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شمس الدين محمد بن حسن بن  تْأليف األُُصوُل الجاِمعةُ ِلحكِْم حروِف المضارعِة
  دراسة وتحقيق-)-ـه٨٥٩ت( علي بن عثمان النواجي الشافعي

  هشام محمد عواد الشويكي.  د    و    حسن محمد عبد الهادي . د.أ
  كلية اآلداب 

  فلسطين-  جامعة الخليل
  

شمس الدين محمد بن    ل" ول الجامعِة لحكم حروف المضارعة    اُألص"ـالبحثُ هو تحقيق ل   : ملخص
  .حسن بن علي بن عثمان النواجي

  وفيه قام النواجي بتبيان حروف المضارعِة،وبيان القراءات المتصلة بـبعض لهجـات القبائـل              
  .  المختلفة

 اللمـع       اعتمدت الدراسةُ على كتب النحـِو والمعـاجم واللغـة والقراءات،كالـصحاح،وشرح           
  .للثمانيني،والتسهيل وشرحه البن مالك وغيرها من الكتِب

وقد ترجمنا للنواجي،ووصفنا النسخة المعتمدة فـي التحقيق،وقمنـا بتحقيـق الرسـالة تحقيقًـا                  
علميا،وترجمنا اَألعالم،وخرجنا اآليات القرآنيةَ واَألحاديث النبوية،ووضحنا بعض القضايا النحوية         

 .واللهجات العربية

The Comprehensive Principles Governing the letrs of the 
Present tens 

Abstract: This study is a research in a book called "The General Rules of 
Present Articles "by Abi Abd Allah Shams Ed-deen Mohammed Bin Hassan 
Bin Ali An-Nawaji. 

 An-Nawaji indicates the articles of the present tense, as well as the 
readings of some accents by different tribes ,depending mainly on the books 
of syntax , dictionaries of Language and reading ,such as As-Suhah ,Sharh 
AL-Lumi,and others. 

We have identified An-Nawaji's ideas, described the version understudy 
,explored the letter scientifically, identified the characters , the Quranic verses 
and the prophet's sayings , and explained some issues related to syntax and 
accents. 
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 هشام الشويكي.  دو حسن عبد الهادي. د.أ

 ٩٧٤

  شمس الدين النواجي
  :نشأته وتكوينه الفكري

 هو شمس   الد  اتفـق  وقـد    ،)١(د بن حسن بن علي بن عثمان النواجي الشافعي المصري         ين محم
  . قاهري شافعي مصريالذين ترجموا للنواجي َأنَّه

 يكـن مـن العنـصر        اُألولى فتدلُّ على َأن النواجي كان عربيا ِمصريا َأصيالً،ولم         ا النسبةِ م    أََ
  :]الطويل[ نًاالمملوكي،وَأنَّه شافعي المذهب،قاَل في ذلك مضِم

   ِإدريس راغبني         لفي مذهِب الحبِر ابِننَّ الناس األئمةَ ِإ قلَّدنِئلَ
  )٢(ذاهب--ا يعشقون م-اس فيم فتواه وَأعشقُ قولَه         وللنَّد-أقلِّ

لمكان الذي وِلد فيه النواجي،فذكر بعض المؤلفين َأنَّه ولـد فـي            اختلفت المصادر في تحديد ا    
واختلفت المصادر في   )٤(وَأشار آخرون ِإلى َأنَّه ولد في القاهرة      )٣(قرية نواج مركز طنطا في مصر     

ـ وقال آخرون ِإنَّه و   ، )٥( )-ه٧٨٥ (تحديد السنة التي ولد فيها،فقال بعض المؤلفين ِإنَّه ولد سنة           دِل
  .)-ه٧٨٨(ة سن

وقد َأفادتْـه مهنـةُ      .ويفْهم منها َأنَّه تزوج ورزقَ عدةَ َأبناءِ           واَألخبار قليلةٌ عن ُأسرة شاعِرنا،    
الكتابة والتدريس ِإفادةً كبيرةً في الخطِّ والثقافِة والشعِر والنثِر،وَأتاحتْ له االطالع علـى الكُتـِب               

 كتب قرَأها،وَأسماء علماء ِمن الذين  راٍت غير قليلٍة ِإلى َأسماءِ    شاونجد في كتبه إِ    ومجالسِة العلماِء، 
  .)٦(عاصروه َأو سبقوا عصره

     كما نجد َأسماء الكتِب التي كان يستعيرها َأو يقتنيها،وكان يواظب علـى قـراءِة الـدواوين،         
ء عصِره وقضاتِه من َأمثال     التي َأفادته في التْأليف، وكانت له عالقةٌ مع علما         والمجاميع الشعريةِ 

                                                
ـ ـ كلية العلوم حسن عبد الهادي ـ رسالة دكتوراه .د.أ:دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه:ينظر) ١(

، ابن تغري ٢٢٩/ ٧:الضوء الالمع: ، السخاوي١/٥٧٣:حسن المحاضرة:م ، السيوطي١٩٨٠ـ  جامعة القاهرة
 .٦١٥/ ٢:يالدليل الشاف:بردي

ظ ، مؤلفات شمس الـدين النـواجي ـ تحقيـق     ١٤:لغة ،ورقة) ٥١٦(الفوائد العلمية في فنون من اللغات برقم) ٢(
 . ١٤٠حسن محمد عبد الهادي ، ص :ودراسة 

 .٣٥٧م١):مخطوط(غير مرقم اللوحات،وحوادث الدهور)مخطوط(المنهل الصافي) ٣(

 .٢/١٨٧٢:ربية المعربة،معجم المطبوعات الع١٩٣:ِإعجام اَألعالم) ٤(

  ٢١١):١١ـ١٠القسم السادس(،المطبوع٢/٦٩):اَأللمانية( بروكلمان:،تاريخ اَألدب العربي٢/٢٠٠:هدية العارفين)٥(
، ٢٠٨ ، ٢٠٥ ، ١٩٠ ، ١٨٩،  ١١٤:دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه، المقطوعات َأرقـام          :ينظر)٦(

٢٢٥   
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 ٩٧٥

،وبـدر الـدين محمـود      )-ه٨٥٢ت(وابـن حجـر العـسقالني     ،)-ه٨٠٥( سراج الدين البلقينـي   
  ).-ه٨٥٥ت(العيني

 والحـديث واُألصـول      واللغـةَ  س عليهم الفقـه   ودر    وقد َأخذَ النواجي عن كثيٍر من الشيوخ،      
  .)١(والمعقوالت والنحو والبالغة والعروض والشعر والنثر

  :اله بالكتابة والتدريساشتغ
ا للرزق،وكان حسن الخط جيد الضبط                 مارس٢( النواجي مهنةَ الكتابة التي اتخذها مصدر(  ثُم 

والتنبيه فـي   ،)٣(زاول مهنة التدريس بعد َأن حفظَ القرآن والعمدة في الفقه البن قدامة الجماعيلي              
،وهي قصيدة في القـراءات للرعينـي       )ز اَألماني حر(،والشاطبية  )٤ (الفقه َألبي ِإسحاق الشيرازي   

 )٦(ودرس في مدارس القاهرة،فُأسندتْ ِإليـه وظيفـةُ تـدريس الحـديث بالجماليـة             ،  )٥(يالشاطب
 )٨(،ودرس اللغة والعروض والفقه واَألدب،وتخرج عليه عدد مـن علمـاء العـصر            )٧(والحسينية

  .ة التجارة والوالية على بعض البالدوتروي كتب اَألدب والتاريخُ َأنَّه مارس مهن
  
  

                                                
 . ٧/٢٢٩:الضوء الالمع)١(

 . ٢٣٢ـ ٧/٢٣١:الالمعالضوء ) ٢(

محمد بن َأحمد ، َأبو عمر بن قدامة الجماعيلي اَألصل ،الدمشقي الدار، فقيه حنبلـي ، تـوفي بدمـشق سـنة                                   ) ٣(
  ). هـ٦٠٧(

 .  ٣٠٩/ ٥:   اَألعالم

درس في      . لمناظرةِإبراهيم بن علي بن يوسف ، َأبو ِإسحق ،العالَّمة ،المناظر ، اشتهر بقوة الحجة في الجدل وا                ) ٤(
ـ ٤٧٦( مات ببغداد سنة    . المهذب في الفقه، وطبقات الفقهاء    : المدرسة النظامية ، من تصانيفه     طبقـات  ). هـ

 .   ٤٨٠/ ٢الشافعية الكبرى للسبكي 

فـي      ِإمام القراء ، كان ضريرا ،ولد بـشاطبة      : القاسم بن فيرة بن خلف بن َأحمد الرعيني ، َأبو محمد الشاطبي           ) ٥(
ـ ٥٩٠( اَألندلُس ،وتوفي بمصر ، وكان عالما بالحديث والتفسير واللغة ،توفي سـنة              :                معجـم اُألدبـاء  ). هـ

 .   ٢٦٠/ ٢: ، بغية الوعاة٢٢١٧ ـ ٢٢١٦/ ٥

 للحنفية ، هي مدرسةٌ مشهورة بناها في باب الزقاق اَألمير الوزير عالء الدين مغلطاي الجمالي ، وجعلها مدرسةً) ٦(
 .     ٣٩٣ ـ ٣٩٢/ ٢) الخطط المقريزية(المواعظ واالعتبار .  هـ٧٣٠وخانقاه للصوفية ،وذلك في سنة 

نسبة ِإلى الحسين بن علي ،تقع في حارة من حارات القاهرة الكبرى ، خارج باب الفتوح ، جرى فيها تـدريس                 ) ٧(
  الفقه

  .   ٢٠/ ٢:القبس الحاوي.    على المذاهب اَألربعة

 .  ٢٣٢/ ٧:الضوء الالمع) ٨(
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 ٩٧٦

  :تالميذه
ا تالميذُ النواجي فقد كانوا على درجة مميـزة مـن العلـم والثقافـة،وممن عرفنـاه مـن                   مأََ   

،والمالحظ َأن بعض هؤالء    )١(وابن تغري بردي وغيرهم    والبدر البلقيني،  الشهاب بن َأسد،  :تالميذه
اجي،وقد برع في علم العروض،وما طرحه من آراء فـي          التالميذ درسوا فن العروض على النو     

  .)٢("الفوائد العروضية"هذا الفن تستوقف الباحث المدقق من خالل كتابه
  :مؤلفاته

  :جاءت مؤلفات النواجي على النحو اآلتي
  :في البالغة والنقد-أ
 رسالة ماجستير فـي الجامعـة اُألردنيـة        -مخطوط  -محقق  -الحجة في سرقات ابن حجة       -١

  .م١٩٨٨سميحة حسين محمود المحارمة ، :تحقيق،
مخطوط فـي دار    -الدر النفيس فيما زاد على جنان الجناس للصفدي،وَأجناس التجنيس للحلي            -٢

روضة المجالسة وغيـضة    "الكتب المصرية،ومنه نسخة مصورة لدى الباحث،وقد حقق باسم         
جامعة عين  - كلية التربية    ،حسن محمد عبد الهادي   .د.وهو اسمه الحقيقي،بِإشراف أ   "المجانسة
  .شمس

  .م٢٠٠٥-عمان -حققه الباحث،وطبع في دار الينابيع -الشفاء في بديع االكتفاء -٣
  .محمد بن عبد الكريم،وطبع في بيروت:تحقيق-مقدمة في صناعة النظم والنثر -٤
  :في العروض-ب
  .مخطوط في المكتبة العاشورية في تونس-رسالة تتعلق بالقوافي -١
  .م٢٠٠٨ حسن محمد عبد الهادي ، :تحقيق-لخزرجية في العروض شرح ا-٢
  .  م١٩٩٨، مجلة الجامعة اِإلسالمية غزة ، حسن محمد عبد الهادي : تحقيقالفوائد العروضية،-٣

  : والنحو)٣(في اللغة-ج 
  .مفقود- بعض حاشية على الجاربردي-١
  .مفقود-حاشية على التوضيح البن هشام - ٢
  .موضوع البحث- المضارعة حروفة لحكم اُألصول الجامع-٣

                                                
 .٧/٢٣٢:المصدر نفسه) ١(

نظر هذه اآلراء في المخطوطة المذكورة التي حققها الباحث،ونشرت في مجلة الجامعة اِإلسالمية ـ غـزة ـ    ا )٢(
 .م١٩٩٨ ٢العدد 

  ).تجب،حنج،نمذج(:ينظر تاج العروس.نقل الزبيدي عن شمس النواجي َأشياء في اللغة) ٣(
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 ٩٧٧

  .مخطوط ،ونحن في سبيل تحقيقه-الفوائد العلمية في فنون من اللغات -٤
  :في المناسك والتاريخ وغيرهما -د
  .)١(مفقود/الغيث المنهمر فيما يفعله الحاج والمعتمر-١
  .مخطوطٌ في برلين،ومنه نسخة لدى الباحث-نزهة اَألخيار في محاسن اَألخبار  -٢
  . مخطوط في مدينة استانبول)(rرسالة في مدح النبي -٣
  :المجموعات اَألدبية -ـه
  .طبع في القاهرة-َأحمد محمد عطا .حققه د-تْأهيل الغريب -١
  .مخطوط في برلين-تحفة اَألديب -٢
  .)٢(مخطوط في برلين،ومنه نسخةٌ مصورةٌ لدى الباحث-تذكرة النواجي -٣
  .ة العامة لقصور الثقافة بمصرطبع في الهيئ-حلبة الكميت -٤
باليـد لـدى     ة  -مخطوط في دار الكتب المصرية،ومنه نسخ      -خلع العذار في وصف العذار      -٥

  .الباحث
  .مطبوع في بيروت-رسالة في اَأللغاز  -٦
  .مخطوط في اَألزهر،ومنه نسخة باليد لدى الباحث-رياض اَأللباب ومحاسن اآلداب  -٧
  .م٢٠٠٠ُأسامة البحيري،جامعة طنطا ،مصر ، :تحقيقبديع ،زهر الربيع في المثل ال - ٨
  .مخطوط في برلين، ومنه نسخة مصورة لدى الباحث-الصبوح والغَبوق  -٩

                                                
وحكى كما  .مرتين-تسع وخمسين وثمانمائة  المتوفى سنة-اعر الفقيه محمد بن حسن النواجي القاهري حج الش) ١(

القـضاة  أنه رأى شخصاً من أعيـان  ) لمعتمرالمنهمر فيما يفعله الحاج وا الغيث(أورده في منسكه الذي سماه 
ر مجـزئ  إنه غي:فقال دم تمتع،: الما هذا ؟ فق: بالديار المصرية أراق دماً على جبل عرفات،فقال له الشافعية
هـذا  : م،فقال كالمنكر عليهليست من الحر ألن شرطه أن يذبح في أرض الحرم وعرفات: ولم ؟ قال:هنا، قال
م تكن عرفات من الحرم إذا ل: نعم وال يقدح هذا في شرفه ، قال: له فقلت: العظيم ليس من الحرم،فقال المكان

