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 (73) الصفحة   م2222يونيو هـ / 4111   / ذو القعدة عالعدد الرابـ
 

 على بيتي الرقمتينرسالة 

 ه(6611تأليف محمد بن إبراهيم الدروري المعروف بابن الصائغ )ت 

 تحقيق وتعليق: عمر علي سليمان الباروني

 جامعة مصراتة /كلية التربية  // النحو والصرفأستاذ مشارك
Edu.misuratau.edu.ly @ o.albarouni 

 مقدمة
الحمد لله وكفى، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، صلى 

 الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛
فإن الشعر العربي براح واسع للبوح بما يجول في النفس من خواطر وآهات وزفرات، وفي المقابل 

فوائده، غايتهم في التنقيب عن مكنون درره و  -على اختالف مشاربهم ومواردهم -يجد فيه الباحثون والدارسون 
ه(، فقد ترك لنا 6611)توكان من هؤالء العلماء الباحثين: الشيخ محمد الدروري، المعروف بابن الصائغ 

ربلي أو في األشرح فيها بيتين البن المستو من أبحاثه ومؤلفاته في علوم اللغة )رسالة على بيتي الرقمتين(، 
 للقاضي عياض، جمع فيها الوجوه اإلعرابية والمعنوية التي يحتملها البيتان.

ها طالب في حلة جديدة؛ لينتفع ب ترى النور   وعند وقوفي على الرسالة رأيت فيها مادة علمية حري أن  
 العلم الشرعي واللغوي؛ فتوكلت على الله في إخراجها بالتحقيق والتعليق عليها.

وسيكون عملي في تحقيق هذه الرسالة على قسمين؛ قسم دراسي للتعريف بالمؤلف وبرسالته، وقسم 
دت عليها بمصادر الدراسة ومراجعها التي اعتم لتحقيق نص الرسالة والتعليق عليها، ويعقب القسمين فهرس  

 في التحقيق والتوثيق والتعليق، والله ولي التوفيق. 
 القسم األول )الدراسي(

 وبرسالته التعريف بالمؤلف
 ي:تعريف بمؤلف هذه الرسالة فيما يلــسيكون الف: التعريف بالمؤل -6
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، (6)الحنفي (5)المصري  (4)بن إبراهيم الدروري  (3)سري الدين محمد (2)أو أبو السعود (1)أبو الرضا اسمه:
 .(7)المعروف بابن الصائغ

فه له من تركة، وما خلوذلك لثراء والده،  ؛نشأ ابن الصائغ نشأة منّعمة قبل وفاة والده وبعدها نشأته وحياته:
طف من لمصر أحسن من شكله وملبوسه وعمامته، وال أ يفقد قال والد المحبي عن ابن الصائغ: "لم أر ف

ح، وكان والده  مصاحبته ومنادمته، وأما فضله فإليه النهاية، وليس وراءه غاية، ولم يكن فيه عيب سوى الشُّ
 .(8)ف له أمواالا كثيرة"ـمن أكابر التجار المياسير، خل  

راءة المدرسة السليمانية والمدرسة الصرغتمشية، ثم اشتغل بق يبمصر فابن الصائغ  س  ر  د   تحصيله العلمي:
يجيد اللغة  وكان ،تفوق على أقرانه ونظرائه، وتولى رتبة قضاء القدسفالعلوم، فقرأ على علماء عصره، 

                                                           
: ابن 6/016وفي كشف الظنون  .4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 3/366ينظر: سلم الوصول  (1)

 الرضا. ولعله خطأ طباعي.

 .5/3431ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (2)

، 6/340، وهدية العارفين 5/363، واألعالم 4/535، ونفحة الحانة 3/361، وخالصة األثر 3/366ينظر: سلم الوصول  (3)
 .5/3431، 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650مؤلفين ، ومعجم ال3/635، وإيضاح المكنون 6/602

، ومعجم المؤلفين 3/635، وإيضاح المكنون 6/602، 6/340، وهدية العارفين 5/363، واألعالم 3/361ينظر: خالصة األثر  (4)
 .5/3431، 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650

، وإيضاح المكنون 6/602، 6/340، وهدية العارفين 5/363، واألعالم 3/361، وخالصة األثر 3/366ينظر: سلم الوصول  (5)
 .5/3431، 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650، ومعجم المؤلفين 3/635

، ومعجم 3/635، وإيضاح المكنون 6/602، 6/340ين ، وهدية العارف3/361، وخالصة األثر 3/366ينظر: سلم الوصول  (6)
 .5/3431، 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650المؤلفين 

، وإيضاح المكنون 6/602، وهدية العارفين 5/363، واألعالم 4/535، ونفحة الحانة 362 -3/361ينظر: خالصة األثر  (7)
 .4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650، ومعجم المؤلفين 3/635

 .3/362ينظر: خالصة األثر  (8)
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ذا تكلم بهما ظّنه السامع أنه من أهلهما، وانتفع به جماعة، وكان يكتب الخط إحتى  ،الفارسية والتركية
 .(9)المدهش

وقال عنه تلميذه حاجي خليفة: "رأيت أنه أشبه شخص إلى ظرفاء العجم في جودة الخط، ولطيف 
التعبير...، وأجاز له بعض شيوخ عصره، وكان عالماا فاضالا في النحو والمعاني وسائر الفنون العربية 

 .(11)، وكان ينظم الشعر(10)والعلوم الشرعية"
الصائغ "جرت بينه وبين ابن نجيم مكاتبات معسولة األلفاظ، مدنّسة  وذكر الشهاب الخفاجي أن ابن  

 . (12)المعاني، أكثرها من رسالة ابن زيدون منحولة المباني"
فوصف  علية؛ودرجته ال وصف ابن الصائغ بأوصاف تنبئ عن مكانته العلمية، ه وثناء العلماء عليه:وصافأ

 . (17)الصوفيو ، (16)، والفقيه(15)والمفسر، (14)والعالم، (13)بالفاضل

                                                           
 . 3/362ينظر: خالصة األثر  (9)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (10)

 .5/363، واألعالم 546 -4/535، ونفحة الريحانة 3/362ينظر: خالصة األثر  (11)

