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�الميزان في��مالئكة فيكم يتعاقبون��لغة �

 َّحياين محمد اهللا عبد. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٠/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٠٦/٠٧/١٤٤١قدم للنشر يف (

 العربـي؛ اللـسان يف) الرباغيـث أكلـوين (مالئكـة فـيكم يتعاقبون: لغة البحث درس :المستخلص

 هـذه جـاءتف. كـذلك يروهنا ال وآخرون ضعيفة، يراها فبعضهم منها؛ العلماء موقف الختالف ًنظرا

 رؤيـة إلى الخلوص ثم اللغة، هذه على جاءت التي الشواهد وتدرس الفريقين، رأي لتوضح الدراسة

 فـيكم يتعـاقبون (لغـة قـصة التقدمـة،: التاليـة َالمباحـث ُالبحـث حـوى وقد. اللغة هذه حيال الباحث

 الـشواهد. صـرينالمعا اللغـة علمـاء رأي والنحـويين، المفسرين رأي: منها العلماء موقف ،)مالئكة

 دراسـة. الـشعرية األمثلـة الـشعرية، الـشواهد الـشريف، النبـوي الحـديث القرآنيـة، اآليـات: واألمثلة

 واإلبانـة) مالئكـة فـيكم يتعاقبون (يف العلماء آراء ومناقشة بعامة، َالشواهد فيه ُالكالم تناول: وتحليل

 آخــر يف مجتمعـة جــاءت: امشالهـو .البحــث نتـائج أهــم علـى اشــتملت: الخاتمـة الباحــث رأي عـن

 .البحث هذا عجز جعلته ومراجعها، الدراسة بمصادر ثبت� وصنعت. البحث

 .القليلة اللغة الرباغيث، أكلوين مالئكة، فيكم يتعاقبون :المفتاحية الكلمات
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 The Language Variation Shown in “yat’aqaboon fi:kum mala’ika” 

Dr. Abdullah Mohammad Hayani 

(Received 01/03/2020; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This study examines the linguistic structure in the "yat’aqaboon fi:kum 
mala’ika” (lit. Angels take turns in attending to you" attributed to the Arabic language 
variety known in Arabic linguistics fields as Aklouni albaraghith (lit. Flies ate me). 

Because some linguists find such language variation to be weak while others think 
otherwise, this study is conducted to show both views, to study the evidence provided, 
and finally to come up with the researcher’s conclusion about this variety. The study 
includes an introduction, a thorough account about this language variation, and the 
different views of grammarians, interprets and contemporary linguists. The study also 
provides evidence and examples from Quranic verses, Hadith, quotes from poetry and 
poetic examples. The study includes an analysis section which addresses the linguistic 
evidence provided; it also discusses the views of linguists about (yat’aqaboon fi:kum 
mala’ika) and states the researcher’s own analysis. The conclusion includes the main 
findings of this study. A list of references which includes the resources used brings 
this study to a close. 

Key words: yat’aqaboon fi:kum mala’ika, Lughat Akalooney Al-Baragheeth, 
little language. 
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  المقدمة

 

 علـى والـسالم والـصالة. يعلـم لـم مـا اإلنـسان َّعلم بالقلم، َّعلم الذي هللا الحمد

ْمن خير  :ُبعد َّأما. الدوام على وصحبه آله وعلى محمد، وحبيبنا سيدنا فأبان، نطق َ

 أكلـوين (مالئكـة فيكم يتعاقبون لغة من المختلفة علمائنا مواقف استوقفتني فقد

 ًونظـرا. ودليـل حجـة ولكـل الـضعف، يـنقض وآخـر ضعفها يرى فبعضهم) الرباغيث

 دراسة ُقصدت العربية، البيئات اختالف على المحكي كالمنا يف األسلوب هذا لشيوع

 :هي مباحث؛ خمسة على الدراسة ووزعت عموم�؛ العربي اللسان يف الظاهرة هذه

 يخي،التــار ذكرهــا فيــه تناولــت ،)مالئكــة فــيكم يتعــاقبون (لغــة قــصة :األول -

 . لساهنا يف اللغة هذه شاعت التي والقبائل التسمية، هذه ومعنى وتسميتها،

 أهـل آراء فيـه ُأوردت): مالئكـة فـيكم يتعاقبون (لغة من العلماء موقف: الثاين -

 . فيها المعاصرين اللغة وعلماء والنحويين المفسرين من العلم

 منها ٍكل على ِّمعلق� آنية،القر الشواهد فيه عرضت واألمثلة؛ الشواهد :الثالث -

 مــع الــشريف النبــوي الحــديث مــن الــشواهد ذكــرت ثــم. اآليــة يف العلــم أهــل بــأقوال

 أو ًعجمـة، أوً  عروبـة الحـديث روايـة علـيهم تدور الذين الرواة حال وبيان تخريجها،

 النبوي الحديث يف القول ساحة وكانت منهم، ٍكل وفاة ِسني ذكر مع الموالي، من أهنم

 كمـا. اللغـة هـذه علـى جـاءت التـي األحاديـث لكثـرة ًنظـرا غيرها، من أوسع ريفالش

 األمثلـة يف نفسه الشيء وصنعت الهوامش، يف تخريجها مع الشعرية للشواهد عرضت

 .الشعرية

 القرآنيــة الــشواهد بتحليــل فيــه القــول خصــصت وتحليــل، دراســة: الرابــع -
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 رؤيتـي إلى ألخلص اللغة، هذه يف لعلماءا آراء ومناقشة واألمثلة، والشعرية والحديثية