موسـى الـشريف    المختار المصون من أعالم القرون للدكتور محمـد :مرجعال .الدنيا حرم انتهى فما بقي في
)١/٥٠٨.(  

 ).حنج(ذكرها الزبيدي في مادة) ٢(
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 ٩٧٨

سـنة   حققه الباحث،ونشرته دار الينابيع في عمـان        -صحائف الحسنات في وصف الخال       -١٠
  .م٢٠٠٠

لمخطوطات العربية في القاهرة،ومنه    مخطوط في معهد ِإحياء ا    -الطراز الموشى في اِإلنشاء     -١١
  . ،ونحن في سبيل تحقيقهنسخة مصورة لدى الباحث

  .الباحث مخطوط في برلين، ومنه نسخة مصورة لدى-نزهة اَأللباب في َأخبار ذوي اَأللباب -١٢
  .مطبوع في بغداد ،والقاهرة-عقود الآلل في الموشحات واَألزجال -١٣
  مخطوط في معهد ِإحياء المخطوطات - من الِغلمان مراتع الغزالن في وصف الِحسان-١٤

  .     العربية في القاهرة،ومنه نسخةٌ مصورة لدى الباحث
  :المجموعات الشعرية -و
-جامعة القـاهرة    -حققه الباحث،مخطوط رسالة دكتوراه     -ديوان شعر شمس الدين النواجي      -١

  .م١٩٨٠-كلية دار العلوم 
ونشرته دار الينابيع في عمان سنة      -حققه الباحث   -ئح النبوية   ديوان المطالع الشمسية في المدا    -٢

  .م١٩٩٩
  :عالقاته

في ميـدان   اآلخر،مما َأدى ِإلى نشاٍط     بالتقى النواجي عددا كبيرا من شعراء عصِره،تَأثر كل منهم          
  .اَألدب في عصر المماليك

 عن الحـب والـصداقة،َأو   وجود مساجالت ومطارحات تعبر ب   تطالعنا المصادر اَألدبية القديمة     
وقد يكون طابع هذه المطارحات وديا يعبر عن         )١(منافسة مع النواجي والذين تخيرهم من الشعراء      

  .الحب والصداقة َأو يكون منافسةً،والعداء يكون مظهرا لها َأوسببا من َأسباِبها
ان للنـواجي  --د ك--فـق  لوزراء؛ولم تذكر المصادر َأيةَ عالقٍة لشاعرنا  بالسالطين،خالفًا ل      

 سنة  كم الذي وزر للملك اَألشرف برسباي     مثل سعد الدين بن كاتب ج     )٢(اتصاالت ببعض الوزراء  
  .-ه٨٣٨

  

                                                
  .١٨١،٢١٤، ١٠٧، ١٠٢:دراسة شعر شمس الدين النواجي، المقطوعات َأرقام:ينظر)١(
 .١٧٦ـ ٦/١٧٥:،النجوم الزاهرة٢/٢٢٨:حسن المحاضرة:ينظر)٢(
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 ٩٧٩

واتصل النواجي بعدد من كتاب اِإلنشاء في عصره،وممن اتصل بهم من كتاب السر ناصـر               
الممالك اِإلسالمية،وكان له اتـصاٌل     الدين ابن البارزي كاتب اَألسرار الشريفة بالديار المصرية و        

  .)١(بُأسرة ابِن حجي،وُأسرة ابن مزهر
  :وفاته

،ورثاه الشاعر شهاب الدين المنصوري     -ه٨٥٩توفي اَألديب شمس الدين النواجي في القاهرة سنة         
  ]:الرمل[ بهذين البيتين

  ا روى--د الدنيا وَأبقى م--ي فقد       فَقَ--رحم اهللا النواج
  )٢(جي/في شقة البين فيا       حسرةَ العشاق من بعد النواوانطوى 

  .اُألصول الجامعة لحكم حروف المضارعة: المخطوط
  ".رسالة في حكم المضارعة" باسم)٤(بينما ذكره بروكلمان)٣(    ذكرته المصادر بهذا االسم

:         قولـه وهي رسالةٌ صغيرةٌ تقع في خمس صفحات،بدَأها النـواجي بعـد البـسملة والمقدمـة ب               
مـضموم ومفتـوح    :اعلم َأن حرفَ المضارعِة ِإذا كان الفعُل مبنيا للفاعل علـى ثالثـِة َأقـسام              "

  "تمتْ اُألصوُل الجامعةُ والحمد هللا وحده " -وختَمها ب..".ومكسور
 النحـو   ،معتمدا على كتب  )َأتين(   تحدثَ النواجي في هذه الرسالة عن حركة حروف المضارعة          

 وشرح  والصرف ،مثل كتاب التسهيل والمية اَألفعال البن مالك،وكتاب المراح َألحمد بن مسعود           
 بعض المعاجم اللغوية،كمعجم الصحاح،ومن دراسة هذه الحروف تبين         اللمع للثمانيني،فضالً على  

جـازيين  َأن النواجي َأرجع حركة حروف المضارعة خاصة الكسرإِِلى ظواهر لهجية كلهجـة الح           
َأراقَ يريقُ  :ِإحداها،وهو اَألصلُ :واعلم َأن في إهراقَ َأربع لُغاتٍ     :"مثال ذلك قوله  .م وبني َأسد،  وتمي
هراق يهريقُ،بفتح الهاء،هراقةً،بإبدال الهمزة هاء في الجميع،وِإنَّما ثبتَِت الهـاِء فـي            :الثانية.ِإراقةً

يق؛الستثقال الهمزتين في أأريق ثم طَردوا اليـاء        يهريق،وحذفت الهمزة في يريق الذي َأصله يار      
َأهـرق  :الثالثـة .في جميِع حروِف المضارعِة؛لئال يختلف طريق الفعل،وقد زاَل ذلك الثقُل باِإلبدالِ      

 اللغـِة   عـن وهذه الثَّالثُ لُغَاتٌ ال كالم فيها،وِإنَّما الـسُؤاُل         ... يهرق ِإهراقًا كََأكرم يكْرم ِإكْراما    
                                                

  ،١٦٣،  ١٥٦،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٠٢،  ٦١،  ٥٩ ،   ٥١: الدين النواجي، المقطوعات َأرقـام     دراسة شعر شمس  :ينظر)١(
١٦٤ 

  ).غير مرقم اللوحات(، نزهة اَألخيار في محاسن اَألخبار ٥٠ـ٢/٤٩ ، ٢/٣٦،٢):ط ـ بوالق( بدائع الزهور)٢(
 .النوى، والنواجي:ويال حظ االكتفاء في قوله   

 . المصدر نفسه) ٣(

 .٢/٧٠:بروكلمان):اَأللمانية(دب العربيتاريخ اَأل:ينظر) ٤(
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اقٌ،بِإسكان الهاء في الجميع،وبجواز           الررهم ِريق والشيءهِرياق، فهو مرقُ ِإههراق يابعة،وهي َأه
  .)١("فتحها َأيضا في اَألخير

    وقد استشهد النواجي ببعض القراءات للداللة على ورود هذه الحـروف بحركـات مغـايرة               
سر التاء،وهو من ركن بالكسر،كما حكـاه َأبـو         ،بك)٢(]وال تَركَنُوا [وقرىء شاذًا   :"للقياس،كقوله

  .)٣("زيٍد،ال من ركن،بالفتح
  ]:الرجز[ بالشعر لبيان ما ذكرنا،كقول الشاعر-َأيضا -  وقد استشهد 

وهاقُلْتُ ِلبارها وجومها         تئذن فإنِّي حه داراٍب لدي  
  :النسخة والعمل فيها

ى نسخٍة مصورٍة عثرنا عليها ضمن مجموع بمكتبة بلديـة          اعتمدنا في تحقيِق هذه المخطوطة عل      
  ).ج٣٦٤٨(اِإلسكندرية برقم
سطرا،في كلِّ سـطٍر نحـو                   ) ٢٨(ة  خمس صفحات،وعدة سطور الصفحة الواحد    : عدد صفحاتها 

  .كلمة)١٦(
  .الرقعة:نوع الخط
ورة علـى  ،لم يكتب عليها اسم ناسـخها،وهناك نـسخة مـص   -ه١٠١٣:، كتبتx١٦ ٢٣:مقاسها

  .نحو،وهي لدى الباحث) ٤٩(ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية برقم 
  اعتنينا بتحقيق النص،وتخريج اآليات القرآنية واَألبيـات الـشعرية،وشرح مـا اسـتغلق مـن               
المصطلحات النحوية والصرفية والقراءات،والرجوع ِإلى المظاِن؛السـتخراج َأقـواِل العلمـاِء ،            

  .لذين وردوا في النَِّصوترجمة اَألعالم ا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم/  ١

  وهو حسِبي وِنعم الوكيُل
      قاَل الشَّيخُ اِلإِمام العاِلم العالَّمةُ فَِريد دهِره،ووِحيد عصِره شَـمس الديِن،شَـيخُ المتَـَأِدبين،              

وِم بدر الـدين حـسن النَّـواجي الـشافعي،نفع اهللا           ورئيس المعِربين،َأبو عِبِد اِهللا محمد بن المرح      
وال [ بعلوِمِه،َأما بعد حمِد اِهللا الذي استأثر بتصريِف َأفعاِلـه،فما ِلماضـي َأمـِره مـن مـضارعٍ              

،والصالةُ والسالم على من بنى جمع اَألعراِب عن بناِء قواعـد الدين،واالنتـصاِب              )٤(]لمستقبله
                                                

  .١:ص:اُألصول الجامعة)١(

  ١١٣من اآلية: سورة هود)٢(
  ٢:ص:اُألصول الجامعة)٣(
  ١٨:ص) مجموع لطيف للنواجي(مابين قوسين ساقطة من المخطوط،وما َأثبتناه من كتاب )٤(
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 ٩٨١

،صلى اُهللا عليه،وعلى آلِه وَأصحاِبه الذين هم َألجيـاِد الـشريعِة    )١(ه،فكان َأشرفَ جامعٍ  ِلرفْع منارِ 
،وعلى عاطي َأعالمِِ الِملَِّة الحنيفية ِنعم العواطفُ،ما تَعاقبتْ حروفُ الندا،وارتفع اسـم            )٢(معارفٌ

  .  على االبتدا
     ضِف المركم حةٌ ِلحاِمعوٌل جفهذه ُأص            ـنِفِه،كَاِشفًا عصركاِم القْوِل ودتُ فيها ِإلى ِإحِة،قَصارع

               رِجـعِإليِه الم نم ا ثَواباِجيواِب،رالص بوالكًا ِفيه صِفِه،سوص نع غْني الطَّالبا يِره ِبمِقيقَِة َأمح
كلتُ وِإليه ُأنيبعليه تَو،آبوالم.  

        ضفَ المرح َأن ام         اعلما للفاعِل على ثَالثِة َأقْـسنيبالفعُل م ارعِة ِإذا كان:    فتـوحوم ـضمومم
كـدحرج   ومكسور،فيضم اتفاقًا ِإذا كان الماضي رباعيا،َأي على َأربعِة َأحرٍف تكون كلها ُأصوالً           

 يكن رباعيا،فِإن كـان لفظـةُ       وِإن لم .يدحِرج،َأو بعضها زائدا،كَأكرم يكرم،وعلم يعلم،وقاتل يقاتلُ     
ِإخال المبدوء بالهمزة خاصةً فاَألصح كَسر الهمزِة،وبنو َأسٍد يفتحونها،فالكسر فصيح استعماالً،شاذٌ           

،وِإن كان غير لفظة إخال،فُِتح عند الحجازيين سواء كان ثالثيا كـضرب            )٣(قياسا،والفتح بالعكس 
خَـاَل يخَـاُل    :،ومنه)٤(رج يخْرج،وعِلم يعلم،ووِمقَ يِمقُ،وشَرفَ يشْرفُ    يضِرب،وذَهب يذهب،وخَ 
من سِمع خَبر الحدثِِ له ظن،فحذفَ المفعـولين        :،َأي)٥("من يسمع يخلْ  :"ويخال ويخال،وفي المثَلِ  

َأو سداِسـيا   .علَّم يتَعلم،وتَكلَّم يتكلم  َأو خُماسيا كانطلقَ ينطلق وتَ    .اقتصارا؛ِإلفادة تجدد الفعل وبحدوثه   
كاستَخرج يستَخِْرج،وِإنَّما فُِتح هذا النَّوع طلبا للخفِة،وِإنَّما ضم الرباعي؛َألنَّه فَرع الثُّالثـي لتوقفـه      

نـه،والثَّقيل فـرع    عليه،وعدِم تَصوِر وجوِده ِبدونه،والضم َأيضا فرع الفـتح؛ِإذْ الفـتح َأخَـفُّ م            
  .)٦(الخَفيِف،فَنَاسب َأن يعطَى اَألصُل لَألصِل،والفَرع ِللفرِع

                                                
  ).فكان كَأشرف جامٍع( في مجموع لطيف )١(
  ).فحول الشريعةهم لحياة (في مجموع لطيف )٢(
  :كقول َأبي ذؤيب الهذلي)٣(

عستَتبَإخاُل َأنّي الِحقٌ ميٍش ناِصٍب       وِبع مهعدرتُ بفَغَب  
  ١٥٩:ابن هشام:شرح بانت سعاد:،ينظر١٤٢:     ديوان َأبي ذؤيب

  ١٨:شرح المية اَألفعال:ينظر) ٤(
المعنى مـن   .فتح، وهو القياس  أخال بال : و أسد يقولون  وبن. خلت إخال بالكسر، وهو األفصح    :من يسمع يخل يقال    )٥(

،جمهـرة  ٢/٧٠:اُألصـول فـي النحـو     :ينظـر .أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه علـيهم المكـروه         يسمع  
ابـن  :، شرح بانت سـعاد    ٢٧٧/ ٣:صدر اَألفاضل :،التخمير في شرح المفصل   ٣٤٧:، المفصل ٢/٢٦٣:اَألمثال
  ١٠٨:هشام

  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ١٩٥:العيني: شرح مراح اَألرواحمالح اَأللواح في: ينظر) ٦(
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ِإنَّما ضم في الرباعي؛ِلِقلةِِ اسِتعماِله،وفُِتح في غَيِره؛ِلكثْرِة اسِتعمالِه،واعترضوا بَأن الخُماسي          :وقيَل
يلزم َأن يكونا َأولـى بالـضم،وُأِجيب ِبَأنَّهمـا َأثقـُل مـن             والسداسي َأقُل اسِتعماالً ِمن الرباعي،فَ    