 .15، ص:ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا (12)

 .5/3431، ومعج تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 5/364ينظر: األعالم  (13)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (14)

 .6/426، ومعجم المفسرين 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650ينظر: معجم المؤلفين  (15)

 .5/3431، 4/6411تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ، ومعجم 0/650ينظر: معجم المؤلفين  (16)

 .5/3431ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (17)
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سمى أ يأنموذج المعارف، ونكتة مسألة التحقيق، كان من الفضل والتحقيق فقال عنه المحبي: "
، فهو (18)ليه"الثناء ع يمنزلة، وأعلى هضبة، وما رأيت فيمن رأيت إال من يصفه بالفضل الباهر، ويبالغ ف

ديه، ولم يزل داعي البالغة من كثٍب قد ضربت البراعة رواقها بنا "ماجد  سري، وفاضل  بكل مدٍح حري.
مضى حيث يرتد العضب الصقيل وهو كهام، وبلغت هممه حيث تقصر عن مداركها خطا األوهام.  يناديه.

يوان بإزائه، وعقد له الفلك ذوائب جوزائه...، فهو ظرف علم، ووعاء حلم، ومن عرف حاله من إفقعد حيث ك
ائق في األفواه كيف يساغ...، وقد أوتي من حالوة األخالق اإليثار عرف الحلي كيف يصاغ، والسالف الر 

والبيان، ما يزرع حب الحب في الصميم من الجنان. فنظمه جاٍر في بداعة األسلوب على غير مثال، ونثره 
 .(19)حقه أن يجعل كل فقرٍة منه مثالا من األمثال. جميع األمثال منه تطرب، ولكونها ال تلحقه تضرب"

 .(20)الشهاب الخفاجي كثيرااوقد أثنى عليه 
، وقد ذكرت المصادر (21)لهم المكانة العليا، وأجازه بعضهم لقد أخذ ابن الصائغ العلوم على علماءٍ  شيوخه:

 التي ترجمت له بعض الشيوخ، منهم: 
 (23)ه(6665)ت (22)أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني. 

                                                           
 .3/362ينظر: خالصة األثر  (18)

 .4/535نفحة الريحانة  (19)

 .15 -14ينظر: ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا، ص: (20)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (21)

 .6/25ينظر: خالصة األثر  (22)

 .6/06ينظر: خالصة األثر  (23)
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 (25)ه(6663)ت (24)حسين بن رستم، المعروف بباشا زاده. 
، وهو ما جعل له تالميذ اعتلوا (26)تذكر كتب التراجم أن ابن الصائغ برع في كثير من الفنون  تالميذه:

 درجات عظيمة من العلم، من هؤالء التالميذ:
 (28)ه(6612)ت (27)حاج خليفةمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المعروف بال. 
 (30)ه(6615)ت (29)أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي الشافعي. 
 (32)ه(6620)ت (31)عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي المقدسي. 
 (34)ه(6606)ت (33)فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي. 

                                                           
 .3/362وخالصة األثر  ،3/366ينظر: سلم الوصول  (24)

 .6/56ينظر: خالصة األثر  (25)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (26)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (27)

 .2/631ينظر: األعالم  (28)

 .35 -6/34، وإمتاع الفضالء بتراجم القراء 4/512العوالي ، وسمط النجوم 6/635ينظر: خالصة األثر  (29)

 .6/655ينظر: األعالم  (30)

 .6/666ينظر: خالصة األثر  (31)

 .3/626ينظر: األعالم  (32)

 .3/362ينظر: خالصة األثر  (33)

 .5/653ينظر: األعالم  (34)
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 (36)ه(6653)ت (35)عبد القادر بن عمر البغدادي. 
 (38)ه(6666)ت (37)شاهين بن منصور بن عامر األرمناوي الحنفي. 
 على سنة وفاته.، ولم أقف (39)محمد بن محمد العيثى 

مؤلفاته "كلها و ترك ابن الصائغ مؤلفات تدل على سعة اطالعه ومكانته العلمية التي وصل إليها،  مؤلفاته:
 من هذه المؤلفات:، (40)يح"صحممتعة نفيسة، جارية على الدقة والنظر ال

 .(41)حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي * 
 .(42)البيضاوى حاشية على سورة النساء من تفسير * 
 .(44)الشريفيأو  (43)الشريف حاشية على شرح المفتاح للسيد* 

                                                           
 .456 -6/456ينظر: خالصة األثر  (35)

 .4/46ينظر: األعالم  (36)

 .644 -6/643، وإمتاع الفضالء بتراجم القراء 6/666، وتاريخ عجائب اآلثار 6/666خالصة األثر ينظر:  (37)

 .6/605ينظر: خالصة األثر  (38)

 .3/362ينظر: خالصة األثر  (39)

 .3/362ينظر: خالصة األثر  (40)

 .0/650، ومعجم المؤلفين 3/635، وإيضاح المكنون 6/602، وهدية العارفين 5/364، واألعالم 3/362ينظر: خالصة األثر  (41)

، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي 61، ودفتر كتبخانة ألسعد أفندي، ص:6/340، وهدية العارفين 3/366ينظر: سلم الوصول  (42)
 .5/3431في مكتبات العالم 

 .0/650 ، ومعجم المؤلفين6/602، 6/340، وهدية العارفين 3/362، وخالصة األثر 3/366ينظر: سلم الوصول  (43)

 .0/650، ومعجم المؤلفين 6/602، وهدية العارفين 3/362ينظر: خالصة األثر  (44)
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 .(46)نتائج الفكر على شرح نخبة الفكر في المصطلحأو ، (45)حاشية على شرح نخبة الفكر البن حجر* 
 .(48)، في فروع الفقه الحنفي(47)حاشية على العناية شرح الهداية لألكمل البابرتي* 
 .لعله في البالغة، (49)الحواشي السعدية* 
 .البيضاوي  (50)رسائل وكتابات على مواضع مشكلة من القاضي* 