 .العربي لساننا يف األسلوب هذا حيال

 بمصادر بثبت البحث وأردفت. البحث نتائج فيها أوجزت الخاتمة،: الخامس -

 .ومراجعها الدراسة

 الـدكتور: مـنهم: كثيـرون علمـاء اللغويـة الظاهرة هذه يف البحث إلى سبقني وقد

 أحمــد محمــد والــدكتور ،)اللغــة يف ومقـاالت بحــوث (كتابــه يف التــواب عبــد رمـضان

 أكلــوين لغــة (بحثــه يف َّالعمــار الــرحمن عبــد والــدكتور ،)الحــصائل (كتابــه يف الــدالي

 أكلــوين لغــة (بحثــه يف عاشــور أحمــد والــدكتور ،)وتطبيقيــة نظريــة دراســة: الرباغيــث

 القــول( بحثــه يف الــدليمي علــي قــصي واألســتاذ ،)والــشذوذ األصــالة بــين الرباغيــث

 أكلـوين لغة (بحثه يف الخزعلي فرج أمحمد واألستاذ ،)الرباغيث أكلوين لغة يف الفصل

 معظـم أن ورأيـت اللغـة؛ هذه دراسة يف مباركة جهودهم وكانت. وغيرهم ،)الرباغيث

 الحــديث َّأمــا العـرب، وكــالم الكـريم القــرآن آي علــى انـصب دراســاهتم يف اهتمـامهم

 فيمـا األحاديث فكانت - أرى فيما - اهتمام من يستحقه ما يأخذ فلم الشريف النبوي

 الحـديث عـرض يف غيـره مـن حظـ� أوفـر كـان الـدالي محمد فالدكتور قليلة؛ عرضوه

 َّألن ذلك؛ يف العذر ولهم. فقط أحاديث بسبعة الظاهرة هذه على استشهد فقد النبوي؛

 الــشريف؛ الحــديث يف الخــوض مــن نفــسه الموقــف لهــم القــدامى النحــويين معظــم

 اآليــات عــنً فــضال ًوتأصــيال، ًســردا النبــوي بالحــديث لتعنــى الدراســة هــذه فجــاءت

 سـبعة وهوامـشه متنـه يف البحـث حوى فقد األمثلة؛ وكذا الشعرية، والشواهد الكريمة

 وهــذا العربيــة، يف لحجيتهــا العلمــي والتأصــيل رواهتــا، دراســة مــع حــديث�، وعــشرين

ُ البحـث انتخـاب الروايـات التـي جـاءت علـى لغـة ُوقـصد. البحـث يف األبـرز الجانـب
ِ
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ًودراسة مـن تـدور علـيهم هـذه الروايـات حـصرا؛ مـن حيـث ) يتعاقبون فيكم مالئكة( ْ َ

َّعروبتهم وفصاحتهم، أما ما كان لبعض األحاديث من طرق أخـرى ليـست علـى تلـك 

َّاللغة فليست هدف البحث، وإن حجية الحـديث النبـوي يف اللغـة تختلـف تمامـ�  عـن َّ

حجيتــه عنــد علمــاء الــشريعة مــن حيــث الحكــم الــشرعي؛ فحــسبنا عروبــة الــراوي أو 

ــا  ــم عليه ــي حك ــث الت ــبعض األحادي ــوي؛ ف ــاج اللغ ــوابط االحتج ــق ض ــصاحته وف ف

ًالمحدثون بالضعف قد تكون يف اللغة حجـة؛ إذا تحققـت فيهـا ضـوابط االحتجـاج يف 

 . العربية

 لغـة علـى) مالئكـة فـيكم يتعاقبون(ــب اللغة لهذه  مالك ابن تسمية آثرت وقد

 .اآلذان على وقع� أجمل فاختياره) الرباغيث أكلوين(

 .مسؤول خير فإنه بالقبول، َّوالمن القلم، وعصمة الرأي، سداد أسأل تعالى واهللا

* * * 
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��البراغيث أكلوني��مالئكة فيكم يتعاقبون :لغة قصة �

 

 اللغـة؛ هـذه ذكـره) هــ١٧٥:ت (الفراهيـدي أحمـد بـن الخليـل عـن سـيبويه نقل

ْمــن:  الخليـل وقــال«: )١(فقـال » ...أولــه علــى هـذا أجــرى) الرباغيـث أكلــوين (قـال َ

 .)٢(مرة غير كتابه يف سيبويه وذكرها

َوصـفت الرباغيث َّإن السيرايف سعيد أبي َقول )٣(المغني يف هشام ُابن َّورد ِ
 باألكـل ُ

ِّنزلت ألهنا بالقرص؛ ال  عـن ونقـل وغيـره، العاقل صفات من األكل َّبأن العاقل؛ منزلة ُ

ــن ــشجري اب ــراد َّأن ال ــل الم ــدوان باألك ــم؛ الع ــالمعنى والظل ــيس ف ــى ل ــة، عل  الحقيق

 :سهية بن أرطأة بقول ذلك على واستشهد

َبنيـــك َأكلـــت ــــرارة َوجــــدت *  حتـــى ِّالـــضب َأكـــل َ ــــل ِالكــــأل َم   ِالوبي