الرباعي؛ِلكَثْرِة حروفهما،فلو ضما َألدى ِإلى الجمع بين ثقيلين،ال جرم ُأعطيا َأخفَ الحركات،وهو            
قتل،بالتـشديد  الفتح؛دفعا للثقل الناشيء عن تكثيِر الحروف،وِإنَّمـا فُـِتح خَـصم يِخـصم،وقَتََّل ي             

يخْتَـِصم،واقتتَل  اختَصم :َأصلَهما؛َألن )٢ (﴾وهم يِخصمون ﴿:)١(فيهما،وهما رباعيان،قال اُهللا تعالى   
يقْتَِتُل،نُِقلَتْ حركةُ الفاِء ِإلى الساكِن قبلَها،وُأدغمتْ فيما بعدها،وحِذفَتْ همزةُ الوصِل في الماضـي             

 ِإلى النُّطِق بالساِكِن،فِإذن هما خُماِسيان تَقْديرا،وِإنَّما ضم في ُأهـراق           لزوال موجبها،وهو التوصلُ  
ريــق واســطَّاعهــي ي ِطســى خــالِف  يع ــدتان عل ــسين زائ ــيان؛َألن الهــاء وال ،وهما خُماِس

الـسين  :َألخْفَـشُ َأراقَ وَأطاع،ولهذا قُِطعتْ همزتُهما فهما رباِعيان تَقْديرا،وقاَل ا       :القياس،واَألصُل
  .)٤(وكذا حكم الهاِء ِعنْدي:قال الجوهِري.)٣(ِعوض من ذَهاِب حركِة عيِن الفعل

  .وفيه نظر؛َألن حركةَ العيِن ليستْ ذاهبةً،وِإنَّما ِهي منقولةٌ ِإلى الراء:   قلتُ
  :واعلم َأن في إهراقَ َأربع لُغاٍت

  . )٥(ريقُ ِإراقةًاقَ يَأر:،وهو اَألصُلِإحداها
هراق يهريقُ،بفتح الهاء،هراقةً،بإبدال الهمزة هاء في الجميع،وِإنَّمـا ثَبَتَـِت الهـاء فـي              َأ:الثانية

   هريق،وحذفت الهمزة في ييق الذي َأصله ياريق؛الستثقال الهمزتين في أأريق ثم طردوا اليـاء           ِري
  .تَِلفَ طريقُ الِفعِل،وقد زاَل ذلك الثِّقَُل باِإلبداِلفي جميِع حِروِف المضارعِة؛ِلئال يخ

قَد َأبدلوا ِمن الهمزِة الهاء،ثُم التُزمـتْ     :يهرق ِإهراقًا كََأكرم يكْرم ِإكراما،قاَل ِسيبويهِ      َأهرق: الثالثة
تُِركَِت الهاء ِعوضا ِمن حذِْفهم حركةَ      فصارتْ كَأنَّها ِمن نَفِْس الحرِف،ثُم ُأدِخلِت اَأللفُ بعد الهاِء،و        

  .)٦(العيِن؛َألن َأصَل َأهرق ُأِريق
                                                

  ٤٩:يسن،من اآلية)١(
،معـاني  ٥٤١:الـسبعة :ينظـر .خمس قراءات تعنى بحركة حرف المضارعة والخاء والـصاد        " يِخصمون" لـ )٢(

  .٧/٣٢٥:،البحر المحيط٤/١١١:،الفريد في ِإعراب القرآن المجيد٢/٣٧٩:الفراء:القرآن
  ٤٣٤ـ٢/٤٣٣:اَألخفش:معاني القرآن:ينظر)٣(
وفيـه لغـةٌ   . وأصله َأراقَ يريقُ إراقَةً . وهراقَ الماء يهِريقه بفتح الهاء، ِهراقَةً، أي صبه       ):" هرق(قال الجوهري )٤(

  :أخرى
  ).هرق(١٥٧٠ـ ١٥٦٩/ ٤:الصحاح: نظري"َأهراقُ يهريقُ إهراقاً: وفيه لغة ثالثة.     َأهرقَ الماء يهِرقُه إهراقاً

مـراح  " وَأما يهريقُ فَأصلها يريق،وهو من الرباعي،فزيد الهاء على خالف اَألصل   :" قال صاحب مراح اَألرواح   )٥(
  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ٢٣٠:العيني:مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح: ضمن(اَألرواح

  ١٤١٢:، اِإلقليد٢٧٠:ابن والَّد:االنتصار لسيبويه على المبرد:ينظر.بتصرف٤/٢٨٥:الكتاب)٦(
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 ٩٨٣

وفيه نَظْر مثل ما تقدم،وزاد هنا َأن عين الِفعِل محذوفةٌ،فَيمكن َأن يدعى َأن الهاء ِعـوض            :   قلت
  . عنها نفَسها

وهي َأهراق يهريقُ ِإهِريـاق     اللغِة الراِبعِة، نَّما السُؤاُل على       وهذه الثالثُ لُغَاتٌ ال كالم فيها،وإِ     
تِْحهــا َأيــضًا فــي فهــو مهِريــق والــشيء مهراقٌ،بِإســكاِن الهــاِء فــي الجِميع،وِبجــواِز فَ

ومهفعـل  / فبتقدير يهراق مهراق بفتح الهاء فيهما بيهفعـل        )١("َأهرقْ دمه :"الحديث)٢(اَألخير،وفي
يهريقُ مهراق باإلسكان،فال يمكن النطقُّ بِه؛َألن الهاء في        :،وَأما تقدير  )٢(يدحِرج ومدحِرج : بوزن

الفاء جميعا ساكنان،ونظير هذه اللغِة اسطاع يسطيع اسطياعا،بقطِع الهمزِة في الماضي،وضم الياِء            
ـ احترزنا بذلك عن اسطَّاع  في المضارِع لغةٌ في َأطاع يطيع،كما تقدم،و       اللَّـذين َأصـلُهما    ي سطيع

                اهةًَ ِإلدغاِمها فـي الطَّـاء فيلـزمالطَّاء،وكَر منهما استثقاالً لها مع ذفِت التاءيستطيع فح استطاع
              لفظًـا َأو بربـاعي ِنـه لـيس؛لكوِته مفتوحفَ مضارعرح ا فِإنَأبد ال تحرك يِن،وهيالس تحريك

اعوا َأن يظْهـروه ومـا اسـتَطَاعوا لَـه          فَمـا اسـطَ   ﴿:قديرا،همزتُه همزةُ وصٍل،قاَل اُهللا تعالى    ت
  ]:الطويل[،وقال طَرفةُ في معلقَِته )٣(﴾نَقْباً

   )٤(لَعمرك ما اَأليام ِإلّا معارةٌ       فَما ِاسطَعتَ ِمن معروِفها فَتَزوِد
  ]:الطويل[ فيها َأيضا طرفةُ،وقال)٥(﴾هْل يستَِطيع ربك ﴿:لى   وقال تعا

   )٦(فَِإن كُنْتَ ال تَسطيع دفْع منيتي       فَدعني ُأباِدرها ِبما ملَكَت يدي
  
  
  
  
  

                                                
 ُأذَكِّيِه ِبِه، فَُأذَكِّيـِه    يا رسوَل اللَِّه، ُأرِسُل كَلِْبي فَيْأخُذُ الصيد ولَا َأِجد ما         : قُلْتُ: عن عِدي بِن حاِتٍم قَالَ    :نص الحديث )١(

،النهاية في غريـب    ٢/٣٠٢: النسائي سنن"َأهِرقْ الدم ِبما ِشْئتَ واذْكُر اسم اللَِّه عز وجلَّ        :"قَاَلِبالْمروِة والْعصا؟   
  .٣٢٣ـ ٤/٣٢٢:الحديث

  ).اسم فاعل( على وزن يفعلل ومفَعِلل)٢(
   ٩٧:سورة الكهف،من اآلية)٣(
  ٤٤:ديوان طرفة بن العبد)٤(
  ١١٢:سورة المائدة،من اآلية)٥(
  ٣٢:وان طرفة بن العبددي)٦(
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 ٩٨٤

  فَما ﴿:)٣(زةُ،وقَرَأ حم)٢(استَاع يسسِتيع:َأن بعض العرِب تَحِذفُ الطَّاء،فَتَقوُل)١(اَألخفشُ وحكَى
  ﴾وهرظْهوا َأن يطَاع٤(اس(  ،   اِكنينالس نيب عمباِإلدغاِم،فَج)٥(      كِْسروناِزيين فَِإنَّهم يالِحج را غَيوَأم،

ين،ويوافقون الحجازيين فـي البـاقي   غَير الياء في ثالِث مسائَل،ويكسرون الياء وغَيرها في مسَألت   
الجوهري هذه اللغةَ لبني َأسٍد َأيضا،كما سيأتي،وفيه نظر؛َألنَّه حِكي عن بني َأسٍد َأيضا َأنَّهم     َ  ونَسب

الـذي يكـون فيـه حـرفُ المـضاِرِعِة،كَما          "عِلم يعلم   "يفْتَحون الهمزةَ من َأخاُل،وهو من باِب       
بْأتي،ونَسي٦(ها الصفاقسي س(        فٍَرالطَّوسـيعِبيعةَ،ونُِقَل عن َأبي جٍس وتَميٍم وَأسٍد ورِإلى قَي)َأنَّهـا  ) ٧

  )١(وابن خُنَيٍس)٩(رَأ اَألعمشُ-ا قَ-،وبه)٨(ذَيل--ةُ هـلغ
                                                

،ولكن حذفوا التـاء إذا جامعـت        "يستطيع" "ِاستَطاع"يريدون به   " يسطِيع" "ِاسطاع"لغة للعرب تقول    :" قال اَألخفش )١(
فجعلها من  " يسِطيع" "َأسطاع"وقال بعضهم   . فحذف الطاء لذلك  " ِاستاع"الطاء َألن مخرجهما واحد،وقال بعضهم      

  ٤٣٤ـ٢/٤٣٣: معاني القرآن.فجعل السين عوضا عن إسكان الياء" يِطيع" "َأطَاع "القطع كأنَّها
:  ، ومنهم من يضم الياء، فيقـول      اسطاع يسطيع بفتح الياء   : والعرب تحذف التّاء من استطاع، فتقول     :" قال الخليل )٢(

  طوع:العين"يسِطيع، مثل يهريق
؛ ألنَّـه  "الزيات" ،عالم بالقراءات،من الطبقة الرابعة ، شُهر بـ)هـ١٥٦ ـ  ٨٠( حمزة بن حبيب الزيات الكوفي )٣(

: ،غاية النهاية فـي طبقـات القـراء       ٢١٦/ ٢:وفيات األعيان : ينظر. كان يجلب الزيت من حلوان إلى الكوفة      
١/١١١  

  ٩٧:سورة الكهف،من اآلية)٤(
، ٤٠١:ابـن مجاهـد  :الـسبعة :ينظـر . مـشددة ،َأما حمزة فقرأ بطـاءٍ  )فما اسطاعوا (قرأ الجمهور،بتخفيف الطاء  )٥(

  ٢/٨٠:الكشف
،كـان  ٦٩٨:هـ،وقيل٦٩٧سنة  المالكي،ولد  )بالسين(برهان الدين َأبو ِإسحاق ِإبراهيم بن محمد القيسي السفاقسي         )٦(

لقرآن ب االمجيد في ِإعرا: فقيها،َأفتى ودرس سنين،َأخذ عن َأبي حيان اَألندلسي،له مؤلفات،وصل ِإلينا منهاِإماما 
ـ )٤٨(،رقـم ١/٧١:َأعيـان العـصر   :ينظر.هـ٧٤٣َأو  ٧٤٢،توفي سنة )مطبوع (المجيد  ٦:وافي بالوفيـات  ،ال

  ).٢٥٩٧ (،رقم ١٣٩ـ١٣٨/
 هـ، له ٤٠٨،انتقل ِإلى بغداد سنة     محمد بن الحسن بن علي الشافعي،مفسر،نعته السبكي بفقيه الشيعة،من خُراسان         )٧(

ـ ٤٦٠ومعالم العلمـاء،توفي سـنة      في الحـديث،  " تهذيب اَألحكام :"مصنفات منها  سـير َأعـالم    :نظـر ي.هـ
  ٣٢٤ـ ٢/٤٢٣:السبكي:طبقات الشافعية الكبرى، ١٨/٣٣٤:النبالء

قرأ الجمهور بفتح نون نستعين،وهي الفصحى،واَألعمش بكسرها،وهي لغة قـيس وتمـيم وَأسـد    :" قال السفاقسي )٨(
المجيد في ِإعـراب القـرآن   " ة في اَألفعالوربيعة وقال َأبو جعفر الطوسي هي لغة هذيل،وكذا حكم المضارع      

  ١٥٠:المجيد
  أحد األئمة). ١٤٨ت( سليمان بن مهران األعمش اإلمام أبو محمد األسدي الكاهلي موالهم الكوفي الحافظ المقرئ)٩(

                  ا أمه سنة إحدى وستّين، رأى أنس بن مالك وهو يصليلد بقرية من طبرستان يقال لَهاألعالم، يقال إنّه و      لَـمو ،
  ٣١٥/ ١:طبقات القراء. يثبت أنّه سمع منه، قرَأ عليه حمزة َأحد الصحابة
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 ٩٨٥

]تَِعيننَس اكِإي٣( بالكسر)٢(]و(.  
  : َأما المسائُل الثالثُ

،بخـالف تـذهب    )٤( ِفعٍل مكسوِر العين،وهو مفتُوحها،كعلمتَ تَعلم     َأن يكُون ماضيِه على   :فِإحداها
ويـضرب وتَـدخُل وتَـشرفُ؛      )٦(النتفاِء الثاني،وكذا في إخواته الـسبعة     )٥(النتفاء اَألول،ووِمقَ 

تح،وقُـِرىء  فَمن فَتَح العين فيهن كَسر ،ومن كَسر ف       ) ٨(،وَأما تَحِسب وَأخواتُه الثَّمانيةُ   )٧(النتفائهما
،ال مـن ركـن،     )١٠(،بكسر التاء،وهو من ركن بالكسر،كَما حكاه َأبو زيدٍ       )٩(﴾وال تَركَنُوا ﴿شَاذًا  

                                                                                                                        
  هو محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد اَألزدي والء القرطبي َأبو عبد اهللا،كان عالما باللغة والغريب)١(

  تاريخ : ينظر. هـ٣٤٣كان يطعن في دينه،توفي سنة   واَألخبار والتاريخ،كاتبا بليغًا،َألفَ كتابا في شعراء اَألندلس،و
  ،)٢٦٧(رقم١٥٩/ ١،بغية الوعاة ٢/٦٤:ابن الفرضي:   علماء اَألندلس

