الطبعة :السادسة ،دار النشر :دار الفكر  -دمشق – 1985
 المفصل في صنعة اإلعراب ،تأليف :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري تحقيق :د  .عمي
بو ممحم  ،الطبعة :األولى ،دار النشر :مكتبة اليالل  -بيروت 0 1993 -
 المقتضب ،تأليف :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد(ت286ىـ) تحقيق :محمد عبد الخالق
عظيمة ،دار النشر :عالم الكتب – .بيروت 0
 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،تأليف :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطي(ت 911ىـ) تحقيق :عبد الحميد ىنداوي  ،دار النشر :المكتبة التوفيقية – مصر 0
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