َّالممزق بقول المعنى هذا )٤(الشجري ُابن وعضد َ  :عبديال ُ

ِأمـــــــزق َّولمـــــــا فـــــــأدركني َّوإال *  آكلـي َأنـت ْفكـن ًمأكوال ُكنت ْفإن ُ  

 : قولـه إلـى نـسبة )٥()مالئكـة فـيكم يتعاقبون لغة(بــ اللغة هذه مالك ابن ودعا

رف وقـد )...مالئكـة فيكم يتعاقبون(  لكنـه الـشريف، للحـديث بنـسبتها بتفـرده  ـُع

 شـرح يف صـنع كمـا) الرباغيـث أكلـوين (إلـى غـةالل هذه نسبة يف ًأحيانا سالفيه مع يقف

 . )٦(التسهيل

 فـيكم؛ يتعـاقبون بلغـة اللغـة لهـذه مالـك ابن تسمية يرى ال  بالسيوطي وكأين

 اللغـة؛ يف النبـوي الحـديث حجية عدم يف َّحيان وأبي الضائع البن بموافقته َّصرح ألنه

 استـشهد مالـك ابـن َّأن يـانح وأبو الضائع ابن إليه ذهب ما لصحة يدل ومما«: )٧(فقال

 ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون» الصحيحين بحديث الرباغيث أكلوين لغة على
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 يف نقــل َّحيــان أبــا َّأن مــع »يتعــاقبون لغــة يــسميها صــار حتــى ذلــك مــن وأكثــر «بالنهــار

َالضرب ارتشاف  يعـرتض ولـم) مالئكـة فـيكم يتعـاقبون لغـة(بــ لهـا مالـك ابـن نعت )٨(َ

 .عليه

 .)٩(وبلحارث شنوءة وأزد طيئ قبيلة لسان يف اللغة هذه وشاعت

* * * 
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  اللغة هذه من العلماء موقف

 

 :والنحويين المفسرين رأي* 

ْمن فمنهم اللغة؛ هذه حيال العلماء آراء اختلفت ْمن ومنهم ضعيفة، لغة أهنا يرى َ َ 

ْمـن منهمو هبا، َّتتحدث التي العربية القبائل لسان يف أصالتها إلى ذهب  فحكـم توسـط َ

 .العرب لسان يف قليلة كوهنا مع بفصاحتها

 تفــسيره يف نعتهـا الـذي) هـــ٦٠٤:ت (الـرازي الفخـر فمــنهم لهـا ِّالمـضعفون َّأمـا

 .)١١(الكريم القرآن من آية غير عليها َّخرج أنه مع ،)١٠(بالركيكة

 عليهـا الحكـيم الـذكر آي بعض بعضهم َحمل )١٢()الداين الجنى (يف المرادي َّورد

 .لضعفها

ـــفها ـــن ووص ـــشام اب ـــصاري ه ـــضعف األن ـــشذوذ بال ـــل ،)١٣(وال ـــدادي ونق  ُّالبغ

 قولـه) الجمـل شرح (يف الخفاف عن )١٤()اللبيب مغني أبيات شرح (يف) هـ١٠٩٣:ت(

  األفغـاين سـعيد األستاذ وقال. ضعفها) هـ١٢٣٠:ت ()١٥(الدسوقي ورأى بضعفها،

) الرباغيــث أكلــوين (فيهــا قليلـة شــعرية دشــواه هنـاك«: )١٦()النحــو أصــول يف (كتابـه يف

 وقـد والجمـع، التثنية يف المتأخر للفاعل المتقدم الفعل مطابقة إلى الشاعر فيها اضطر

 فأتعبوا شنوءة، أزد وبعض طيئ بعض إلى نسبت التي اللغة هذه ِّيخرجوا ْأن ٌنحاة أراد

 يحـتج ال رديئـة غتهاول شاذة، فهي صحت ْإن الروايات هذه َّألن طائل؛ غير يف أنفسهم

 .»الرباغيث أكلوين بلغة نبزها من ُيخطئ ولم هبا،

 )١٧(األوسـط األخفـش فمـنهم عليهـا؛ َّوخرجـوا بـضعفها يحكمـوا لـم الـذين َّوأما

ـــو ،)هــــ٢١٥:ت( ـــن بكـــر وأب  )١٩(الفارســـي علـــي وأبـــو ،)هــــ٣١٦:ت ()١٨(َّالـــسراج اب
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 ،)هــ٥٤٣:ت ()٢١(يالبـاقول العلـوم وجـامع ،)هـ٣٩٢:ت ()٢٠(جني وابن ،)هـ٣٧٧:ت(