  ٥:سورة الفاتحة،من اآلية) ٢(
  .... وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور،وهي لغة الحجاز،وهي الفصحى،وقرَأ عبيد بن عمر  اللثيي:قال َأبو حيان) ٣(

  ،وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة،وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وأشبهه،وقال َأبو جعفر     بكسرها
   ١/١٤١:البحر المحيط"    الطوسي ِإنها لغة هذيل

  ٤/٢٦٠:َأبو علي الفارسي:التعليقة على كتاب سيبويه:ينظر) ٤(
عين، فإن مستقبله يأتي بفتح العين، نحو علم       واعلم أن كل فعل كان ماضيه على فعل مكسور ال         :"قال ابن السكيت  ) ٥(

يعلم،وكبر يكبر وعجل يعجل، إال أربعة أحرف جاءت نوادر قالوا حسب يحسب ويحسب، يئس وييئس وييأس،             
ويبس وييبس ووييبس، ونعم وينعم وينعم فإن هذه األحرف من الفعل السالم جاءت بالفتح والكسر ومن الفعـل                  

ه بالكسر ومق يمق، ووفق يفق، ووثق يثق، وورع يـرع، وورم يـرم، وورث       المعتل ما جاء ماضيه ومستقبل    
وقد وِمقَه . المحبةُ: الِمقَةُ:" وقال الجوهري١/٥٠١:تهذيب ِإصالح المنطق" يرث، وورى الزند  يرى، وولي يلي
   ٤/٥٥:الكتاب: ينظر)ومق(٤/١٥٦٨:الصحاح" يِمقُه بالكسر فيهما، أي أحبه،فهو واِمقٌ

ومـق ، ووثق،ووفـق   : الفتح،وكـسرتْ فيـه مـن   ) فَِعـلَ (عيِن مـضارِع  "ين ابن مالك في التسهيل َأن حقََّ  ب) ٦(
،المـساعد علـى تـسهيل      ٤/٨٩:شـرح التـسهيل   :، ينظر ١٩٥:التسهيل"،وولي،ووِرثَ ووِرع ووِرم،ووِرري  

 المورد،المجلد الرابع، العدد مجلة( ١٩٥:العيني:، مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح٥٨٩ـ ٢/٥٨٨:الفوائد
  ).الرابع

درة " َأنـت ِتعلـم   :وَأما تلتلة بهراء فيكسرون حرف المـضارعة،فيقولون      :"عن ظاهرة كسر التاء قال الحريري     ) ٧(
  ٢١٧:الغواص في َأوهام الخواص

ـ "وفي مضارع حـسب،ونَِعم،وبِئس،ويبس،ويِئس،ووِغر،ووِحر،ووِله،ووِهل،وجهان   :قال ابن مالك  ) ٨( ، ١٩٥:سهيلالت
  . ٥٨٩ـ ٢/٥٨٨:،المساعد على تسهيل الفوائد٤/٨٩: شرح التسهيل:ينظر

  ١١٣من اآلية: سورة هود)٩(
ـ ٢١٥سعيد بن َأوس بن ثابت البصري النحوي،َأبو زيد اَألنـصاري،توفي سـنة             )١٠( سـير َأعـالم    : ينظـر .هـ

  ٩/٤٩٤:النبالء
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 ٩٨٦

من الفتح فيهما فهـو مـن تـداخل         )١(بالفتح؛َألن مضارعه يركن بالضم،وَأما ما حكاه َأبو عمرو       
  ]:الرجز[،وقال الشاعر)٢(اللغتين

  )٤( فإنِّي حموها وجارها)٣(      تئذنقُلْتُ ِلبواٍب لَديه دارها   
  لتيذن،بالم اَألمر،لكنَّه حذفَها وَأبقى عملَها ضرورةً عند الجمهور،وجوازا على قلة عند ابن : أي
  .)٦(،وكسر َأول المضارع)٥(مالك

لَـم مـا ال   ِإنَّـك ِتع :سعيه،وسمعتُ بدويا يقوُل فـي المـسعى   -تعالى  -شكَّر اُهللا   :  قال ابن هشام  
  .)٧(ِنعلَم،بكسر التاء والنون

 لـم   )١٠( تبعا َألصلهما،وكذا ابن مالك في التـسهيل       )٩(والالمية)٨(     واعلم َأن شارحي المراحِ   
يقيدوا المضارع بفتِح العيِن بل اقتصروا على تقييد الماضي بالكسر،غير َأنَّهم لم يمثلـوا إال بعلـم      

                                                
  سير َأعالم . هـ١٥٤حد القراء السبعة،توفي سنة َأبو عمرو بن العالء بن عمار المازني التميمي البصري،َأ)١(

  ٦/٤٠٧:   النبالء
)٢(    الجمهور على فتح الكاف،وماضيه رِكن...   يركَن بالفتح فيهما،وعن َأبي عمرو    وقرىء بضمها،وماضيه ركَن )وال 

ـ : في كل مكان من باببكسر التاء وفتح الكاف،على لغة بني تميم،في كسرهم حروف المضارعة    ) تركنوا  لفِع
/ ٢: الفريد في ِإعراب القرآن المجيد    :ينظر... على البناء للمفعول؛ِإذا َأماله   )وال تُركَنُوا (وعن َأبي عبلة    ...يفعل
  ٢٦٩ـ٥/٢٦٨:،البحر المحيط٦٧٥ ٦٧٤

  ، مغني٤/٨٩:،وفي شرح التسهيل١٤٨:لوحة:وتحفة الغريب)حما،َأذن،نا(،واللسان١٠٩:بالياء في شرح بانت سعاد)٣(
  ).لوم(ِتذن،واللسان):حما( تَأذن،وفي الصحاح:     اللبيب

َأراد ِلتْأذَن، وجائز في الشِّعر حذفُ الالم وكسر التاء على لغة من يقـوُل         :"  قال ابن منظور   ٩/٢٠:خزانة اَألدب ) ٤(
  ).َأذن(اللسان"فبذلك فَلِْتفْرحوا: َأنتَ ِتعلَم، وقرئ

  ٤/٨٩:شرح التسهيل) ٥(
وليس الحذف بضرورة لتمكنه من     )ابن مالك ( ن فحذف الالم وكسر حرف المضارعة قال      أي لتأذ :"قال ابن هشام  ) ٦(

ينظر تحفة  ... ،بين الدماميني َأنَّهما من مشطور الرجز؛كل واحٍد مستقل بنفسه        ٢٩٨:مغني اللبيب "أن يقول إيذن  
  ١٤٨:لوحة: الغريب

  ١٠٩:شرح بانت سعاد)٧(
  مراح ( مصنف  :مد بن علي بن مسعود ، أبو الفضائل ، حسام الدينَأح:" عن صاحب مراح اَألرواح قال الزركلي)٨(

البغية معروفة ، كما قال السيوطي في  ليست لصاحبها ترجمة. وهو رسالة متداولة في علم الصرف) ط -   االرواح 
شروح الكتاب ،،ومن ١/١٧٥:، اَألعالم)"هـ٧٠٠(قدرت وفاته تخمينا اهـ   ومن هذا٧٨١شرحها البدر العيني ،حوالى سنة 

شرح ابن خليل الرومى ،وشرح ابن كمال باشا، وحسن باشا بن عالء الدين على االسود الرومى، شرح المولى شمس الدين 
  .١٦٥١:،كشف الظنون١٥١:بغية الوعاة:ينظر:أحمد الشهير بديكقوز

  ٢٩: شرح المية اَألفعال:،ينظر)ابن الناظم(شرح المية اَألفعال،فالمية اَألفعال البن مالك،وقد شرحها ابنه) ٩(
  ١٩٨ـ ١٩٧:التسهيل:ينظر) ١٠(
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بَأن كسر َأوِل المـضارِع     )٣(في شرح التسهيل،وكذا ابن هشام    )٢( وعقيل )١(نا قاسم يعلم،وقد قيده اب  
كمـا  -،وكذا تعليُل صاحِب المراِح وشرحه؛للداللِة على الكَسر        )٤(عِوض عنْه كَسر ثاني الماضي    

كسوِر العين ِفرارا   يقتضي َأنَّه ال فرقَ،ويمكن توجيهه بَأنَّه ِإنَّما لم يكسر في المضارِع الم           -سيأتي  
وربمـا حِمـَل علـى ِتعلـم ِتـذهب          :"،قال فـي التـسهيل    )٥(ِمن توالي كسرتين في َأول الكلمة     

في كَسِر ما عدا الياِء؛ لمشابهته له في فتح العين،وِإن كَان ماضيهما مختلفًـا،وَأراد           :،َأي)٦("وشبِهِه
:  يقولـون  )٨(سِمعتُ بني دبيرٍ  :)٧(وحا قال الِكسائي  كلُّ ما كان ماِضيه ومضاِرعه َأيضا مفت      :بشبهه

  .انتهى.)٩(َأنتَ ِتلحقُ وِتذْهب بكسر التاء
،وَأشذُّ منه  )١٠(  وهذا من الشذوذ بحيث ال يقاس عليه،ولهذا نقَل شَارح المراِح االتفاقَ على منِْعهِ            

  ،)١٢(،ويحيى بن وثاب)١١(قراءةُ زيِد بِن علي
                                                

  ٣/١٥٤٤:توضيح المقاصد والمسالك بشرح َألفية ابن مالك:ينظر.ابن ُأم قاسم المرادي) ١(
   ٥٨٩ـ ٥٨٨/ ٢:المساعد على تسهيل الفوائد)٢(
  ١٠٩:شرح بانت سعاد) ٣(
  ١٠٩:شرح بانت سعاد) ٤(
  ح َأن كسر حرِف المضارعِة في بعض اللهجات،يكون تبعا للفعل الماضيحدد العيني تبعا لصاحب مراح اَألروا) ٥(

  يعلم، وتعلم،وِإعلم،ونعلم ـ بكسر:مكسور العين، َأو مكسور الهمزة؛حتَّى يدلَّ كسره للماضي،نحو"   الذي يكون
خالفًا للمفتوح الهمزة فِإنَّه ،وبين َأيضا َأن الكسر يأتي في المضارع الذي ماضيه مكسور الهمزة،    "   المضارعة فيها 
لثقل الكسرة على الياء،وهي لغة بني َأسد،فِإنَّهم يكسرون الزوائد في َأوائِل المستقبل ِإال ِإذا كـان                " ال يكسر؛وذلك 

  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ١٩٥:العيني:مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح"  بالياء
  .٣/٤٤٧:شرح التسهيل:نظر،ي١٩٧:التسهيل) ٦(
ة والنحو واللغة،وَأحد القـراء  ،َأحد َأئمة القراء)هـ١٩٨ت (علي بن حمزة بن عبد اهللا اَألسدي بالوالء َأبو الحسن  ) ٧(

  ٢١/٦٥:،الوافي بالوفيات٣/٢٩٥:وفيات اَألعيان:ينظر...معاني القرآن والحروف:السبعة،َأخذ عن الخليل،له
ِإنَّه : ظهره،وبنو دبير يقولونعب بن عمرو دبير،سمي كعب دبير؛َألنَّه حمَل شيًئا ثقيالً فأدبرهك"من قبيلة َأسد َأصله، )٨(

: ابن حزم:جمهرة َأنساب العرب: ر،ينظ٥/٢٧٨:البالذري:َأنساب اَألشراف "َأدبر السالح السالح لكثرة حمله ِإياه     
 ).دبر(،تاج العروس ١٩٥

  ١٦٠:شرح بانت سعاد) ٩(
  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ٢٣١ـ ٢٣٠:العيني: اَأللواح في شرح مراح اَألرواحمالح:ينظر) ١٠(
 غاية: ينظر.هـ٣٥٨وفي ببغداد سنة    زيد بن علي بن َأحمد بن محمد بن عمران بن َأبي بالل، َأحد القراء ثقة،ت               )١١(

   ٢٩٩ ـ ١/٢٩٨:النهاية
ة أحد القراء؛ أخذ القراءة عرضا عـن علقمـة واألسـود وعبيـد     يحيى بن وثاب األسدي موالهم قارىء الكوف      )١٢(

  .١/٢٥٢:النجوم الزاهرة.١٠٣ومسروق وغيرهم ،توفي 
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مـشابهته للماضـي وال للمـضارع،وكَأن     بكسر النون لعـدم )٢( ﴾ِإياك نَعبد﴿)١(وعبيد بن عمير
ِإنَّما كـسر   :َأو نقولُ .)٤(ِإنها لغةٌ :الصفاقسي ال--ذا ق --،وله)٣(صاِحب هذه اللغِة ال يشترطُ شيًئا     

  .)٥(كما قاله ابن هشام في شرح بانت سعاد)نستعين(لمناسبة في الكسرة) نعبد(في
  :نيةوالمسألة الثا

:      َأن يكونَ الماضي مبدوءا ِبهمزِة الوصل ،وهي التي بعدها َأربعـةُ َأحـرٍف فَـصاعدا،نحو              
،وِإنَّما كُِسر )٨(﴾وِإياك نَستَِعين﴿)٧(﴾يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه﴿:)٦(ينْطَلقُ ويستَخِْرج،وقرىء

صورتين؛َألن المضارع لما كان فَرعا ِمن الماضي،وكان الماضـي         حرفُ المضارعة في هاتين ال    
فيهما مكسور العيِن َأو الهمزةَ ناسب َأن يكسر المضارع؛ليحمَل على الكسر في الماضـي،ويجري      

حـرفَ  / كَأكرم،فِإن)٣(الفرع على سنَِن اَألصل،واحترز ِبهمزِة الوصل عن المبدوِء بهمزِة القطِع           
  . )٩(المضارعِة مضموم معها اتفاقًا،كما تقدم النتفاِء العلة

تَـدحرج وتَكَـسر    :َأن يكون مبدًؤا ِبتاٍء مزيدٍة معتادة،وهي تاء المطاوعِة،نحو       :المسألة الثالثة     
ة فـي  وشبهها نحو تكبر وتجبر،واحترز بالمزيدة عن اَألصلية،نحو تبل وتفل،وبالمعتادة عن المزيد  

ولم يذكر هذا القسم في المراح .)١٠(ستره:َأول الماضي شذوذًا،نحو تَرمس الشيء بمعنى رمسه،َأي  

                                                
  ،من ثقات التابعين وأئمتهم ، eعبيد بن عمير بن قتاده الليثي الجندي المكي الواعظ ،المفسر،ولد في حياة الرسول )١(

  . ١/٤٩:الماِإلعالم بوفيات اَألع: ينظر.هـ٧٤    توفي سنة 
  ٥:سورة الفاتحة،من اآلية)٢(
   ١/١٤٠:البحر المحيط:ينظر.بالبناء للمجهول) يعبد(وقرىء َأيضا ِإلى جانب القراءة المذكورة)٣(
  ،وبين ١٥٠:المجيد في ِإعراب القرآن المجيد" ،وقرى بكسرها،وهي لغة)نعبد(الجمهور بفتح النون:" قال السفاقسي) ٤(