 * رسالة على بيتي الرقمتين، وهي التي بين يدي التحقيق.
 . (51)ادا ح  أ   ه  ب  ي  ى غ  ل  ع   ر  ه  ظ   ي  ال  ف    رسالة في إيضاح إطالع الغيب في قوله تعالى:* 
 .(52)رسالة في تحقيق تفسير بعض اآليات* 
 .(53)رسالة في حل أسئلة ابن عبد السالم* 
 .في علم أصول الفقه (54)رسالة في مسألة التقليد* 

                                                           
 .5/3431، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 6/340، وهدية العارفين 3/366ينظر: سلم الوصول  (45)

 .4/6411ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (46)

، ومعجم المؤلفين 6/602، 6/340، وهدية العارفين 5/364، واألعالم 3/362، وخالصة األثر 3/366سلم الوصول ينظر:  (47)
 .5/3431، 4/6411، ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم 0/650

 .0/650ينظر: معجم المؤلفين  (48)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (49)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (50)

 .4/6411ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (51)

 .0/655، ومعجم المؤلفين 6/602ينظر: هدية العارفين  (52)

 .6/602ينظر: هدية العارفين  (53)

 .655 -0/650، ومعجم المؤلفين 6/602ينظر: هدية العارفين  (54)
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 .في علم البالغة (55)رسالة في المشاكلة* 
 .(56)طراز المجالس في التفسير* 

، وذكرت أغلب المصادر التي ترجمت له أنه توفي سنة (57)توفي ابن الصائغ في القاهرة وفاته:
وذكر البغدادي وفاته في موضعين، ذكر في األول أنه توفي ، (59)ودفن بمقبرة المجاورين ،(58)ه(6611)

، وتبعه في ذلك علي الرضا قره بلوط، وأحمد (61)ه(6611، وفي الثاني أنه توفي سنة )(60)ه(6615سنة )
 . (62)طوران قره بلوط، في كتابهما معجم تاريخ التراث اإلسالمي

 ي:سيكون التعريف بالرسالة فيما يلـــرسالة: التعريف بال -2  
ورد اسم المؤلف على لوحة غالف المجموع، وفي بداية أو نهاية  * صحة عنوانها ونسبتها إلى مؤلفها:

باسم  ةورد عنوانها في أعلى الصفحة األولى من الرسالكثير من رسائله، التي من ضمنها هذه الرسالة، و 
 (.ين)رسالة له روحت روحه على بيتي الرقمت

                                                           
 .6/602، وهدية العارفين 5/364األعالم و ، 3/362وخالصة األثر ، 3/366ينظر: سلم الوصول  (55)

 .4/6411ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (56)

 .3/366ينظر: سلم الوصول  (57)

، ومعجم تاريخ التراث 0/650، ومعجم المؤلفين 5/363، واألعالم 3/360، وخالصة األثر 3/366ينظر: سلم الوصول  (58)
 .5/3431، 4/6411م اإلسالمي في مكتبات العال

 .3/360ينظر: خالصة األثر  (59)

 .6/340ينظر: هدية العارفين  (60)

 .6/602ينظر: هدية العارفين  (61)

 .5/3431، 4/6411ينظر: معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  (62)
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شرح ابن الصائغ في هذه الرسالة بيتين من الشعر، اختلف في نسبتهما، فذكر األوجه التي  * محتواها:
ا في ذلك على بعض المصادر  يحتملها البيتان من اإلعراب، وما يترتب على كل وجه من معنى، معتمدا

 والنقول عن علماء تطرقوا لهذين البيتين بالشرح والتحليل. 
  تأليف هذه الرسالة هو كثرة السؤال عن معنى هذين البيتين. سبب   ذكر ابن الصائغ أن   * سبب تأليفها:

اعتمد المؤلف في تأليف رسالته على مصادر كثيرة ومتنوعة، منها: الكافية للرضي، ومغني  * مصادرها:
كالهما للتفتازاني، ه، و قاللبيب البن هشام، وشرح المفتاح في البالغة، والتلويح على التوضيح في أصول الف

 وغيرها.     
رسالة جامعة في بابها، وذات أهمية علمية في كيفية  -من وجهة نظري  -تعد هذه الرسالة * أهميتها:

 التحليل الشعري، وجمع األوجه في المسألة الواحدة، وربط العلوم بعضها ببعض.
من  ب وبكل الوسائل المتاحة، لم أجدعلى الرغم من كثرة البحث والتنقي * وصف النسختين المخطوطتين:

 ي:التوى نسختين، ووصفهما على النحو النسخ الرسالة س
(، تقع في 6465نسخة ضمن مجموع رسائل للمؤلف، محفوظة بمكتبة راغب باشا، رقم ) النسخة األولى:

 صفحتين تقريباا، في كل صفحة تسعة وعشرون سطراا، وفي كل سطر ثماني عشرة كلمة تقريباا.
-61626لعزيز بالسعودية، برقم )نسخة ضمن مجموع للمؤلف، محفوظ بمكتبة الملك عبد ا نسخة الثانية:ال
تقع في صفحتين وثلثي الصفحة تقريباا، في كل صفحة سبعة وعشرون سطراا، وفي كل سطر أربع عشرة  (5

 كلمة تقريباا.
ة ر الكالم بمداد أسود، وصفحاتهما مؤط  خطهما تعليق واضح، كتبت بعض الكلمات بمداد أحمر، وباقي       

ب. عليهما تعليقان في موضعين متفقين، ولم يرد اسم الناسخ فيهما، وال تاريخ نسخهما، والظاهر بإطار مذه  
 ؛ فخطهما متفق تماماا، وكذلك التعليقات عليهما.-كما يظهر من الصور المرفقة -أن ناسخهما واحد

جعلت ما وقفت عليها ضمن مجموع رسائله هي النسخة األولى، ا كانت النسختان متفقتين، ولمّ 
 ورمزت إليها برمز )أ(، وجعلت نسخة مكتبة الملك عبد العزيز النسخة الثانية، ورمزت إليها برمز )ب(.