 التخـريج ووصـف) هــ٦٧١:ت ()٢٣(والقرطبـي ،)هــ٦١٦:ت ()٢٢( العكـربي البقاء وأبو

 والـسمين ،)هــ٧١١:ت( )٢٥(منظـور وابن ،)هـ٦٧٢:ت ()٢٤( مالك وابن بالحسن، عليها

 .وغيرهم ،)هـ٧٥٦:ت ()٢٦(الحلبي

 عطية وابن )٢٧()التسهيل (كتابه يف الكلبي عنه فنقل) هـ١٨٠ نحو:ت (سيبويه َّأما

 غير النقل هذا َّأن مع القرآن، يف اللغة هذه مجيء بعدم قوله )٢٨()الوجيز المحرر (يف

 لم  أنه من سيبويه كتاب من فهمه ما نقل الكلبي َّولعل سيبويه، كتاب يف مذكور

  :تعالى قوله ِّيخرج            )جعل بل اللغة، تلك على ،)٣:األنبياء 

 .ًبدال) ظلموا الذين(

 عليهـا؛ َوالتخـريج التضعيف، َوعدم الرضا اللغة هذه من الكتاب يف موقفه وكان

ْمـن قـول يف والتثنيـة اإلضـمار عالمة ألهنا األلف؛ ليحذفوا يكونوا ولم «:)٢٩(يقول فهو َ 

 جمـع تأرد وإذا«: )٣٠(وقال ،»...ْوقالت ُقلت: يف التاء وبمنزلة) الرباغيث أكلوين (قال

 والجمـع اإلضـمار عالمـة وكانـت نونـ�، للعالمـة ألحقت المضارع الفعل يف المؤنث

) الرباغيث أكلوين (قال َمن« :)٣١(قوله الخليل عن ونقل ،»)الرباغيث أكلوين (قال فيمن

 »آبـاؤهم قرشيين بقوم ومررت أبواه، حسنين برجل ُمررت: فقال أوله على هذا أجرى

ــن ــنة وم ــيبويه س ــصريح  س ــة الت ــة بمكان ــي اللغ ــها؛ الت ــو يعرض ــصف فه ــضها ي  بع

 واعلم«: )٣٤(قال بالقليلة؛ إال اللغة هذه ينعت نجده ولم ،)٣٣(بالرديئة وأخرى )٣٢(بالضعيفة

 التـي بالتـاء هـذا فـشبهوا أخـواك، وضـرباين قومـك، ضـربوين: يقول من العرب من َّأن

ــا ــت: يف يظهروهن ــة، قال ــأهنم فالن ــوا ْأن أرادوا وك ــع يجعل ــة،ع للجم ــا الم ــوا كم  جعل

 .»قليلة لغة وهي للمؤنث،
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 كمـا) المحـيط البحـر (كتابـه يف الكـريم القرآن من آية غير عليها َّحيان أبو َّوخرج

َالضرب ارتشاف (يف َّورد الحق�، سيرد  عنـد اللغـة وهـذه«: )٣٥(فقـال بـضعفها؛ القـول) َ

 .»ضعيفة ليست أهنا على يدل ذلك ورود وكثرة ضعيفة، النحويين جمهور

 :المعاصرين اللغة علماء رأي* 

 َّأن) اللغــة يف ومقــاالت بحــوث( )٣٦(كتابــه يف التــواب عبــد رمــضان الــدكتور ذكــر

 إذا تثنية، أو جمع عالمة الفعل لحاق العربية اللغة شقيقات السامية، اللغات يف األصل

 �،مؤنثـ الفاعـل كـان إذا للفعـل التأنيـث تـاء لحاق نحو مجموع�، أو مثنى الفاعل كان

ْالعبرية، عن مرتجمة بأمثلة ذلك على َّودلل
 ال: و وكليون، محلون كالهما فماتا: نحو ِ

 فعــادوا: نحــو الحبــشية، عــن مرتجمــة أخــرى أمثلــة وســاق. بالعــدل األشــرار يقومــون

ــشعوب، ــروا: و ال ــالهم كث ــل. أطف ــا ونق ه م ُترجمت ــ ــة يف ُ ــئال: اآلرامي ــوا ل ــرون يزن  اآلخ

 ًرويـدا، ًرويـدا الظـاهرة هـذه مـن الفصحى العربية خلصتت وقد« :)٣٧(قال ثم. بامرأتك

 يف أمثلتها بعض بقيت كما القديمة، العربية القبائل بعض عند حية ظلت بقاياها َّأن غير

 العـرب النحاة عند الظاهرة هذه وتعرف. اللغوي بالركام هنا نسميه ما وهو الفصحى،

  .»)الرباغيث أكلوين لغة(بـ

 يقـول مـا ًفكثيـرا الـشام، وبـالد العـرب، جزيـرة يف شـائعة الظـاهرة هـذه تزال وال

 ظلمـوين: نحـو ظـاهر، مصر يف وشيوعها. األصدقاء زاروين: و الناس، سألوين: الناس

 . العربية الشعوب معظم ألسنة عن بعيدة أراها وما. األوالد أضحكوين: و الناس،

 القـرآن مـن الـشواهد عـرض بعـد بعامـة، اآلراء هـذه مناقـشة الدراسـة وستتناول

 .شعرية أمثلة من هبا يلحق وما والشعر، الشريف النبوي والحديث الكريم

* * * 
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  القرآنية اآليات

 

 :األولى اآلية *

  :تعالى قال                                  

    )١١٣:عمران آل(. 

 جعفـر أبـو َّورده جمـع، عالمة والواو) ليس (اسم أهنا) أمة (يف )٣٨(عبيدة أبو اختار

ــن ،)٣٩(النحــاس ــة واب ــو ،)٤٠(عطي ــاء وأب ــسمين ،)٤١(العكــربي البق ــي وال  والفخــر ،)٤٢(الحلب

 حملهـا إلـى )٤٤(الباقولي يشر ولم. بالركيكة) الرباغيث أكلوين (لغة ووصف ،)٤٣(الرازي

 . اللغة تلك على

 :الثانية اآلية* 

  :تعالى قال              )٧١:المائدة(. 