  وال الكَسر الَِّذي تسمعه من أسد  ... أال ترى أنك ال تجد ِفي كالمهم عنْعنَة تَميم:" قريش بقوله   ابن فارس فصاحة 
  ٥٦:الصاحبي في فقه اللغة".و ِبعير" شعير"ومثل " ِنعلَم"و " تعِلمون: "   وقَيس مثل

   ١١٠ـ١٠٩:شرح بانت سعاد)٥(
تبـيض  (وهي لغـة تمـيم بكـسر حـرف المـضارعة        قرأ يحيى بن وثاب وَأبو رزين العقيلي وَأبـو نهيـك،          )٦(

  ٣/٢٥:، البحر المحيط١/٦١٣:الفريد في ِإعراب القرآن المجيد:ينظر.،والجمهور على الفتح)وتسود
  ١٠٦من اآلية: سورة آل عمران)٧(
  ٥:سورة الفاتحة،من اآلية)٨(
  ١٠٩:شرح بانت سعاد:ينظر)٩(
  مالح::ينظر..تتقلد تتباعد:ء حرف  المضارعة ،في نحوتحدث صاحب المراح عن حذف تاء الماضي ِإذا دخل تا)١٠(

  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ٢٣١: العيني:    اَأللواح في شرح مراح اَألرواح
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،وكذلك القسمان اآلتيان،وِإنما كسر فيه حمالً لتفعل على انفعَل إذ كانا للمطاوعة            )١(وال في شرحه  
 حـروفُ المـضارعِة   فتكسر،وِإنَّما خُصتْ-بالتشديد -فانكسر،وكسرته -بالتخفيف -كسرته  :تقول

  :بالداللِة على الكسر في الماضي لوجهين
  .)٢(َأنَّها زائدةٌ، فالتَّصرفُ فيها َأولى:   َأحدهما
َأنَّه لو استدَل بكسِر غَيِرها لم يخلُّ َأن تكون الفاء َأو العين َأو الالم،وال سبيَل ِإلـى واحـٍد        :والثاني

 توالي َأربعِة متحركاٍت فـي كلمـٍة واحـدٍة،وهو مرفـوض فـي         منها؛َألن كَسر الفاِء يَؤدي ِإلى    
كالمهم،فكسر العيِن يَؤدي ِإلى التباس المفتوِح العين بالمكسورها،وكسر الالم يَؤدي ِإلـى ِإبطـال              

  .)٣(اإلعراب
  . الكسرِة عليها   ولما لم يكن واحد ِمن هذه الثالثة تعين اَألوُل،وِإنَّما لم يجيزوا كسر الياء؛لثقِل

  وَأما المسَألتان اللتان تُكْسر فيهما الياء وغيرها فِإحداها َأن يكون مضارع َأبى خاصة فِإن غيـر                
الحجازيين يكسرون َأوله مطلقًا فيقولون َأنت تأبي وهو يْأبى،وعلَل ذلك ابن النَّـاظم فـي شـرح                 

  فاستغنوا بمضارع :" كعلم، قال)٤("العرب من يقوُل في ماضيه ِإبى"الالمية بأن في
  ِره -،وهو تعليٌل قَِاصر عِن الحكِْم؛َألن قُصارى َأم)٦(" المفتوحها)٥(المكسوِر العيِن عن مضارِع

وربما حِمـَل علـى   :َأن تكون كعلم في كسر ما عدا الياِء،وَأما كَسر الياِء فمن َأين قال في التسهيل  
   بكسر الياء)٨()ِيْئلمون كما ِتْئلمون(ر الياء،َأيضا،ومنه قراءةُ ابِن وثَّابَأي في كس)٧(بيني بينكم

                                                
بين ابن مالك َأن غير الحجازيين يكسرون غير الياء من َأحرف المضارعة،ِإن كسرت عين الماضي،َأو بـدىء                 )١(

وعبرت عن هذه التاء بالتاء المعتادة،احترازا من التاء المزيدة         :"بتاء المطاوعة َأو شبهها،وقال   بهمزة وصل َأو    
ومنهـا  :"، وقـال ابـن النـاظم      ٤٤٨/ ٣:شـرح التـسهيل   " في َأول الماضي شذوذًا،كترمس بمعنى رمـسه      

َأرمسه ِإذا دفنه،وِمن رمس الكالم     ترمس الرجُل ِإذا تغيب عن حرٍب َأو شَغٍَب،مْأخوذُ رمس الميتَ و          :تفعل،نحو
  ).رمس(اللسان:،ينظر٢٧:شرح المية اَألفعال" َأخفاه والخبر ستره

  ١٠٩:شرح بانت سعاد:ينظر)٢(
  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الرابع( ٢٣٢: العيني:مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح:ينظر)٣(
  ٢٩:شرح المية اَألفعال)٤(
  .عن المضارع مفتوحها: ي شرح المية اَألفعالف) ٥(
  وجلت فأنت:َأنت تئبي وهو يئبي،وهكذا مضارع مما فاؤه واو نحو:وكسر غير الحجازيين َأوله مطلقًا،فقالوا:"وبعده)٦(

  ١٨: ابن مالك:،ِإيجاز التعريف في علم التصريف٢٩:شرح المية اَألفعال"      تيجل،وهو ييجل
  .يسلم"يئلم"،وفي شرح التسهل بدل ١٩٨"  حِمَل على ِتعلم وِتذهب وشبهه،وعلى ِيئبي ويئلموربما:نص التسهيل)٧(
  تيلمون بكسر التاء،وقلب الهمزة ياء؛لسكونها،وانكسار ما قبلها تنبيها:" ،وفي الفريد٣/٤٤٨هكذا في شرح التسهيل)٨(
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كَسر الحروِف اَألربعـِة فـي      :)٣(وحكى الثمانيني .)٢("وكسر الياء غَِريب  :"قال ابن مالك  .)١(والتاء
ي الحروِف  ذكر الكَسِر ف  :وقال الفَّراء .مضارِع فعٍل الذي ليس َأولُه واوا،وفي ما َأولُه همزةُ وصل         

  . انتهى)٤(هو ِيستعين،ِبكسر الياِء،وقد يقول ذلك بعض كَلٍْب،وهي ِمن الشَّاِذ:الثَّالثِة،وال يقولون
    وقد مشى على هذه الطَّريقِة صاحب المراِح وشرحه فعمم الكَسر في الياِء وغيِرها في جميـِع          

ةُ َأن تكون مضارع فعل المكسور العين،الواوي       وفي بعض اللغة ال تُكْسر الياء الثاني      :الباب،ثم قال 
ثُم اعلم َأن في مضارِع وجـَل َأربـع   .وجلت فَأنْتَ تَِجُل وهو يِجلُ  : نحو)٥(الفاء،وهو مفتوح العين  

  :)٦(لغاٍت
قَـالُواْ الَ   :﴿يوجل بِإثبات الواو مع جميع حروف المـضارعة،وهي اَألصـل،ومنه         :       ِإحداها

  . )٧( ﴾تَوجْل
  
  

                                                                                                                        
     لمون،يمكن تعل :، وقراءة ١/٧٨٨"    على عين الفعل الذي هو َأِلمَأما رسم المـصحف فهـو         ِيي ،يل قلب الهمزة ياء:         

  ١/٦٠:الدر المصون:، ينظر١٠٤ النساء] يْألَمون كَما تَْألَمون[
  ٣/٣٥٧:البحر المحيط:وهي قراءة يحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر، ينظر) ١(
  ١٨ـ ١٧:ابن مالك:ِإيجاز التعريف في علم التصريف: ،ينظر٣/٤٤٨:شرح التسهيل)٢(
  شارح اللمع كان في غاية العلم بالنحو وكان يأخذ عليه )  هـ ٤٤٢ت ( عمر بن ثابت الثمانيني النحوي الضرير)٣(

  ونسبته إلى قرية من :  وذكرابن خلكان أنه اشتغل على ابن جني وشرح كالمه وكان ماهرا في صناعة النحو، قال
ين باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح عليه الـسالم فـي            نواحي جزيرة ابن عمر عند الجبل الجودي يقال لها ثمان         

شرح اللمع، والفوائد والقواعد،وشرح وِإعراب الشواهد على حروف المعجم في النحو،وشرح تصريف           :السفينة له 
ـ ٥/٢٠٩١:،معجم اَألدباء   )٣١٧(رقم٤٤٣/ ٢٢:الوافي بالوفيات ).محققة(الملوكي   ،وفيـات  )٨٦٢(رقـم ٢٠٩٢ـ
  ٣/٤٤٣:اَألعيان

  ١٩٦:الثمانيني: ،شرح تصريف الملوكي٨٠:اللمع: ،،ينظر٩٦٧ـ ٩٦٦: الثمانيني:رح اللمعش)٤(
  بني "،وبين العيني َأن هذه اللغة لغة "وفي بعض اللغات ال يكسر الياء؛لثقل الكسرة على الياء:" قال صاحب المراح)٥(

هو يعلم ـ بكـسر الياء؛السـتثقالهم    :ان بالياء،وال يقولون   َأسٍد ،فِإنّهم يكسرون الزوائِد في َأوائل المستقبل،ِإال ِإذا ك
مجلة المورد،المجلد الرابـع، العـدد      ( ٢٣١: العيني:مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح     " الكسرة على الياء  

  ).الرابع
ــر )٦( ــات ينظـ ــذه اللغـ ــن هـ ــاب:عـ ــ٤/٥٢:الكتـ ــو ٥٣ــ ــي النحـ ــول فـ ، ٣/١٥٧:، اُألصـ

،ِإيجاز ٢/٨١٧:،المشوف المعلم ٢/٧٨٢:نصاف في مسائل الخالف   ،اِإل٥٢٤:،المفصل١/١٥٥:،الخصائص٢٥٤
  ١٨:التعريف في علم التصريف

  .٥٣:سورة الحجر،من اآلية) ٧(
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  .)١(ييجل،ِبقَلِْب الواِو ياء؛َألنَّها َأخفُّ من الواِو والياِء،وَألن قبلها نسخه:الثانية
  .)٢(]ياجل:الثالثة[

ييجل، بكسر حروف المضارعة هو قلب الواو ياء لسكونها،وانكسار ما قبلها ،وهي محل             ِ:الرابعة
كالضمة بعد الكسرِة فقلبوا الفتحةَ كسرة لتنقلب الواو        الشاهد،وعلتُه َأنَّهم رَأوا الواو بعد الياء ثقيالً        

ياء،وِإنَّما جوزوا كسر الياء هنا،ومنعوه في يعلم استثقاالً للكسرِة علـى اليـاِء هنـاك،ولكن لمـا                
اجتمعِت الياءان هنا قويتا واحتملتا ما لم تحتمله المفْردةُ،وهذا مطَّرد في كلِّ مثاٍل مكسوِرالعيِن في               

  ]:الطويل[)٣(متمم بن نويره ي،مفتوحها في المضارع،ولم تُحذفْ فاؤه كوجع يوجع،قالالماض
  )٤(               قَعيدكِِ االَّ تُسِمعيني مالمةً       وال تَنِْكِئي قَرح الفؤاِد فَييجعا

  .)٥(يوجع:بكسر الياء،َأي
 على كل ٍِّمن المذهبين َأم خاصةٌ بَأحـدها ؟          ما منشُأ الخالف،وهل هذه اللغاتُ متَفَِرعةٌ     :  فِإن قلت 

َأهُل الكَسِر مختلفون فَكِاسر كلَّها،فتنقلـب الـواو يـاء لسكوِنها،وانِكـساِر مـا         :قاَل الثمانيني :قلت

                                                
فال بد ِمـن أن يكـون   الياء المتحركةُ ال تخلو من أن تكون أوالً أو بعد حرٍف، وإذا كانت أوالً  :"قال ابن السراج  ) ١(

 حاِلها ال تقلـب  رك، فِإن كان بعدها حرفٌ ساكن َأو حرفٌ متحرك فِهي على حرفٌ ساكن أو حرفٌ متح    بعدها  
   رقال في يوجل وال تُغَي نِل مالواِو بعـدها :حركتُها إال في قَو اُألصـول فـي   ..." ِييِجُل،فيكسر الياء؛ليثبتَ قلب
  .٣/٣٠٤:النحو

 ١٧٦:المفصل" وييجل،ويِِيجليوجُل،وياجْل:َأربع لُغاٍتوفي مضارع  وجَل  :"قال الزمخشري :ساقطة من المخطوط   )٢(
مجلة المورد،المجلد الرابـع، العـدد      ( ٢٣١:، مالح اَأللواح  ٢٠٦٣ـ٤/٢٠٦٢:، اِإلقليد ٣٧٩/ ٤:التخمير:ينظر
  ).الثاني

مه، اشـتهر  متَمم بن نُويرة بن حمزة بن شداد اليربوعي التميمي أبو نهش  شاعر فحل، صحابي، من أشراف قو  )٣(
في الجاهلية واإلسالم، وكان قصيراً أعور، أشهر شعره رثاؤ ألخيه مالك،سكن متمم المدينة في أيـام عمـر                  

  ).هـ٣٠(وتزوج بها امرأة لم ترض أخالقه لشدة حزنه على أخيه،توفي
،المحكـم والمحـيط    ٢/٢٠:،خزانـة اَألدب  ٤١٠/ ٢:، همع الهوامـع   ٢/٣٣٠:،المقتضب١١١:ديوانه المجموع ) ٤(

وقعيـدِك،يخاطب مؤنـث،من َأقـسام       ).قعد،نكأ،وجع(،تاج العروس )نكَأ(، لسان العرب  )قعد( سيده ابن:اَألعظم
مطلقاً، َأو قَشَرها قبل َأن تبرَأ  قَشَرها: ع ينْكَُؤها نَكًْأونَكََأ القَرحةَ، كمنَ  . قعيدك لتفعلن :العرب،بمعنى َأنشدتك،ومنه 

  .فَنَِديتْ بالكسر
)٥"(ا األصقَلْب ياء الواو ة، لتَنْقَِلباِرعضفُ المرح الِّتي ِهي وا الياءركَس الواِو ياء وا قَلْبا أرادفلم ،عجوي عُل في ِييج  

  ]:الرجز[ ومنه َأيضا )وجع(تاج العروس..."    صحيحا
       يفضلها في حسب وميسم  لو قلتَ ما في قوِمها لم ِتيثم    

  ، ٣٠٨ـ ٣٠٧:الشريف الجرجاني:ينظر البيت مخرجا في شرح َأبيات المفصل والمتوسط.يثَم مضارع من اِإلثمِت    "
  ).مجلة المورد،المجلد الرابع، العدد الثاني( ٢٣١   مالح اَأللواح
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يجرون وجل مجرى   :يوجل،َأي:قبلَها،وقوم ِممن يكسر الهمزةَ والنون والتاء يفتَحون الياء فيقولون        
وقَوم من هـؤالء  :م في كَسِرها عدا الياء،ويسِقطون هذا القسم،ويكون يوجُل فقط محلَّ ِوفاٍق قال  عل

  . انتهى)١(يقْلبون الواو َألفًا،فيقولون ياجل واجل وتَاجل وِتيجل
ـ              ةٌ       فهذا صريح منه في َأن  اُألولى واَألخيرةَ مختصتاِن بغيِر الِحجازيين،وَأن الوسطى خَاص

  بالِحجازيين غير َأن غَيرهم يوافقُهم في يوجل بالياء فقط،كما وافقَهم في فتح ياِء يعلم، 
اه كالم الجوهري   ضتَا اقْ م،كَ)٢(اصةٌ بالحجازيين َأيضا   ولم يذكر الثمانيني لغة ييجل،بالفتح،وهي خَ     

ـ لُ بِ بارِة الجـوهِري َأن ياجـل خاصـةٌ       ِعاهر  رهم في فتِح الياِء َأيضا فقط،وظَ     يلكي يوافقَهم غَ    ِةغَ
بكـسِر اليـاء    )٤( ييجل:قال ياجل جعَل الواو َألفا لفتحه ما قبلها،ومن قال        "من  :ه قال الحجازيين فِإنَّ 

َأنا ِايجـل،ونحن ِنيجُل،وأنـت ِتيجُل،كلهـا بالكـسر،وهم ال     :/فهو على لغة بني َأسد،فِإنهم يقولون     
 في ييجـل لتقـوى َأقـدر        )٤(؛الستثقالهم الكسر على الياء،وِإنَّما كسروا    )٣(تعلميكسرون الياء في    

 )٥(يجل،بالفتح،بناه على هذِه اللغِة،ولكنَّه فَتَح الياء،كمـا فتحوهـا فـي          :اليائين باُألخرى،ومن قال  
انتهى)٦"(تَعلم .  