 * صورة بداية النسختين المخطوطتين ونهايتهما:
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 بداية النسخة )أ(

 
 

 نهاية النسخة )أ(

 
 

 بداية النسخة )ب(

 
 

 نهاية النسخة )ب(

 
 

 رسالة له روحت روحه على بيتي الرقمتين
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، وعن (63)الحمد لله، وسالم على عباده الذين اصطفى، وبعد؛ فقد طال السؤال عن بيتي الرقمتين

 قوله:

ل ى ا ف إ نّ ي ال  أ ت وب   (64)و أ م ا م ن  ه و ى ل ي  ت ه  ك ي ** ز ي ار  ت ر   (65)و 

 الرقمتين قوله:فأقول: المراد ببيتي 

ا ب الر ق م ت ي ن   ل ه  ص  ت ن ي ** ل ي ال ي  و  م اء  ف أ ذ ك ر   ر أ ت  ق م ر  الس 

ي ن ي ر أ ت  ب ع  ا و  ي ن ه  ل ك ن  ** ر أ ي ت  ب ع  ر  ق م راا و  ن ا ن اظ   (66)ك ال 

ومن محبوبته ، حيث أخبر بأن كالا منه (67)وجوابه: أنهما واردان على طريق القائلين بوحدة الوجود

رأى القمر؛ لكنها إنما رأته بعينه؛ فكان هو الرائي حقيقة؛ ولذا كانت رؤيتها سبباا لتذكره وصلها الواقع في 

 :(68)ليلة مقمرة، كما أنه حين رآه لم يره إال بعينها

                                                           
 .3/50الرقمتان: موضعان، أحدهما بأرض العراق، واآلخر بأرض الحجاز. ينظر: معجم البلدان  (63)

هي أم مالك العامرية ليلى بنت مهدي بن سعد، من بني كعب بن ربيعة، صاحبة قيس بن الملوح، الذي لقب ألجلها بمجنون ليلى، تروى لها  (64)
 .5/645، واألعالم 6/626الزاهرة  ، والنجوم6/66ه(. ينظر: األغاني 10أشعار، )ت نحو

 .664، وديوان الصبابة، ص:56 -56، وعقالء المجانين، ص:31البيت لمجنون ليلي قيس بن الملوح العامري في: ديوانه، ص: (65)

، 5، وللقاضي عياض في: نفح األزهار في منتخب األشعار، ص:636البيتان البن المستوفى األربلي في: ديوان الصبابة، ص: (66)
 .5/661نفح الطيب و  ،6/066: تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب )قسم التراكيب( وبال نسبة في

د بالشخص، ق ائ م ب ذ ات ه ، غير (67) ار ج و اح  ود ف ي ال خ  ج  ود ال م و  ن ي أ ن ال و ج  قّ قين ي ع  ن د ال م ح  ء من ع   "معنى وحدة ال و ج ود ع  ي  ارض لش 
االا ف يه ، و ال  محالا ل ه ". دستور العلماء   .3/360الممكنات، و ال  ح 

 .5/661ينظر: نفح الطيب  (68)
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ا ف ه  ا ط ر  ير  ب ه  فاا ر آه ا ب ه  ** ف ك ان  ال ب ص  ت ه  ط ر   (69)أ ع ار 

 وأما قوله: 

ل ى... ** .................... إلخو أ م    ا م ن  ه و ى ل ي 

 :(70)فالمراد قول قيس العامري 

ن ي ت  ف ق د  ت ك اث ر ت  الذُّن وب   م ان  م م ا ** ج   إ ل ي ك  أ ت وب  ي ا ر ح 

ت ه  ــــــو أ م ا م ن  ه   ك ي ** ز ي ار  ت ر  ل ى و   ا ف إ نّ ي ال  أ ت وب  ــــو ى ل ي 

                                                           
 . 650السالم المقدسي في: ديوانه، ص: البيت لعبد (69)

هو قيس بن معاذ أو ابن المّلوح بن مزاحم العامري النجدي، المعروف بمجنون ليلى، شاعر غزل، ومتيم بحب ليلى العامرية، لم  (70)
، 6/545عراء ه(، وقيل غير ذلك. ينظر: الشعر والش10يكن مجنونا وإنما لقب بذلك لهيامه بليلى، له ديوان شعر مطبوع، )ت نحو

 .5/660، واألعالم 365 -6/364، وشذرات الذهب 6/626، وما بعدها، والنجوم الزاهرة 6/3وما بعدها، واألغاني 
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. وقال (72)بأن الرواية: وحبي، ال وتركي -وقد سئل عن معنى البيت الثاني -(71)ابن بري وقد أجاب 

 ، وقد ذ كر له وجوه:(74): وقصدي؛ وعليهما فال إشكال، ولكن المشهور: وتركي(73)ابن الحاجب

قال: ، من أن ذكر الترك لبيان ما يطلب من التوبة، ثم (77)في شرح التسهيل (76)الدماميني (75)ما ذكره أحدها:

         فإني ال أتوب مما يطلب مني تركه، أال ترى أنه لو قال: وأما من هوى ليلى وتوبتي من زيارتها فإني 

                                                           
د ر هو أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي، عالم بالعربية النابهين. مولده ونشأته ووفاته كانت بمصر، له مصنفات، منها: ال (71)

على ابن الخشاب في نقده للحريري، وغلط الضعفاء من الفقهاء، وشرح شواهد اإليضاح في النحو، وحواش على صحاح الجوهري، وحواش على 
 .24 -4/23، واألعالم 6/34، وبغية الوعاة 665 -3/660ه(. ينظر: 506واص للحريري، )تدرة الغ

 . 6/145ينظر: أمالي ابن الحاجب  (72)

هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب، كردي األصل، ولد في )أسنا( من صعيد مصر،  (73)
وهو فقيه مالكي، وعالم بالعربية. نشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات باإلسكندرية، له مصنفات كثيرة، منها: الكافية في النحو، 

مختصر في الفقه، والمقصد الجليل قصيدة في العروض، واألمالي النحوية، ومنتهى السول  والشافية في الصرف، وجامع األمهات
ه(. ينظر: وفيات األعيان 141واألمل في علمي األصول والجدل في أصول الفقه، واإليضاح في شرح المفصل للزمخشري، )ت