ــو ذكــر ــه يف) هـــ٣٣٨:ت (النحــاس جعفــر أب ــر (يف أربعــة وجوهــ� )٤٥(إعراب  ؛)كثي

 عمـوا (يف والـواو فاعـل،: الثالـث. َّمقـدر لمبتـدأ خرب: الثاين. الواو من بدل أنه: األول

 نعتـ� بالنـصب؛ يكـون أن: الرابـع. الرباغيـث أكلـوين لغـة علـى جمـع مـةعال) وصموا

) هــ٤٣٧:ت ()٤٦(طالـب أبـي بـن مكـي وسـاق. القـرآن غير يف وهذا محذوف، لمصدر

َاألول الثالثـــة الوجـــوه  صـــنع وكـــذا ألحـــدها، تـــرجيح دون النحـــاس، ذكرهـــا التـــي ُ

 الحـسن أبـو اَّأمـ. )٤٨()هــ٥٤٦:ت (األندلـسي عطيـة وابـن )٤٧()هــ٥٣٨:ت (الزمخشري

: والتقدير والتأخير، التقديم جواز: وجهين البدل سوى فذكر )٤٩()هـ٥٤٣:ت (الباقولي

   ِيـرتض ولـم). الرباغيـث أكلـوين (لغـة علـى الحمـل َّوجوز وصموا، عموا منهم فكثير

 َّورجـح. )٥١(مـرة غيـر عليهـا َّخرج أنه مع )٥٠(قليلة ألهنا اللغة هذه على التخريج َّحيان أبو



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

٧٤ 

ــي ــضى. )٥٢(َالبــدل) التــسهيل(يف) هـــ٧٤١:ت (الكلب  الــدر (يف الحلبــي الــسمين وارت

 . )٥٣(ٌعالمة َالفعل تلحق َّأال األفصح َّأن رأى لكنه اللغة، تلك على التخريج) المصون

 :الثالثة اآلية* 

  :تعالى قال  ِّيبلغان َ ُ ْ َ                )٢٣:اإلسراء(.  

 قـراءة )٥٥(عطيـة ابـن َّوخرج). َّيبلغن (غيرهما وقرأ ،)٥٤(والكسائي حمزة قراءة) ِّيبلغان(

 . اللغة هذه من القرآن ِبخلو قوله سيبويه عن ونقل ،)الرباغيث أكلوين (لغة على األخوين

ــاقولي اللغــة هــذه علــى القــراءة َتخــريج وأجــاز ُّالب
ــو، )٥٦(  ،)٥٧(العكــربي البقــاء وأب

 . )٥٨(يالحلب والسمين

 :الرابعة اآلية* 

   :تعالى قال                  )٨٧:مريم(. 

 عليه َّودل للعباد، فهو ًضميرا ُجعل ْإن) يملكون ال (يف الواو«: )٥٩(الزمخشري قال

 للجمـع، عالمـة تكـون أن ويجـوز القـسمة، هـذه على ألهنم والمجرمين؛ المتقين ذكر

ْمن (والفاعل) الرباغيث أكلوين (يف كالتي ْمـن (ومحـل. الجمـع معنـى يف ألنـه) اتخـذ َ َ 

 ينبغـي وال«: بـالقول عليـه)٦٠(حيـان أبـو َّورد، »الفاعليـة على أو البدل، على رفع) اتخذ

 األسـتاذ قـال وقـد ًضميرا، الواو جعل وضوح مع القليلة، اللغة هذه على القرآن حمل

 الزمخشري رأي )٦١(الحلبي السمين واستبعد ،»ضعيفة لغة إهنا: عصفور بن الحسن أبو

 .اللغة تلك على تخريجها على )٦٢(العكربي البقاء أبو يعرج ولم. أيض�

 :الخامسة اآلية* 

  :تعالى قال                     )٣:ياءاألنب(. 

 جـواز إلـى )٦٤()٢١٥:ت (األوسـط واألخفـش ،)٦٣()هــ٢١٠:ت (عبيـدة أبو ذهب
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 سـاقها التـي الثالثـة َالوجـوه ُالفاعليـة وتـصدرت ،)ظلمـوا الـذين (يف والفاعلية البدلية

 ٌبشر إال هذا هل(و مبتدأ) ظلموا الذين (كون وأجاز البدلية، ثم الشاهد، يف )٦٥(الباقولي

ُمــثلكم  يف) هـــ٦١٦:ت (العكــربي البقــاء أبــو قــال وبــه القــول، ارإضــم علــى خــربه،) ُ

 غيـره، علـى منهـا لواحـد تـرجيح دون الفاعلية، منها وجه؛ غير إجازته مع ،)٦٦()التبيان(

 علـى الحمـل أن ورأى ،)٦٧()اللبيـب مغنـي (يف) هـ٧٦١:ت (األنصاري هشام ابن وكذا

 َّأمـا. وجهـ� عـشر أحد اهدالش يف وذكر ضعيفة، لغة ألهنا أولى) الرباغيث أكلوين (غير

 عنـد وبحـسنها اللغة، هذه بشذوذ بعضهم بقول الفاعلية جواز على َّفعقب )٦٨(حيان أبو

 .بالحسن اللغة تلك على الحمل )٦٩(القرطبي ووصف. آخرين

 :السادسة اآلية* 

 أفلحوا   :تعالى قال                  )٢-١المؤمنون(. 