وقـوم  :ص ِبغَيِر الحجازيين؛لتقييِده بقوله        ال يقاُل كالم الثمانيني صِريح ِفي َأن يوجَل َأيضا،خا        
ممن يكسر،وكذا ال يقاُل كالم الجوهري صريح َأيضا في َأن ييجل بالفتح خاص بغير الحجـازيين            

ِإن كالمهمـا ِإنَّمـا هـو فـي         :ومن قَاَل ييجل بالفتح بناه على هذه اللغِة؛َألنا نقـول         :لتقييده بقوله 

                                                
واعلم  أنه ال يضم حرف المضارعة لضم عين فعل فأمـا وجـل              :"، قال ابن السراج   ٩٧٣ـ  ٩٧٢: شرح اللمع ) ١(

  ل يوج
توجل وغيرهم تيجل وأنا إيجل ونيجل وإذا قلت يفعل فبعض العرب يقـول  يبجـل      :    ونحوه فأهل الحجاز يقولون   

وبعض العرب  ياجل وبعض ييجل وكل شيء كانت ألفه موصولة في الفعل الماضي فإنك تكسر أوائل األفعال         
ـ           اُألصـول فـي    " …ت تغـدودن  المضارعة نحو استعفر فأنت تستغفر واحرنجم فأنت تحرنجم واغدودن فأن

  .٣/١٥٧:النحو
جميع العرِب غير َأهِل الحجاز يكسرون َأوَل الفعِل المضارِع غير الياِء فيما كـان ماضـيه       :قال صدر اَألفاضل  ) ٢(

وقوم من كلٍب تكسر اليـاء    .هو يعلم ويستخِرج بالفتح؛ لثقل الكسرة على الياءِ       :فِإذا جاءوا الياء قالوا   .....كسرةً  
، اللبـاب فـي علـل    )١١٢:مـسألة (اِإلنـصاف فـي مـسائل الخـالف      :ينظـر ٣٨/ ٤:التخميـر ...." يضاَأ

  ٢/٢٣:،خزانة اَألدب١/٦٠:، الدر المصون٤٣ ـ٢٤:  َأمالي المرزوقي٢/٧٨٤:العكبري:البناءواِإلعراب
  يعلَم:الصحاح)٣(
  .يكسرون:الصحاح)٤(
  يعلَم:الصحاح)٥(
  ١٨:، ِإيجاز التعريف في علم التصريف٢٠٦٣ـ٤/٢٠٦٢:قليداِإل: ، ينظر٥/١٨٤٠):وجل(الصحاح)٦(
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 بالياء خاصةً،واللغتان المتقدمتان حكمهما ِفي الحروِف اَألربعِة واحد غير          ءاندويوجل،وييجل،المب
  .فافهمه"تعلم"َأن الفريقين اتفقا على هذين اللفظين،كَما اتفقا في

       ويجل،بالكـسر،خاص،بالحجازين،وباليـاء مشترك يوجل ويجل بغير الياِء خـاص  َأن ررفَتَح   
  . مختلفٌ فيه مطْلَقًابغيرهم مطلقًا،وياجُل

وتَلَخَص           ارضفَ المرح ميِع ما ذَكرناه َأنج ِمن            ـما ضتَقْـدير لفظًا َأو باعيفي ر كان عِة ِإن
 ِإخال،فاَألفصح الكَسر،َأو غيرهـا،ولم يكـن ماضـيه         اتفاقًا،َأو في غيره لَفْظًا َأو تقديرا،وهو لغةُ      

  العين،وال مبدوء ا بهمزِة وصٍل،وال بتاٍء زائدٍة،وال هو لفظة َأبي،وال مثال موازن لعلم يعلم        مكسور
ال ما شَذَّ،وِإن كان واحدا في هذه الخمسة فُِتح عند الحجازيين،وكُِسر عند غَيِرهم،ماعدا             فُِتح اتفاقًا إِ  

ما يجـب ضـمه اتفاقًـا،وهو       :عالياء في الثالثِة اُألوِل،ومطلقًا في الباقي،وتَحصَل َأن المسائل َأرب        
وما يجب فتحه اتفاقًا،وهو ما عدا الرباعي،وما عدا إخال،وما عـدا المواضـع             .مضارع الرباعي 

ومـا هـو متـردد      .وما هو متَردد بين الفتح والكـسر،واَألرجح الكـسر،وهو إخـال          . الخمسة
يس لنا ما يِجب كسره اتفاقًا،وال ما هو متردد بين          ول.بينَهما،واَألرجح الفتح،وهو المواضع الخَمسةُ   

  .الضِم وغَيِره
 ِبنُكتٍَة َأدبيٍة متعلقٍة بهذه المسَألِة ؛فإن للنفس حاالً تْأتي لسآمتها،ِإال َأن            )١(      وال بْأس باإلحماض  

بو العباِس َأحمد بن يوسفَ بن محمِد       قال الشَّيخُ اِإلمام العالم العالَّمةُ أَ     :تكون لغرائِب الطُرف منتقلةٌ   
في ِإعراب قولـه    -تغمده اُهللا تعالى برحمِته     - )٢(بِن مسعوِد بِن ِإبراهيم الشافعي الشهير بالسمين      

 وِمن طَريِف ما يحكَى َأن:"بعد ذكِر هذه اللغِة،وِمن خطِّه نقلتُ)٣(﴾إٍِياك نَعبد وِإياك نَستَِعين   ﴿:تعالى
، وعنـده النَّاِبغَـةُ   ) ٥ (ِمن َأهِل هِذِه اللغِة قَد دخلـتْ ذَاتَ يـوٍم علـى الحجـاج          )٤(ليلى اَألخيليةَ 

                                                
  ). حمض(َأساس البالغة  " أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث: أحمض القوم: ومن المجاز:" قال الزمخشري)١(
  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي النحوي المقرىء الفقيه الشافعي المعروف )٢(

  :ينظر) هـ٧٥٦ت ( وكان إماماً عالماً، أفتى ودرس وأقرأ عدة سنين. في جمادى اآلخرة-رحمه اهللا-بابن السمين   
  ).٨٤٦(رقم١/١٩٨:،الدرر الكامنة١/٢٦٥:   َأعيان العصر

  ٥:سورة الفاتحة،اآلية)٣(
وسـميت  ) هــ  ٨٠-؟ .(ليلى بنت عبد اهللا بن الرحال بن شداد بن كعب األخيلية من بني عامر بن صعـصعة                )٤(

.   نحن األخايل ما يزال غالمنا    حتى يدب على العصا مـذكورا             : لقولها أو قول جدها ، من أبيات      ) األخيلية(
  ٢٣٢:معجم الشعراء:ينظر

  ٢١٧"على عبد الملك وبحضرته الشعبي:"في درة الغواص)٥(
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ِديع١(الج(              ـا َأرادِفيم  فَ َأنَّهـا تَقَـعرةَ البرِد في بالِدها،فقال لها النَّابغةُ،وعفكيـفَ  :،فذكرتْ ِشد
    رفعلـتُ ذلـك      :،وكـسرِت النون،فقـال   !...بلـى :ِد؟فقالـتْ تصنعون؟َأال تَكْتَنُون في شدِة الب لَـو

  .انتهى.)٢("الغتسلتُ،فَضِحك الحجاج،وخَِجلتْ ليلى
بلغني :     ورَأيتُ ِبخَِط بعِض اَألكابِر لهذه الحكايِة ذَيالً،وهو َأن ليلى فكرتْ ساعةً،ثُم قَالتْ للنابغة         

  ]:المديد[يدا فيه فقطِّع لي قوَل القائلَأنَّك تُحِسن العروض،فِإن كنتَ مج
  )٣(ا كَنيستَكم         يا بني حمالةَ الحطَِّبحولوا عنَّ

لو فعـل ذلـك الغْتَـسَل،فَخَِجَل النَّاِبغَةُ،وضـِحك         : فاعلن،فقالت .)٤(...حولوا عن فاعالتن،  :فقال
  هىانت.الحجاج،وتعجبوا من بالغَِتها،وَأخِْذ ثْأِرها في الحال

،فكيف يتََأتى َأن يقـع فـي       )٥(       وِعنْدي في ذلك نَظَر؛َألن الحجاج ماتَ سنةَ خمٍس وتسعين        
مجِلسه ذكر العروِض الذي استنبطه الخَليُل،ومولده كان بعد ذلك ِبخَمِس سـنين َأو سـبعٍة علـى             

 َأبي نُواس،بضم النون وبـالواو،من غيـر        ،والمعروفُ َأن تقطيع هذا البيِت،وقع ِمن     )٦(خالف فيه 
 س َأهمز،حينلته نْ ع  ج ٧(اريةُ النَّاطفى ه ِعنان(        التَّـازي بري كاه ابنكما ح،ِتها لَهفي مداعب )فـي  )٨

                                                
شاعر مفلق، صـحابي  )  هـ٥٠-هـ. ق٥٤( عدي العامري، أبو ليلىقيس بن عبد اهللا، بن عدس بن ربيعة، الج    ) ١(

من المعمرين، اشتهر في الجاهلية وسمي النابغة ألنه أقام ثالثين سنة  ال يقول الشعر ثم نبغ فقاله، وكان ممن                    
سكن الكوفة فَسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد والتهـا  ... هجر األوثان، ونهى عن الخمر قبل ظهور اإلسالم   

  ٥/٢٠٧:،اَألعالم١/٢٤٨:سمط الآللي:ينظر.وجاوز المائةفمات فيها وقد كُفَّ بصره 
  ١/٦١: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)٢(
  .١٧٨ـ ١٧٧:، العيون الغامزة٨٦:،الهول المعجب١/٥٦:،الغيث المسجم٤٨ ـ ٦/٤٧:العقد الفريد: ينظر)٣(
  .كلمة يستقبح ذكرها)٤(
  .٣/١٤٤:وفيات اَألعيان:ينظر)٥(
  .١١/٧٢:،معجم اَألدباء٤٤:َأبو الطيب اللغوي:نحويينمراتب ال:ينظر)٦(
سن الناطفي، ورباها،وكانت صـفراء  ِعنان مولدة من مولدات اليمامة، وبها نشأت وتأدبت، واشتراها عبيد بن الح  )٧(

ء يـساجلونها، ويقارضـونها،     وكان فحول الشعرا  . جميلة الوجه، شكلة مليحة األدب والشعر ،سريعة البديهة       
: اِإلمـاء الـشواعر  : ينظر..هـ٢٢٦م،لها َأخبار مع َأبي نواس وهارون الرشيد ،كان وفاتها سنة      منه فتنتصف

،الآللـي فـي شـرح    ٦٠ - ٦/٥٩:،العقـد الفريـد  ٤٢٢ - ٤٢١:ابـن المعتـز   :،طبقات الـشعراء  ٥٠ -٢٧
  .٢٤٧/ ٢:، النجوم الزاهرة١/٥٠٠:اَألمالي

ـًا ) هـ ٥٨٢ ـ ٤٩٩(ِمصِري عبد اهللا بن بري عبد الجبار المقِْدسي ثُم ال)٨(   ،عالم باللغة واألدِب والنَّحو،كان عالم
: ينظـر ).مطبـوع ( حواٍش على الصحاح،وحواٍش على درة الغواص،جواب المسائل العشرة          :    بكتاب سيبويِه،له 
  .٣٥٢/ ١٥: ، سير أعالم النُبالء١١٠ /٣ :إنباه الرواة٣٣٨/ ١: وفيات األعيان
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 ٩٩٥

فكان بعض من ال ِإلمام له بالتَّاريخ رَأى مـا بـين الـواقعتين فـي           )١(شرح عروِض ابِن السقاط   
 إحداهما مع اُألخرى،وضم الثانيةَ ِإلى اُألولى،ولم يهتَِد ِإلى ما وراِء ذلك فكان جديرا              المناسبة،فَلَفقَ
  ]:البسيط[ِبَأن ينْشَد

           . ................................َأشْياء نْكتْ عغَابًئا وفْتَ شَير٢ (ع(   
 الِكتاِب وتحريِره،معتَِذرا عما طَغَى بهِِ القَلم في تَطْويِل هذا آِخر ما قَصدتُ ِإلى جمعِِه في هذا

ِلساِنه ِبالخُروِج عن محلِّ الغَرِض،وتَقِْصيِره،مستَِمدا ِمن اِهللا تَعالى َأن يلِهمنا صالح اَألعماِل،ويوِفقَنا 
  .يهفي اَألقواِل واَألفْعاِل،ِإنَّه ولي ذَلك،والقَّادر عل
  .تَمتْ اُألصوُل الجاِمعةُ،والحمد ِللِه وحده

  