 .151 -6/155، وهدية العارفين 4/666 ، واألعالم462 -2/465، وشذرات الذهب 635 -6/634، وبغية الوعاة 656 -3/630

 . 6/145ينظر: أمالي ابن الحاجب  (74)

 في )أ(: ما ذكر. (75)

 ،هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي، المعروف بابن الدماميني، عالم بالشريعة والعربية واألدب (76)
غني اللبيب، ونزول الغيث انتقد فيه شرح المية العجم للصفدي، والفتح الرباني في الحديث، وعين الحياة له مصنفات، منها: تحفة الغريب شرح لم

اختصر به حياة الحيوان للدميري، والعيون الغامزة شرح للخزرجية في العروض، وشمس المغرب في المرقص والمطرب في األدب، ومصابيح 
، والبدر الطالع 12 -6/11ه(. ينظر: بغية الوعاة 062ي العروض، وشرح تسهيل الفوائد، )تالجامع شرح لصحيح البخاري، وجواهر البحور ف

 .1/52، واألعالم 656 -6/656

ه، وسماه: تعليق 062ه، ألفه الشيخ بدر الدين الدماميني المتوفى سنة 126هو شرح على تسهيل الفوائد البن مالك المتوفى سنة  (77)
 .6/461الفرائد. ينظر: كشف الظنون 
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أتوب، لكان مستقيماا على معنى: فإني ال أتوب مما يطلب مني التوبة منه، ال على معنى فإني ال أتوب ال

 .(78)، وتوبتي من زيارتها، انتهىمن توبتي، فكذلك هذا؟ وال فرق بين أن يقول: وتركي زيارتها

افته بمعنى المفعول، ثم اعتبار إض -وهو الترك -وال يخفى ما فيه؛ فإنه يحتاج إلى جعل المصدر

، ثم جعل المتروك بمعنى المطلوب تركه، وب عد  (79)إلى الزيارة، ثم جعله من إضافة الصفة إلى الموصوف

يأباه أنه لم يضف إلى الزيارة؛ بل إلى الفاعل، ولو كان مؤوالا لم ينصب المفعول، وهو  (80)هذا التعسف

 .(82)آخر (81)الزيارة؛ فيحتاج إلى تمحل

، ورد بأنه فاسد؛ للزوم كونها غير زائدة بالنظر إلى إحدى الكلمتين، (83)أن )ال( في: ال أتوب، زائدة الثاني:

 .(84)زائدة باعتبار األخرى 

                                                           
أمالي ابن  شبه نقل حرفي منابن الصائغ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، وما ذكره األجزاء المطبوعة من لم أقف عليه في  (78)

 .  6/141الحاجب 

 .6/662، وشرح األشموني 6/202من أنواع اإلضافة: إضافة الصفة إلى الموصوف. ينظر: توضيح المقاصد  (79)

ل م، و ال  أ ث ٍر. ينظر: لسان العرب، )سمت(، و)عسف(. (80) ل ى غ ي ر  هداية، وال ع  ير ع  : األخذ على غير طريق، والس  ف   الت ع سُّ

 أي: احتيال وطلب. ينظر: لسان العرب، )محل(. والمراد هنا: التكلف، والله أعلم. (81)

 في مفعوله وبعد التأويل بقي منصوباا على ما كان أو يقدر له عامل في حاشية )أ( و)ب(: "وهو أن التأويل بعد اعتباره عامالا  (82)
 نحو: أعني زيارتها، على ما ذكر النحاة في المتعدي إلى مفعولين إذا بني للمفعول وأقيم أحد المفعولين مقام الفاعل".

  .363 -366، 656الجنى الداني، ص: :في مجيء ال زائدة ينظر (83)

 . 6/141حاجب ينظر: أمالي ابن ال (84)
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؛ بناء على ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط جواز (85)الترك منصوب على أنه مفعول معه أن   الثالث:

، على معنى: ال أتوب عن هوى ليلى مصاحبها لترك زيارتها، (86)على مصاحبه -من حيث المعنى -عطفه

افااال  على رجوع النفي إلى القيد والمقيد، على منوال:  أ ل ون  الن اس  إ ل ح  ي س 
، ويرده اتفاقهم على امتناع (87)

 .(88)م المفعول معه على ما عمل في مصاحبهتقدّ 

: وهذا أقرب الوجوه عندي؛ لسالمته من الحذف، وال يراد أنه (89)الواو للمعية، قال بعض الفضالء أن   الرابع:

ذلك ألنه و  يفيد أنه يتوب من هوى ليلى المصاحب للزيارة، والحال يقتضي أنه ال يتوب من هواها مطلقاا؛

، وقد تقرر في األصول أن مفهوم (90)الصورة المظنون فيها التوبة، وأما التوبة مع الزيارة فانتفاها تكلم عن

 .(91)المخالفة بمعنى إذا كانت الموافقة أخروية

                                                           
م ول فعل لفظاا، أ و معناى". معجم مقاليد العلوم، ص: (85) ه: م ذ ك ور بعد ال و او لمصاحبة م ع  ع ول  م ع   .06"الم ف 

 .6/650، وحاشية الصبان على شرح األشموني 6/565ينظر: شرح الكافية للرضي  (86)

 (.623سورة )البقرة(، اآلية ) (87)

  .6/646، والهمع 3/6626والمقاصد النحوية ، 6/114ينظر: توضيح المقاصد  (88)

 "هو الفاضل المّقري المغربي، رحمه الله تعالى".في حاشية )أ( و)ب(:  (89)

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المغربي المالكي النحوي، من كتبه: التحفة المكية شرح ألفية ابن مالك، توفي بعد لعله قلت: 
 .6/662ه. ينظر: األعالم 042

 . ولعل الصواب: فنفاها.كذا في )أ( و)ب( (90)

يقصد بمفهوم المخالفة ما يفهم منه بطريق االلتزام. وقيل: هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خالف ما ثبت في المنطوق،  (91)
 .600 -602:ويقصد بمفهوم الموافقة ما يفهم من الكالم بطريق المطابقة. ينظر: التعريفات، ص
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 (93)، وليس كذلك؛ فقد صرح نجم األئمة الرضي(92)أقول: مبني على أن واو المعية مجردة عن العطف

، وحينئٍذ (94)تكون في اللفظ للعطف في غير المفعول معه "مع"دأ بأنها وإن كانت بمعنى في مباحث المبت

 يعود اإلشكال.