ـــراءة) أفلحـــوا( ـــة ق ـــن طلح ــــ١٠٣:ت (مـــصرف ب ـــا) ه ـــشري ذكره    ،)٧٠(الزمخ

   َّوردهــا). الرباغيــث أكلــوين (علــى َّوخرجاهــا ،)٧٢(العكــربي البقــاء وأبــو ،)٧١(حيــان وأبــو

 .)٧٤(الحلبي السمين عليه ردها ونقض ،)٧٣( عطية ابن

 :السابعة اآلية* 

  :تعالى قال                         )٧:القمر(. 

شع�(و «:)٧٥(الزمخشري قال َخ َّ  يقـول َمـن لغـة وهـي ُأبـصارهم، يخـشعن: علـى) ُـ

ــث أكلــوين( ــي) الرباغي ــة وه ــئ لغ ــا »طي ــى َّوخرجه ــرازي الفخــر اللغــة هــذه عل  ،)٧٦(ال

 . )٧٧(الحلبي والسمين

 فيكـون السالمة، جمع مجرى التكسير جمع يجري وال«: )٧٨(فقال حيان أبو ّورده

 .»القليلة النادرة اللغة تلك على
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  الشريف النبوي الحديث

 

 :األول الحديث* 

َّكـن(: قالت  عائشة المؤمنين أم عن ِ اهللا ِرسـول مـع َيـشهدن ِالمؤمنـات ُنـساء ُ

 ال َلـصالة،ا َيقـضين حـين َّبيـوهتن إلى ينقلبن ثم َّبمروطهن، ٍمتلفعات الفجر صالة 

 .)٧٩(البخاري رواه )ِالغلس من ٌأحد َّيعرفهن

 :على الحديث هذا يف الرواية مدار َّإن

 بـن اهللا عبـد بـن شـهاب بـن اهللا عبـد بـن اهللا عبيـد بن مسلم بن محمد: الزهري -

 .)٨٠()هـ١٢٤:ت (الزهري القرشي مرة بن كالب بن ُزهرة بن الحارث

 األسدي، قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة -

 .)٨١()هـ١٠٠: نحو ت (المدين اهللا عبد أبي

 بـن عـامر بـن قحافـة أبـي بـن الـصديق بكر أبي بنت عائشة السيدة المؤمنين ِّأم -

 .)٨٢()هـ٥٨:ت ( لؤي، بن كعب بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو

 فتـصرفهم روايتـه يف تـصرفهم افرتضـنا ولـو أقحاح، عرب الحديث رواة فجميع

 يف مالـك ابن اللغة هذه على َّخرجه وقد. )٨٣(االحتجاج عصر يف وأهنم لعروبتهم، حجة

 .)٨٤(التوضيح شواهد

 :الثاين الحديث* 

 .)٨٥(مسلم رواه )الحديث... ًكنيسة  النبي ُأزواج َذكرن(: قالت  عائشة عن

َذكر( األصول بعض ويف بالنون، ضبطناه هكذا«: النووي قال   واألول بالتـاء، )تَ

 .)٨٦(»أشهر
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 ،)٨٧ ()هــ١٤٦ – ١٤٥:ت (القرشـي الزبيـر بن عروة بن هشام على الحديث يدور

 الـسيدة المـؤمنين ِّأم عـن ،)٨٨()هــ١٠٠: نحـو ت (العـوام بـن الزبيـر ابـن عـروة أبيـه عن

 .سبق كما أقحاح عرب وهم). هـ٥٨:ت ()٨٩( عائشة

 :الثالث الحديث* 

 الوحي من  اهللا رسول به ُبدئ ما أول(: قالت أهنا  المؤمنين أم عائشة عن

ْهم َّمخرجي َأو : اهللا رسول فقال ...النوم يف الصالحة الرؤيا . )٩٠(البخـاري رواه )...ُ

 .)٩١(حجر ابن الحافظ ضبطه كذا

) َّمخرجي(و مبتدأ) هم (ألن اسمية؛ جملة«): هـ٨٥٥:ت (العيني الدين بدر قال

 اسـم هـو إذ لفظية؛ إضافته َّفإن نكرة،) َّمخرجي (ألن س؛العك يجوز وال خربه، مقدم�

 اإلخـراج، مـن مخـرج، جمـع مخرجـون،: أصـله َّإن قلنـا وقد. االستقبال بمعنى فاعل

) َّمخرجـي (فصار الياء، يف الياء وأدغمت النون، سقطت المتكلم ياء إلى أضيفت فلما

 علـى الخـرب، َّمـسد َّسـدً فـاعال) هـم(و مبتدأ) مخرجي (يكون أن ويجوز الياء، بتشديد

 أنـه علـى مخففـة فتحهـا أو اليـاء بـسكون) مخرجـي (روي ولـو. الرباغيـث أكلوين لغة

 .)٩٢(»الخرب َّمسد َّسدً فاعال بعده وما مبتدأ، جعله يصح مفرد

 ،)٩٣()هـ١٢٤:ت (القرشي الزهري مسلم بن محمد على الحديث يف الرواية مدار

 الزبير بن عروة أبيه عن ،)٩٤()هـ١٤٦ – ١٤٥:ت( القرشي الزبير ابن عروة بن هشام عن

. )٩٦()هــ٥٨:ت ( عائـشة الـسيدة المـؤمنين ُّأم عـن ،)٩٥()هــ١٠٠: نحو ت (العوام بن