  فهرس حروف المضارعة
  

                      أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الــسراج البغــدادي -)٣-١(األصــول فــي النحــو .١
ـ ١٤٠٥-بيروت  - ١ط- مؤسسة الرسالة    -عبد الحسين الفتلي    :تحقيق)-ـه٣١٦ ت(  /-ـه

  .م١٩٨٥
 .م١٩٣٥/-ـه١٣٥٤-بمصر -المطبعة الرحمانية -مود مصطفى مح-ِإعجام اَألعالم  .٢

 . م١٩٨٩-  ٨ط -بيروت -دار العلم للماليين -) م ١٩٧٦ت( خير الدين الزركلي -األعالم  .٣

ـ ٧٤٨ت(محمد بن َأحمد بـن عثمـان الـذهبي        -) ٢-١(اِإلعالم بوفيات اَألعالم     .٤ -) -ـه
- ١ط-ة الكتب الثقافيـة     مؤسس-مصطفى بن علي عوض،ربيع َأبو بكر عبد الباقي         :تحقيق

      .م١٩٩٣/-ـه١٤١٣-بيروت 
ـ ٧٠٠ت(تاج الدين َأحمد بن محمود بن عمر الجنِْدي         -)٤-١( اِإلقليد شرح المفصل   .٥ -)-ـه

 ١ط-مطبوعات جامعة اِإلمام محمد بن سـعود اِإلسـالمية          -محمود َأحمد َأبو كته     : تحقيق
 .م٢٠٠٢/ -ـه١٤٢٢

                                                
من أهل قرطبة وقاضيها؛    : بابن السقاط : محمد بن خلف بن مسعود بن شعيب، يعرف       :  السقاط فهو           َأما ابن 

رحل إلى المشرق وحج وسمع من أبي ذر الهروي صحيح البخاري سنة خمس عشرة وأربع . أبا عبد اهللا: يكنى
مطوعي، ومحمد بـن    وأجاز له، ولقي أبا بكر بن عقال وأخذ عنه كتاب الجوزقي عن مؤلفه وأبا بكر ال               . مائة

وكـان  . وصنع الحبر من ماء زمزم    . وكتب هناك صحيح البخاري وغيره    . خميس المجاور األندلسي وغيرهم   
،وديوان )١٢٣:رقم(٤٣٨ـ  ٤٣٧:الصلة:ينظر.هـ٤٨٥توفي سنة   ... حسن الخط، سريع الكتاب ثقة فيما رواه      

وطـات  خزانـة ابـن يوسـف       مخط: ينظر.٣٣٣/٤:ابن السقاط مخطوط في خزانة ابن يوسف بمراكش رقم        
  .٤٤٦:بمراكش

  ٣/٤:فَقُل ِلمن يدعي في الِعلِم فَلسفَةً ،ديوان َأبي نواس: صدره)٢(
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 ٩٩٦

دار النِّـضال   -جليل العطيـة    :تحقيق-)-ـه٢٥٦ت(صفهانيَأبو الفرج األَ  -اِإلماء الشواعر    .٦
 .م١٩٨٤/ -ـه١٤٠٤-بيروت - ١ط-للطباعة والنشر والتوزيع 

يحيـى وهيـب   :تحقيق-) -ـه٤٢١ت(َأبو علي َأحمد بن محمد بن الحسن     -َأمالي المرزوقي    .٧
 .م١٩٩٥-بيروت -١ط-دار الغرب اِإلسالمي -الجبوري 

محمد :تحقيق)-ـه٦٢٤ت  (  الحسن علي بن يوسف القفطي     بو  َأ-نباه الرواة نباه الرواة على أَ   ِإ .٨
-١ط-بيـروت   -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية     -دار الفكر العربي    -بو الفضل إبراهيم    َأ

   .م١٩٨٦ / -ـه١٤٠٦
ت ( مـي -ن والَّد التَّـي   -د بن محمد ب   -و العباس َأحم  -َأب-المبرد لسيبويه على  االنتصار .٩

ـ ١٤١٦- ١ط-مؤسـسة الرسـالة   -حسن سـلطان   زهير عبد الم  :تحقيق )-ـه٣٢٢ / -ـه
  .م١٩٩٦

عبـد  :تحقيق-) -ه٥٦٢ت  (َأبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي      -)١٠-١(َأنساب اَألشراف  .١٠
 .لبنان-بيروت -محمد َأمين دمج :الناشر-الرحمن اليماني 

ـ ٥٧٧ت  ( بو البركات األنبـاري     َأ-ل الخالف   -في مسائ  نصافاِإل .١١ ـ -ومـع - )-ـه  ـه
از للنـشر  --دار الـب -دين عبـد الحميـد   --محمد محيي ال -ن اإلنصاف     -اف م االنتص

  .والتوزيع  بمكة المكرمة

حسن :تحقيق-) -ـه٦٧٢ت  (محمد بن عبد اهللا بن مالك     -ِإيجاز التعريف في علم التصريف       .١٢
 .م٢٠٠٤/-ـه١٤٢٥- ١ط-مكة المكرمة -المكتبة المكية -َأحمد العثمان 

- )-ـه٧٤٥ت  ( األندلُسي" بي حيان َأ" - بن يوسف الشهير ب    محمد-)٨-١( البحر المحيط    .١٣
-بيروت-دار الكتب العلمية    -عادل َأحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض        :دراسة وتحقيق 

  .م١٩٩٣/-ـه١٤١٣ ١ط
المطبعة اَألميريـة  -) -ـه٩٣٠ت ( محمد بن ِإياس الحنفي-بدائع الزهور في وقائع الدهور      .١٤

 ٢طالهيئة المصرية العامة للكتـاب     - د مصطفى ومحم:قتحقي- --ـه١٣١١مصر  - ١ط-
ـ ١٣٩٢-،مصورة عن الطبعة اُألولـى القـاهرة         ـ ١٤٠٢ ،   ١ق:١ج( ،١٩٧٢/-ـه / -ـه

 ).م١٩٨٣/ -ه١٤٠٣، ١ق:٢م،ج١٩٨٢

                محمـد بـن علـي الـشوكاني    -)٢-١(البدر  الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرِن التاسـع              .١٥
 .-ـه١٣٤٨-مصر - ١ط-مطبعة السعادة -)ـ ه١٢٥٠ت(
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 ٩٩٧

                        الـسيوطي  جـالل الـدين عبـد الـرحمن       -بغية الوعاة في طبقات اللغـويين والنُّحـاة            .١٦
- ٢ط-بيـروت     -دار الفكـر  -محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم         :تحقيق-)-ـ ه ٩١١ت( 

  .م١٩٧٩/ـه١٣٩٩
ـ ١٢٠٥ت  ( محمد مرتضى الزبيدي    -تاج العروس من جواهر القاموس       .١٧ محققـون  - )-ـه

 .سنوات مختلفات-الكويت -مختلفون 

 :المتـرجم . م١٩٤٤-١٩٤٣-ليـدن  - كارل بروكلمان :َألفه باَأللمانية-تاريخ اَألدب العربي    .١٨
- محمود فهمي حجازي،وحسن محمود ِإسماعيل       :نقله ِإلى العربية  -)١١-١٠( القسم السادس 

   .م١٩٩٥-القاهرة -الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 .م١٩٥٤-القاهرة -مطبعة السعادة -ابن الفرضي -اء اَألندلس تاريخ علم .١٩

ت (د بن أبي بكـر الـدماميني      -محم"ة-الحاشية الهندي "ريب شرح مغني اللبيب   -ة الغ -تحف .٢٠
 .القدس- )٤٠٠/ ٢:رقم(رية-مخطوطات المكتبة البدي-) -ـه٨٢٧

دار - بركات  محمد كامل:حققه- )-ـه٦٧٢ت ( ابن مالك   -تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد      .٢١
  .م١٩٦٧/-ـه١٣٨٧-القاهرة -الكاتب العربي للطباعة والنشر 

 :تحقيـق -)-ـ ه ٣٣٧ت( أبو علي أحمد بن عبد الغفار الفارسي      - التعليقة على كتاب سيبويهِ    .٢٢
  .-ـه١٤١٠-١ ط -القاهرة -مطبعة األمانة -عوض بن حمد القوزي 

ـ ٥٠٢ت  ( تبريـزي  ال  الخطيب   أبو زكريا يحيى بن علي    -تهذيب ِإصالح المنطق     .٢٣ -) -ـه
 .م١٩٨٦-القاهرة -الهيئة المصرية العامة للكتاب -فوزي عبد العزيز مسعود :تحقيق

ـ ٧٤٩ت(ابن ُأم قاسم المـرادي    -توضيح المقاصد والمسالك بشرح َألفية ابن مالك         .٢٤ -) -ـه
 .م٢٠٠١/ -ـه١٤٢٢-القاهرة -١ط-دار الفكر العربي -عبد الرحمن علي سليمان :تحقيق

محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد     :تحقيق-)-ـه٣٩٥ت  ( أبو هالل العسكري  -ال  جمهرة األمث  .٢٥
   .م١٩٨٨/ -ـه١٤٠٨-بيروت - ٢ط -دار الجيل -المجيد قطامش 

-) -ـه٤٥٦ت (َأبو محمد علي بن َأحمد بن سعيد بن حزم اَألندلسي  -جمهرة َأنساب العرب     .٢٦
 .م١٩٨٣/ -ـه١٤٠٣-بيروت -١ط-دار الكتب العلمية 

ـ ٩١١ت  (جالل الدين السيوطي  -اهرة  -ار مصر والق  - في َأخب  حسن المحاضرة  .٢٧ -) -ـه
  . م١٩٦٨- ١٩٦٧-القاهرة - ١ط-محمد َأبو الفضل ِإبراهيم : تحقيق

ردي -ري ب-بـن تـغ   يوسف ال الدين-جم-) ١ج(حوادث الدهور في مدى اَأليام والشهور  .٢٨
يكـروفيلم  م-تاريخ  ) ٢٣٩٧(مخطوط في دار الكتب المصرية      - )-ـ ه ٨٧٤ت  ( األتابكي  
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 ٩٩٨

نسخةٌ ُأخرى مصورة على ميكروفيلم في معهد ِإحياء المخطوطـات العربيـة             ).٣٤٤٤(رقم
 )٢٢١( رقم-بالقاهرة

عبـد  :تحقيق وشـرح  ) -ـه١٠٩٣ت  ( د القادر بن عمرالبغدادي   عب-) ١٣-١(خزانة اَألدب  .٢٩
 الم محمـ  ١٤١٦- ٣ ط -مكتبة الخـانجي بالقـاهرة      :النَّاشر-  )٩ج  (د هارون -الس / -ـ ه

  .م١٩٩٦
محمد علي النَّجـار  : تحقيق-) -ـه٣٩٢ت ( َأبو الفتح عثمان بن جنِّي   -) ٣-١(الخصائص   .٣٠

 . بيروت- المكتبة العلمية-

-رسالة دكتـوراه    -حسن عبد الهادي    -دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه          .٣١
 .م١٩٨٠-جامعة القاهرة -قسم الدراسات اَألدبية -كلية دار العلوم 

٣٢. مين الحلبـي   "-أحمد بن يوسف المعروف ب    - ر المصون في علوم الكتاب المكنون     الدالـس"        
   .م١٩٩١/ -ـه١٤١١-دمشق -دار القلم -أحمد محمد الخراط : تحقيق-)-ـه٧٥٦ت (

ـ ٥١٦ت ( ريري -ي الح-َأبو محمد القاسم بن عل-درة الغواص في َأوهام الخواص     .٣٣ ) -ـه
مكـة المكرمـة          - ١ط-المكتبة الفيـصلية    -ن الحسيني البركاتي    عبد اهللا ب  :دراسة وتحقيق -

 .م١٩٩٦/-ـه١٤١٧

ـ  ١٤٢٣-بيروت  -دار صادر   -َأنطونيوس بطرس   :تحقيق-ديوان َأبي ذؤيب الهذلي      .٣٤ / -ـ ه
 .م٢٠٠٣

 ).ت.د(-بيروت -دار صادر -ديوان طرفة بن العبد  .٣٥

-ِإيفالـد فـاغنر     :يقتحق-) ٥-١)(-ـه١٩٨ت(ديوان َأبي نواس الحسن بن هانيء الحكمي       .٣٦
-الشركة المتحـدة للتوزيـع   -برلين -كالوس شفارتس فرالغ :دار النشر -٢ط-٣ج-بيروت

 .م٢٠٠٣/ -ـه١٤٢٣بيروت 

ـ ٤٧٨ت  (  َأبو عبيد البكري اَألونبـي    -) ٢-١(سمط الآللي في شرح َأمالي القالي      .٣٧ - )-ـه
 .م١٩٣٦/ -ـه١٣٥٤-مطبعة لجنة التْأليف والترجمة والنشر -عبد العزيز الميمني : تحقيق

دار ِإحياء التراث العربـي  -) -ـه٩١١ت(شرح الحافظ جالل الدين السيوطي  -سنن النسائي    .٣٨
 .م١٩٣٠/ -ـه١٣٤٨-القاهرة - ١ط -مطابع الشركة العامة -

-)١٨، ج ١٥ج()-ـه٧٤٨ت  ( ذهبي  -شمس الدين محمد بن عثمان ال     -عالم النبالء   سير أَ  .٣٩
  .م١٩٨٢-بيروت -لة مؤسسة الرسا- ٢ط-شعيب اَألرنؤوط :تحقيق
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 ٩٩٩

-) -ـه٨١٦ت  ( السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني     -شرح َأبيات المفصل والمتوسط      .٤٠
  -بيـروت   - ١ط-  دار البـشائر اِإلسـالمية    - عبد الحميد جاسم الكبيـسي    :دراسة وتحقيق 

 .م٢٠٠٠/ -ـه١٤٢١
ـ ٦٧٢ت  (جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي الجيـاني األندلـسي          -شرح التسهيل    .٤١  )-ـه

القـاهرة  -١ط- دار هجر للطباعة والنشر   - عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون     :تحقيق
  .م١٩٩٠ /-ـه١٤١٠

ـ ٤٤٢ت  ( الثمانيني النحوي الضرير  -شرح التصريف الملوكي     .٤٢ ِإبـراهيم  :تحقيـق -) -ـه
 . ١ط-الرياض -مكتبة الرشد  -البعيمي

ـ ٧٦١ت(ن هشام اَألنصاريَأبو محمد جمال الدين عبد اهللا ب    -شرح قصيدة بانت سعاد      .٤٣ ) -ـه
بيـروت  -١ط -المكتب العالمي للطباعة والنشر والتوزيع     -محمد الصباح   :ضبطه وفهرسه -
 .م١٩٩٦/ -ـه١٤١٧-