نعم قد يوجه بأن عدم التوبة عنهما معاا صادق بعدم التوبة عن كل منهما وعن المجموع؛ فيصدق 

وبين  -راد كالذي قبلهدون ترك الزيارة، وهذا اإلي -بالتوبة عن أحدهما، وهو دائر بين أن يتوب عن الهوى 

 أن يتوب عن ترك الزيارة دون الهوى؛ فيهواها ويزورها.

ا في نفسه ليس هناك ترك ليتوب عنه، ولو سلم فليس مما  وفيه بحث؛ فإن   هذا وإن كان صحيحا

 .(96)يتوب منه ]حتى يضم إلى ما يطلب التوبة منه[ أن   (95)يطلب العذال

                                                           

قلت: وقوله: )األخروية( كذا ورد في )أ( و)ب(، ولعل الصواب: )األحروية( من أحرى، أي: أولى وأجدر، فقد رأيت في شرح مراقي 
وي قطعي، كفهم المجازاة على مثقال الجبل من المجازاة  ر  السعود للعالمة الشنقيطي: أن من أقسام مفهوم الموافقة "مفهوم موافقة أ ح 

ث ق ال  ذ ر ةٍ ُّال الذرة المنصوص في قوله تعالى: على مثق م ل  م   والله أعلم. . 6/03[". شرح مراقي السعود )نثر الورود( 2]الزلزلة: َّف م ن  ي ع 

 .561، 6/606ينظر: شرح الكافية للرضي  (92)

هو نجم األئمة أو نجم الدين محمد بن الحسن الرضي األستراباذي، اإلمام المشهور، عالم بالعربية، له كتابان مشهوران بين أهل  (93)
العربية، هما: الوافية في شرح الكافية، البن الحاجب، في النحو، وشرح مقدمة ابن الحاجب الشافية، في علم الصرف، توفي نحو 

 .1/01، واألعالم 2/156، وشذرات الذهب 6/512اة ه(. ينظر: بغية الوع101)

 .6/606ينظر: شرح الكافية للرضي  (94)

ذ لة  والع ذ ال   (95) ، و ه م  الع  ذ ل  م  الع  س  ل ه...، و اال  ذ  ذ ل مثل ه. ع ذ ل ه  ي ع  : الل وم ، والع  ذ ل  ع  والع ذ ل  قال ابن منظور: "الع  م  : ج  اء  ل م ن  النّ س  ، والعواذ 
ي ج وز  العاذ الت". لسان العرب، )عذل(. لة، و   العاذ 

 زيادة من )ب(. (96)
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، و)تركي( مبتدأ حذف خبره، أي: محال، والجملة معترضة بين الشرط (97)أن تكون الواو اعتراضية الخامس:

 وجوابه. 

 أن في الكالم حذف  مضاٍف، أي: وعدم تركي زيارتها. السادس:

، أي: وأما تركي كذا وكذا (98)أن يكون مفعول تركي محذوفاا، وقوله: )زيارتها( مفعول من أجله السابع:

 خبير بأن هذا ال قرينة عليه؛ فليس بشيء.ألجل زيارتها فإني ال أتوب منه. وأنت 

 (99)عطف )وتركي( على )ما جنيت(، ويرده أن أداة الشرط لها الصدر؛ فال يعمل ما قبلها فيما بعدها الثامن:

 مع إيهام خالف المراد.

 ، وليس بشيء؛ إذ القسم بترك الزيارة تأباه حالة العشق.(100)أن الواو للقسم التاسع:

                                                           
 .356، 4/55هي الواو التي تسبق الجملة االعتراضية. ينظر: شرح الكافية للرضي  (97)

ا بالمفعول لجله ومن أجله،  يسمى المفعول له (98) ، وينظر: معجم مقاليد 6/565وهو: "م ا فعل أل جله فعل". شرح التصريح أيضا
 .06العلوم، ص:

 .6/466، وشرح التصريح 4/2560، وارتشاف الضرب 6/630ينظر: شرح تسهيل الفوائد  (99)

 .654 -653من أنواع الواو: واو القسم. ينظر: الجنى الداني، ص: (100)
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، بمعنى: ال أتوب (102)في قولهم: أنت أعلم ومالك (101)عنى الباء، كما ذكره ابن هشامأن الواو بم العاشر:

. ويرده أن لتقديم المعمول (104)، ذكره بعض الفضالء(103)من هوى ليلى بأن أترك زيارتها، على أن الباء سببية

 هاهنا ثالثة موانع: الفاء، وأن، وحرف النفي.

 لك ما فيها، وبقيت وجوه أخر استترت  عنهم؛ فنقول: هذا ما ذكره القوم من الوجوه، وقد أوضحنا

وهو الذي ينبغي أن يعّول عليه، أن يقدر لـ)من( متعلق مرفوع أو منصوب، أي: وأما توبتي  الحادي عشر:

من هوى ليلى؛ فيكون كقولهم: أما العلم فعالم، برفع العلم ونصبه، على أن األصل: مهما ذكر العلم أو 

 ،(105)في المغني ذكرت العلم؛ فيكون العمل للمحذوف ال لـ)أما(؛ إذ الحرف ال يعمل في المفعول به، كما

وحينئذ يكون قوله: تركي زيارتها معطوفاا على ذلك المتعلق المحذوف، وقوله: فإني ال أتوب جواب قوله: 

                                                           
أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام األنصاري، نحوي، مشارك في المعاني والبيان هو (101)

دى، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، وشذور الذهب في معرفة والعروض والفقه وغيرها، له مصنفات، منها: قطر الندى وبل الص
كالم العرب وكلها في النحو، وشرح البردة، وشرح بانت سعاد، وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني في فروع الفقه، 

 -1/613جم المؤلفين ، ومع466 -6/466، والبدر الطالع 336 -0/365وشذرات الذهب ، 6/10ه(. ينظر: بغية الوعاة 216)ت
614. 