 .عرب والجميع

 . )٩٧(األزهري خالد الشيخ اللغة هذه على َّخرجه وقد
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 :الرابع الحديث* 

: لـتقا ؛ عائـشة المـؤمنين أم روتـه زرع، أم بحـديث مـشهور طويـل، حديث

 الـــسنن يف النـــسائي رواه )الحـــديث... الجاهليـــة يف امـــرأة عـــشرة إحـــدى َاجـــتمعن(

 . )١٠٠(مسنده يف يعلى وأبو ،)٩٩(الكبير المعجم يف والطرباين ،)٩٨(الكربى

 ١٤٥:ت (القرشـي الزبيـر بن عروة بن هشام: على الحديث هذا يف الرواية تدور

ـــ١٤٦ – ــن ،)١٠١()ه ــه ع ــروة أبي ــن ع ــر ب ــن الزبي ــوام ب ــو ت (الع ـــ١٠٠: نح ــن ،)١٠٢()ه    ع

 . عرب والجميع. )١٠٣()هـ٥٨:ت ( عائشة السيدة المؤمنين ِّأم

 : الخامس الحديث* 

 أنـا أيـن: فيـه مـات الـذي مرضه يف يسأل كان  اهللا رسول َّأن( : عائشة عن

 بتـشديد العينـي ضـبطه. )١٠٤(البخـاري رواه )...ُأزواجـه لـه َّفأذن عائشة، يوم يريد ًغدا؟

 .)١٠٥()َّفأذن (النون

 ،)١٠٦()هــ١٤٦ – ١٤٥:ت (القرشـي الزبير بن عروة بن هشام على الحديث يدور

 الـسيدة المـؤمنين ِّأم عـن ،)١٠٧()هــ١٠٠: نحـو ت (العـوام بـن الزبيـر بـن عـروة أبيـه عن

 .سبق كما أقحاح عرب وهم. )١٠٨()هـ٥٨:ت ( عائشة

 :السادس الحديث* 

 فجـاء اهللا، إمـاء تضربوا ال(:  اهللا رسول قال: قال  ُذباب أبي بن اهللا عبد عن

َفـرخص أزواجهـن، على ُالنساء )١٠٩(َذئرن: اهللا رسول يا: فقال ؛ اهللا رسول إلى عمر َّ 

:  النبـي فقـال أزواجهـن، يـشتكين كثيـر نساء  اهللا رسول بآل فأطاف َّضرهبن، يف

 رواه )بخيـاركم أولئـك لـيس أزواجهـن، يـشتكين كثيـر نـساء  محمد بآل طاف لقد

 .)١١٠(يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال المستدرك، يف اكمالح
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 : التالي اإلسناد على الحديث يدور 

ــــد عــــن ،)١١١()هـــــ١٢٤:ت (القرشــــي الزهــــري مــــسلم بــــن محمــــد -  اهللا عبي

 : وقيل ،)١١٢()هـ٣٦:ت(

 العـدوي الخطـاب بـن عمـر بـن اهللا عبـد ابنـا وكالهما ،)١١٣()هـ٧٤:ت (اهللا عبد -

 ،)١١٤(ُصــحبته المــرجح الدوســي، ُذبـاب أبــي بــن اهللا عبــد بـن سإيــا عــن ، القرشـي

 .عرب رواته وجميع

 :السابع الحديث* 

 وصـلوين وصـلوين إن(: فيـه قال ، عباس ابن على موقوف طويل حديث من

 يف حجـر ابـن الحـافظ ذكـر .)١١٥(البخـاري رواه )ٌكـرام ٌأكفاء ربني ربوين وإن قريب، من

َالكشميهني، رواية) ربني (أن )١١٦(الباري فتح ْ  وكذا ،)ٌأكفاء ربوين ربوين (الرواية وأصل ُ

 الروايـة َّبـأن) هـ٥٤٤:ت ()١١٨(عياض القاضي وقال. )١١٧()هـ٨٥٥:ت (العيني الدين بدر

شميهني غيــر روايــة علــى فيــه فالــشاهد ؛)ربــوين(بـــ النــسخ جميــع يف َالك ْ ــ  يف فالــشاهد. ُ

 ).أكفاء (لالفاع مع) الواو (الجماعة ضمير فاجتمع) ٌأكفاء ريوين(

 رومــي القرشــي، العزيــز عبــد بــن الملــك عبــد: جــريج ابــن علــى الحــديث يــدور

 والؤه فكـان أميـة، بنـي مـن لرجـل موالة أمه وكانت عربية، قبيلة ربوع يف نشأ األصل،

 بـن زهيـر مليكـة أبـي بـن اهللا عبيـد بن اهللا عبد: مليكة أبي ابن عن )١١٩()هـ١٥٠:ت (لهم

 اهللا عبـد: عبـاس ابـن عـن ،)١٢٠()هـ١١٧:ت (المكي قرشيال التيمي جدعان بن اهللا عبد