هـالل  :تحقيق-) -ـه٦٨٦ت  (بدر الدين محمد بن محمد بن عبد اهللا         -شرح المية اَألفعال     .٤٤
 .م١٩٩٩/-ـه١٤٢٠-لبنان -بيروت -ناجي عالم الكتب 

-فتحي علي حسنين علي       :تحقيق-) -ـ ه ٤٤٢ت  ( الثمانيني النحوي الضرير  -شرح اللمع    .٤٥
 )م١٩٨١/-ـه١٤٠١-جامعة اَألزهر -كلية اللغة العربية   (رسالة دكتوراه 

 صـدر األفاضـل القاسـم بـن    -" التخمير "-شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم ب   .٤٦
 دار الغـرب    - ن-ميرحمن العثي -د ال -عب:تحقيق- )-ـ ه ٦١٧ت  ( الحسين الخوارزمي 

  .م١٩٩٩ -بيروت -١ط-اإلسالمي 
ـ ٣٩٥ت  (َأبـو الحـسين َأحمـد بـن فـارس اللغـوي           -الصاحبي في فقه اللغـة       .٤٧ -)-ـه

 .م١٩٩٣/-ـه١٤١٤-بيروت - ١ط-مكتبة المعارف -عمرفاروق الطباع :تحقيق

) -ه٣٩٣ت  ( ِإسماعيل بن حمـاد الجـوهري     -)٦-١)(تاج اللغة وصحاح العربية     ( الصحاح .٤٨
  .م١٩٨٤/ -ـه١٤٠٤-بيروت - ٣ط-دار العلم للماليين -َأحمد عبد الغفور عطَّار :يقتحق

ـ ٥٧٨ت (َأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشْكُوال       -الصلة في تاريخ علماء اَألندلس       .٤٩ ) -ـه
 ١ط-صيدا  -بيروت  -المكتبة العصرية   -صالح الدين الهواري    :اعتنى به ووضع فهارسه   -
  .م٢٠٠٣/ -ـه١٤٢٣-

رحمـن  -دين محمد بن عبـد ال -شمس ال-) ١٢-١(رن التاسع -ل الق -ع َأله -ء الالم الضو .٥٠
ـ ١٣٥٤-القاهرة  -مكتبة القدسي   -) -ـه٩٠٢ت  ( السخاوي دار مكتبـة   :منـشورات --ـه
   . بيروت-الحياة



 هشام الشويكي.  دو حسن عبد الهادي. د.أ

 ١٠٠٠

ـ ٧٧١ت(تاج َأبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي      -) ٦-١(طبقات الشافعية الكبرى     .٥١ ) -ـه
ـ ١٤٢٠-بيـروت   - ١ط-دار الكتب العلمية    -١ط-طا  مصطفى عبد القادر ع   :تحقيق / -ـه
 .م١٩٩٩

دار -عبـد الـستار فـراج       : تحقيـق -) -ـ ه ٢٩٦ت(عبد اهللا بن المعتز   -طبقات الشعراء    .٥٢
 .م١٩٦٨-القاهرة - ٢ط-المعارف بمصر 

 ) -ـه٣٢٨(ابن عبد ربه اَألندلسي -) ٧-١(العقد الفريد  .٥٣

  .م١٩٩٩-بيروت - دار ومكتبة الهالل-خليل شرف الدين :تقديم -١
- والنشر لجنة التْأليف والترجمة  - ٢ط-َأحمد َأمين وَأحمد الزين وِإبراهيم اَألبياري       :تحقيق-٢

 .م١٩٦٢-القاهرة 

الحـساني  :تحقيـق -) -ـه٨٢٧ت  (الدين الدماميني    بدر-على خبايا الرامزة   العيون الغامزة  .٥٤
 .م١٩٩٤/ -ـه١٤١٥- ٢ط -مكتبة الخانجي بالقاهرة -حسن عبد اهللا 

مهدي :تحقيق-)-ـه١٧٥ت  ( راهيدي  -َأبو عبد الرحمن الخليل بن َأحمد الف      ) ٨-١(العين   .٥٥
 .م١٩٨٩/-ـه١٤٠٩-طهران -مؤسسة دار الهجرة -المخزومي وِإبراهيم السامرائي 

ـ :عنى بنشره-)  -ـ ه ٨٣٣ت( ابن الجزري   -غاية النهاية في طبقات القراء       .٥٦ -تراسرسبرج
   .م١٩٨٢/ -ـه١٤٠٢ -القاهرة 

               الـصفدي  خليـل بـن َأيبـك    صـالح الـدين  -) ٢-١(غيث المسجم في شرح المية العجم    ال .٥٧
 .م١٩٩٠- ٢ط- بيروت -دار الكتب العلمية -)ـه٧٦٤ت (

دار الغرب اِإلسـالمي  -الصديق بن العربي   -فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش        .٥٨
 . م١٩٩٤/-ـه١٤١٤- ١ط-بيروت -

ت (ذاني-ز الهم -المنتجب حسين بن أبي الع    -)٤-١ (د-رآن المجي راب الق -ريد في ِإع  -الف .٥٩
- ١ط-قطـر -دار الثقافـة    -محمد حسين النمر وفؤاد علـي مخيمـر         :تحقيق) -ـ ه ٦٤٣
  .م١٩٩١/ـه١٤١١

مخطـوط فـي دار الكتـب       -شمس الـدين النـواجي      -الفوائد العلمية في فنون من اللغات        .٦٠
 .لغة) ٥١٦(رقم -المصرية

ـ ١٨٠ت ( ن عثمان بن قنبـر    أبو بشر عمرو ب   - )٥-١ ()كتاب سيبويه   ( الكتاب   .٦١ -) -ـه
  . م١٩٧٧- القاهرة- ٢ط-الهيئة المصرية العامة للكتاب -تحقيق  عبد السالم محمد هارون 

-المثنـى    مكتبة) -ـه١٠٦٧ت  ( حاجي خليفة   -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون        .٦٢
  .بغداد
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 ١٠٠١

 محيي  :تحقيق-) -ـه٤٣٧ت(ن َأبي طالب  مكي ب -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها        .٦٣
 .م١٩٨٧/ -ـه١٤٠٧-بيروت -الدين رمضان 

-صادر   دار-)-ـه٧١١ت  ( َأبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور اَألفريقي       -لسان العرب    .٦٤
 .دون تاريخ-بيروت 

  عالم - حامد المؤمن :تحقيق-) -ـه٣٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جني -اللمع في العربية  .٦٥
   .م١٩٨٥/-ـ ه١٤٠٥- ٢ط-بيروت -    الكتب 

 .م١٩٦٨-بغداد -ابتسام مرهون الصفار -) دراسة وشعر(مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي  .٦٦

حسن محمـد   . م١٩٩٨-يونيه  -المجلد الثاني   -العدد الثاني   -غزة  -مجلة الجامعة اِإلسالمية     .٦٧
 .تحقيق ودراسة-الفوائد العروضية :مخطوط-عبد الهادي 

مل على ما وقع للشيخ شمس الدين النواجي مـن الرسـائل واِإلجـازات              مجموع لطيف يشت   .٦٨
مجهول المؤلف ،مخطوط في المكتبة الوطنية في تونس        -وَأوائل كتبه التي صنفها      والواقعات

حسني عبد الوهاب ،ومنه نسخة مصورة على ميكروفيلم لدى      مكتبة حسن   -) ١٨٤٥٧( برقم  
 .المحقق

برهـان  /  سورة الفاتحة والجزء األول من سورة البقـرة          :المجيد في إعراب القرآن المجيد     .٦٩
كليـة  :نـشر - موسى محمد زنين  :تحقيق-) -ـه٧٤٢(الدين أبو إسحاق إبراهيم الصفاقسي      

 .ليبيا-طرابلس -الدعوة اِإلسالمية 

محمد :تحقيق) -ـه٤٥٨ت  (علي بن ِإسماعيل بن سيده      -المحكم والمحيط واَألعظم في اللغة     .٧٠
 .م١٩٧٣/-ـه١٣٩٣- ١ط-مخطوطات بجامعة الدول العربيةمعهد ال-علي النجار 

األنـدلس  دار  -  موسـى الـشريف    محمـد -) ٣-١(ن  المختار المصون من أعالم القـرو      .٧١
 .-ـه١٤١٥-١ط-جدة -الخضراء

محمد زيـنهم  :تحقيق-)-ـه٣٥١ت(عبد الواحد بن علي َأبو الطيب اللغوي-مراتب النحويين   .٧٢
 .م٢٠٠٣/-ـه١٤٢٣:طبعة-القاهرة -دار اآلفاق -محمد عزب 

محمد كامـل   :قتحقي-) -ـه٧٦٩ت  ( اء الدين بن عقيل   -به- ى تسهيل الفوائد  -المساعد عل  .٧٣
  .م١٩٨٢/-ـه١٤٠٢-١ط-دمشق -دار الفكر -بركات 

َأبو البقاء عبـد اهللا بـن الحـسين         -) ٢-ا( المشوف المعلم في ترتيب اِإلصالح على المعجم       .٧٤
- ١ط-دمـشق  -دار الفكر -مد السواس   ياسين مح : تحقيق-) -ـه٦١٦( العكبري الحنبلي   

 .م١٩٨٣/ -ـه١٤٠٣
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 ١٠٠٢

هـدى  :تحقيق)-ـه٢١٥ت ) ( وسطخفش اَألاَأل(َأبو الحسن سعيد بن مسعدة -اني القرآن   -مع .٧٥
 م ١٩٩٠/-ـه١٤١١- ١ط-القاهرة -مكتبة الخانجي -محمود قراعة 

-وت بيـر - عالم الكتب -) -ـ ه ٢٠٧ت  ( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       - معاني القرآن  .٧٦
   .م١٩٨٠-٢ط

دار الغـرب   -ِإحسان عبـاس    :تحقيق-) -ـه٦٢٦ت( ياقوت الحموي -) ٧-١(معجم اُألدباء  .٧٧
 . م١٩٩٣-١بيروت ط -اِإلسالمي 

عبـد الـستار    :تحقيق-المرزباني،َأبو عبيد اهللا محمد بن عمران بن موسى         -معجم الشعراء    .٧٨
  .م٢٠٠٣-القاهرة -الهيئة العامة لقصور الثقافة -َأحمد فراج 

طبـع  -) -ـه١٣٥١ت(يوسف ِإلياس سركيس    -)٢-١(معجم المطبوعات العربية والمعربة    .٧٩
 .م١٩٢٨/-ـه١٣٤٦مصر 

ـ ٧٦١ت  (ابن هشام اَألنصاري    -مغني اللبيب عن كتب اَألعاريب       .٨٠ مـازن  :تحقيـق -) -ـه
   .م١٩٧٩- ٣ ط-بيروت -دار الفكر -حمد اهللا  محمد علي مبارك،وال

ـ  ٥٣٨( ر الزمخـشري  -ود بن عـم   - محم سمابو الق َأ-المفصل في علم العربية      .٨١ دار -)-ـ ه
   .دون تاريخ-بيروت -الجيل

 -عبد الخالق عضيمة :تحقيق-) -ـه٢٨٥ت (بو العباس محمد بن يزيد المبرد َأ-المقتضب  .٨٢

 .م١٩٨٢/-ـه١٤٠٢-١ط-القاهرة-منشورات المجلس اَألعلى لَألوقاف اِإلسالمية 

-)ـه٨٥٥ت  ( دين محمود بن َأحمد العيني    بدر ال -  مالح اَأللواح في شرح مراح اَألرواح        .٨٣
ـ ١٣٩٥-ضمن مجلة المورد،المجلد الرابع، العـدد الرابـع         -عبد الستار جواد  :تحقيق / -ـه
 .م١٩٧٥

ـ ردي األ -ري ب - بن تغ   يوسف ال الدين -جم-المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي       .٨٤  ابكي ت
) ٦٨٥١( ،َأباظـة ) ٦١٧:(فـي المكتبـة اَألزهريـة بـرقم       -مخطوط  - )-ـ ه ٨٧٤ت  ( 

 العربيـة بالقـاهرة   تنسخة ُأخرى مصورة على ميكروفيلم في معهد ِإحياء المخطوطا       .تاريخ
 . تاريخ) ٨٤١(برقم

ري بردي -تغ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن  -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة        .٨٥
 .-ـه١٣٥٧-القاهرة -١ط-مطبعة دار الكتب المصرية -) -ـ ه٨٧٤ت(

) حققنا َأنَّه ليس لـه    ) (-ـه٨٥٩ت  (شمس الدين النواجي  - في محاسن اَألخبار     نزهة اَألخيار  .٨٦
) ٢١١٩( العربية بالقاهرة بـرقم تمخطوط مصور على ميكروفيلم في معهد ِإحياء المخطوطا  

 .تاريخ
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 ١٠٠٣

مجد الدين َأبو الـسعادات المبـارك بـن محمـد     -) ٥-١(النهاية في غريب الحديث واَألثر       .٨٧
دار -طاهر َأحمد الـزاوي ومحمـود الطنـاحي     :تحقيق-) -ـه٦٠٦ت( الجزري ابن اَألثير  

 .القاهرة-ِإحياء الكتب العربية فيصل البابي الحلبي 

طبع - )م١٩٢١ت (إسماعيل باشا البغدادي  -سماء المؤلفين وآثار المصنفين     َأ ب هدية العارفين  .٨٨
 .م١٩٥٥- ١٩٥١- نبولا است-المطبعة البهية -بعناية وكالة المعارف 

أحمـد  :تحقيق) -ـه٩١١ت  ( جالل الدين  السيوطي   -ع في شرح جمع الجوامع      همع الهوام  .٨٩
 .م١٩٩٨/ -ـ ه١٤٠٨-١ط - بيروت-دار الكتب العلمية -شمس الدين 

ـ ٧٦٤ت  (الصفدي خليل بن َأيبك     صالح الدين -الهول المعجب في القول بالموجب       .٩٠ -) -ـه
-القـاهرة   - ١ط-دار اآلفـاق العربيـة      -محمـد عبـد المجيـد الشـين         :دراسة وتحقيق 

 .م٢٠٠٥/ـه١٤٢٥
-)٢١ج)(٧٦٤ت (الـصفدي  خليـل بـن َأيبـك    صـالح الـدين  -)٣٠-١(الوافي بالوفيات   .٩١

-شــتوتغارت -فيــسبادن - دار النــشر فرانــز شــتاينر-محمــد الحجيــري :باعتنــاء
   .م١٩٨٨/ـه١٤٠٨

ـ ٦٨١ت  (شمس َأحمد بـن خلكـان       -) ٨-١( الزمان   أنباءوفيات اَألعيان وَأبناء     .٩٢ -) -ـه
 .م١٩٧٣/-ـه١٣٩٣-بيروت -دار صادر - عباس ِإحسان:تحقيق

  
  
 