 .415ينظر: مغني اللبيب، ص: (102)

 .635من معاني الباء: السببية. ينظر: مغني اللبيب، ص: (103)

 لم أقف عليه. (104)

 .03ينظر: مغني اللبيب، ص: (105)
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محذوف، والمعنى: وأما تركي  -وهو قوله: وتركي زيارتها -أما التوبة عن هوى ليلى، وجواب المعطوف

 .(106)زيارتها فال أترك، أو فال يكون 

على ظاهره، بجعل الترك معطوفاا على هوى ليلى، والتزام أنه ال يتوب عن ترك  إجراء للفظ الثاني عشر:

، إلى غير ذلك من (107)الزيارة؛ إما ألنه ال يستطيع أن يرى من يحب مواصالا لغيره، أو لكثرة الرقباء

 .(108)الموانع

ان ب  (109)أن يكون الترك مقحماا الثالث عشر: ن ب  وال ج  ل ىُّفي قوله تعالى: ، والمراد: وزيارتها، كال ج  م ا ف ر ط ت   ع 

ن ب  الله   ان ب ه  ُّ، وقوله تعالى: (110)َّف ي ج  ن أ ى ب ج  ، (113)، وفرطت في ذات الله(112)، أي: ذهب بنفسه(111)َّأ ع ر ض  و 

                                                           
 . 6/505ينظر: العدة في إعراب العمدة  (106)

 جمع رقيب، وهو الحارس. ينظر: لسان العرب، )رقب(. (107)

 . 6/500ينظر: العدة في إعراب العمدة  (108)

قال الزبيدي: "اإلقحام: اإلرسال في عجلة...، وأقحم فرسه النهر إقحاماا: أدخله به، وكل ما أدخلته شيئاا فقد أقحمته إياه، وأقحمته ( 109)
 فيه". تاج العروس، )قحم(.

 (.51اآلية ) سورة )الزمر(، (110)

 (.56اآلية ) سورة )فصلت(، (111)

 .5/24ر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي( ينظ (112)

 .4/646ينظر: الكشاف  (113)
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، وكإقحام الظهر في قوله صلى (116)من شرح المفتاح (115)في مبحث االلتفات (114)ذكره العالمة التفتازاني

ناى(عليه  -تعالى -الله ر  غ  ق ة  ع ن  ظ ه  د   .(118)، كما في التلويح(117)وسلم: )إ ن م ا الص 

 والحمد لله أوالا وآخراا، وظاهراا وباطناا، وصالته وسالمه على خير خلقه، محمد وآله وصحبه.

*********************** 

 
 
 
 

                                                           
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، عالم بالعربية والبيان والمنطق، له مصنفات، منها: تهذيب المنطق،  هو (114)

نعم صد الطالبين في علم الكالم، وشرح مقاصد الطالبين، والوالمطول في البالغة، والمختصر اختصر به شرح تلخيص المفتاح، ومقا
السوابغ في شرح الكلم النوابغ للزمخشري، وإرشاد الهادي في نحو، وشرح العقائد النسفية، والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح، وشرح 

ينظر: بغية الوعاة  ه(.253وية، )تالتصريف العزي في الصرف، وشرح الشمسية في المنطق، وحاشية الكشاف، وشرح األربعين النو 
 .2/665، واألعالم 545 -0/542، وشذرات الذهب 6/605

، وينظر: اإليضاح في 56قال الجرجاني: "االلتفات: العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس". التعريفات، ص: (115)
 6/01 علوم البالغة

 .601للتفتازاني شرح على مفتاح العلوم للسكاكي، وقريب منه في كتابه المطول. ينظر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص: (116)

، حديث رقم 0/615(، وصحيح ابن حبان 66560، حديث رقم )6/566ينظر الحديث بهذا اللفظ في: مسند اإلمام أحمد  (117)
(3326.) 

 .6/305لتفتازاني ينظر: التلويح على التوضيح ل (118)

وكتاب التلويح هو شرح على كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح، للعالمة صدر الشريعة عبيد الله الحبوبي البخاري، المتوفى 
 . 6/450ه. ينظر: كشف الظنون 526ه، ألف التلويح العالمة سعد الدين التفتازاني، المتوفى سنة 242سنة 
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 المصادر والمراجع     
 * القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم. 

الضرب من لسان العرب، تأليف: أبي حيان األندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: ارتشاف  *

 م.6550(، 6رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط)

* األعالم، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم للماليين، 

 م.6666(، 65ط)

 (.3تأليف: أبي الفرج األصفهاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط)األغاني، * 

أمالي ابن الحاجب، تأليف: أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، دراسة وتحقيق: فخر  *

   م.6505 -ه6465صالح سليمان قدارة، دار عمار، األردن، دار الجيل، بيروت، 

القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، تأليف: إلياس بن أحمد حسين الساعاتي إمتاع الفضالء بتراجم  *

 -ه6466(، 6البرماوي، تقديم: محم د تميم الّزعبي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط)

 م.6666

له بن عمر بن لأنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي(، تأليف: أبي سعيد ناصر الدين عبد ا *

(، 6محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)

 ه.6460

* اإليضاح في علوم الالغة، تأليف: أبي المعالي جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني، 

 (.3ط)تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، تأليف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  *

البغدادي، عنى بتصحيحه: محمد شرف الدين بالتقايا، ورفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العربي، 

 لبنان. -بيروت

مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: مح *

 .اليمني، دار المعرفة، بيروت

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: 

 صيدا. -محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان

أبي الفيض مرتضى محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني * تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: 

بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.  الز 

تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، تأليف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ، دار الجيل،  *

 بيروت.

سم ر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الماميني )ق* تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب، تأليف: بد

 -ه6436(، 6األردن، ط) -األدوات والحروف(، تحقيق: محمد بن مختار اللوحي، عالم الكتب الحديث، إربد

 م. 6666

التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي،  *

 ه.6465(، 6بيروت، ط)
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تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تأليف: بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني، تحقيق: محمد * 

 م.6503 -ه6463(، 6بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، ط)

ومعه  ،التلويح على التوضيح، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر *

 للمحبوبي. (غوامض التنقيح)التوضيح في حل 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تأليف: أبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد  *

 -ه6460(، 6الله بن علّي المرادي، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط)

 م.6660

مد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي الجنى الداني في حروف المعاني، تأليف: أبي مح* 

(، 6لبنان، ط) -المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.6556 -ه6463

* حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، تأليف: أبي العرفان محمد بن علي الصبان 

 م.6552-ه6462(، 6لبنان، ط) -علمية، بيروتالشافعي، دار الكتب ال

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد  *

 المحبي الحموي الدمشقي، دار صادر، بيروت.

ل األحمد و دستور العلماء )جامع العلوم في اصطالحات الفنون(، تأليف: القاضي عبد النبي بن عبد الرس* 

 -ه6466(، 6لبنان، ط) -نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.6666
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 ه. 6616دفتر كتبخانة )فهرس مخطوطات(، تأليف: أسعد أفندي، إستانبول،  *

 م.6504 -ه6464ديوان الصبابة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجلة، دار مكتبة الهالل، * 

ديوان قيس بن الملوح )مجنون ليلى(، رواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليق: يسرى عبد الغني، دار  *

 م.6555 -ه6466(، 6لبنان، ط) -الكتب العلمية، بيروت

ديوان المقدسي، تأليف: عز الدين عبد السالم بن أحمد بن غانم المقدسي، تحقيق: ماهر محمد عبد  *

 م.6666(، 6راسات العربية، دمشق، ط)القادر، المعهد الفرنسي للد

ريحانة األلّبا وزهرة الحياة الدنيا، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، وضع حواشيه  *

 م.  6665(، 6لبنان، ط) -وفهارسه: أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت

ة، لقسطنطيني العثماني حاجي خليفسلم الوصول إلى طبقات الفحول، تأليف: مصطفى بن عبد الله ا *

تحقيق: محمود عبد القادر األرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي 

 م.6666تركيا،  -صالح، إعداد الفهارس: صالح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تأليف:  *

(، 65المكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

 م.6550 -ه6465

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الع كري  *

يروت، ب -األرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشقالحنبلي، حققه: محمود 

 م.6501 -هـ6461(، 6ط)
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شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تأليف: أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى األ شموني،  *

 م.6550 -ه6465(، 6لبنان، ط) -تحقيق: حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت

شرح تسهيل الفوائد، تأليف: أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني،  *

(، 6تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط)

 م.6556 -ه6466

الد بن عبد و، تأليف: زين الدين خشرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النح *

الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

 م.6666 -ه6466(، 6لبنان، ط) -بيروت

، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرستراباذي، األ رضي الدين محمد بن الحسنشرح الكافية، تأليف:  *

 م.6551(، 6ليبيا، ط) -ة قاريونس، بنغازي منشورات جامع

* شرح مراقي السعود )نثر الورود(، تأليف: محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: 

 (. 6علي بن محمد العمران، مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط)

 ه.6463الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء، تأليف: أبي محمد عبد * 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق:  *

 م.6553 -ه6464، (6، ط)شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت

ة، تأليف: أبي محمد  * بدر الدين عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني، الع ّدة في إعراب الع مد 

 (.6تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث )أبو عبد الرحمن عادل بن سعد(، دار اإلمام البخاري، الدوحة، ط)
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عقالء المجانين، تأليف: أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، تحقيق: محمد السعيد بن * 

 م.6505 -ه6465(، 6لبنان، ط) -ل، دار الكتب العلمية، بيروتبسيوني زغلو 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،  *

 تحقيق: عبد الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي، بيروت.

جي ن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني حاكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى ب *

 م.6546خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، 

 (.6لسان العرب، تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط) *

 مسند اإلمام أحمد، تأليف: أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، القاهرة. *

تاح العلوم، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق: عبد الحميد * المطول شرح تلخيص مف

 م.6666 -ه6466(، 6لبنان، ط) -هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت

معجم البلدان، تأليف: أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، دار صادر، بيروت، * 

 م.6555(، 3ط)

التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(، إعداد: علي الرضا قره معجم تاريخ  *

 م.6666 -ه6466(، 6تركيا، ط) -بلوط، وأحمد طوران قره بلوط، دار العقبة، قيصري 

معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار  *

 العربي.إحياء التراث 
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من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر، تأليف: عادل نويهض، قدم له: حسن خالد، معجم المفسرين  *

 م.6500 -ه6465(، 3لبنان، ط) -مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت

، تحقيق: لسيوطيمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ا *

 م.6664 -ه6464(، 6مصر، ط) -محمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام، تحقيق: * 

 م.6505(، 1مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، ط)

في شرح شواهد شروح األلفية )شرح الشواهد الكبرى(، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد  المقاصد النحوية* 

بن موسى العيني، تحقيق: علي محمد فاخر، وأحمد محمد توفيق السوداني، وعبد العزيز محمد فاخر، دار 

 م.6666 -ه6436(، 6مصر، ط) -السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف: أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي، وزارة النجوم * 

 الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

نفح األزهار في منتخبات األشعار، تأليف: شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني، تحقق: * 

 م.6001(، 3وت، ط)إبراهيم اليازجي، المطبعة األدبية، بير 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تأليف: شهاب الدين * 

 م.6552(، 6لبنان، ط) -أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت
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، محب الدين بن محمد المحبي نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن *

 -ه6356(، 6تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط)

 م.6521

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  *

م، أعادت طبعه باألوفست: 6556المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول، البغدادي، طبع بعناية وكالة 

 لبنان. –دار إحياء التراث العربي، بيروت

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق:  *

 عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.

األعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي وفيات  *

 م.6554م إلى 6566بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، من 

**************** 
 