 .)١٢١()هـ٦٨:ت (الهاشمي العباس أبو المطلب عبد ابن عباس بن

 :الثامن الحديث* 

ــن ــي ع ــرة أب ــول َّأن  هري ــال  اهللا رس ــاقبون(: ق ــيكم َيتع ــة ف ــل ٌمالئك  باللي
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 يف ٌالـكوم ،)١٢٣(ومـسلم ،)١٢٢(ُالبخـاري اللفـظ هبـذا َالحـديث أخـرج )...بالنهار ومالئكة

 يف مالــك ابــن اللغــة هــذه علــى َّوخرجــه. وغيــرهم ،)١٢٥(المــسند يف ُوأحمــد )١٢٤(الموطــأ

 .)١٢٧(المغني يف هشام وابن ،)١٢٦(التوضيح شواهد

 بـن الـرزاق عبـد: علـى )١٢٨(صـحيحه يف َّحبان ابن عند الحديث هذا يف الرواية تدور

 معمـر عـن ،)١٢٩()ـهـ٢١١:ت (اليمـاين الـصنعاين موالهم الحميري بكر أبي نافع بن همام

 بن همام عن ،)١٣٠()هـ١٥٣:ت (اليمني موالهم األزدي عمرو أبي ابن عروة أبي راشد بن

  : هريـرة أبـي عـن ،)١٣١()هــ١٣٢:ت (عتبـة أبـي األبنـاوي، اليمنـي الـصنعاين كامـل بن منبه

 . أخرى طرق من الباقون وأخرجه.  )١٣٢()هـ٥٨:ت (الدوسي صخر بن الرحمن عبد

ــرة أبــي حــديث مــن)١٣٣(صــحيحه يف خزيمــة ابــن وأخرجــه  هللا َّإن( بلفــظ  هري

 .الرواية هذه على فيه شاهد وال )...فيكم يتعاقبون مالئكة

 :التاسع الحديث* 

َذكر(: قال  هريرة أبي عن
ِ  منبـوذة وهي أمه تلده: فقال  النبي عند ُالدجال ُ

 :)١٣٤(الجــزري ابـن ذكرهــا روايـة ويف )َّبالخطـائين ُالنــساء حملـت ولدتــه فـإذا قربهـا، يف

َفـــيحملن( ْ َْ ِ َبالخطـــائين ُالنـــساء َ
ِ َّ    وروايـــة ،)١٣٥(األوســـط يف الطـــرباُين َالحـــديث أخـــرج )َ

   بـن عثمـان سـوى يـروه لـم ففـرد؛ الحـديث سـند َّأما. منسوبة غير محكية الجزري ابن

 هريـرة أبـي عـن أبيـه، عـن كيسان، بن طاووس بن اهللا عبد عن ُالجمحي، الرحمن عبد

 .َّوأمـا. المحـدثين عند مجهول وهو فعربي، الجمحي الرحمن عبد بن عثمان َّأما 

 عربـي، الخوالين، اليماين الهمداين كيسان بن طاووس الرحمن عبد أبو: فهو طاووس

 والء عليـه يكـن ولـم الـيمن، يف اسـتقراره بعـد حميـر من امرأة تزوج فارس، من وأبوه

 . )١٣٦()هـ١٠٦:ت (مطلق� ألحد
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 : العاشر الحديث* 

 عشرين، ابن وأنا ومات عشر، ابن وأنا المدينة  النبي قدم(: قال  أنس عن

 نفـسه بـاللفظ وأخرجـه ،)١٣٧(مـسلم رواه )الحديث ...خدمته على يحثثنني ُأمهايت َّكنو

 َّوخرجـه. )١٤٠(مسنده يف يعلى وأبو ،)١٣٩(مصنفه يف شيبة أبي وابن ،)١٣٨( مسنده يف عوانة أبو

 .)١٤١(يالعكرب البقاء أبو اللغة هذه على

 :على الحديث يف الرواية تدور

 بــين نــشأ مــزاحم، بــن محمــد مــولى ميمــون عمــران أبــي بــن عيينــة بــن ســفيان -

 .)١٤٢()هـ١٩٨:ت (والدراية الرواية علمي يف وساد العرب،

 .)١٤٣()هـ١٢٤:ت (القرشي الزهري مسلم بن محمد -

 ونحـ:ت (الخزرجي األنصاري حمزة أبي النضر، بن مالك بن أنس الصحابي -

 .)١٤٤()هـ٩٣

 :عشر الحادي الحديث* 

ا، ٍرهـط يف ٍحـصين ِبـن َعمـران عند كنَّا: َقال  قتادة أبي عن شير وفينـا منـَّ َب  ُبـن ُـ

: َقــال أو ُّكلــه، ٌخيــر ُالحيــاء(: ِ اهللا ُرســول َقــال: َقــال ٍيومئــذ؛ ُعمــران َّفحــدثنا كعــب،

ُكله ُالحياء شير َفقال ٌخير، ُّ ُب َ  منـه َّأن ِالحكمـة؛ أو ِالكتـب ِبعـض يف ُلنجـد َّإنـا: ٍكعـب ُبـن ُـ

 )الحـديث... ُعينَـاه َاحمرتـا حتى ُعمران َفغضب: َقال. ٌضعف ومنه ِهللا، ًوقارا وًسكينة

 .)١٤٥(مسلم رواه

ــدور ــة ت ــذا يف الرواي ــديث ه ــى الح ــصحابي: عل ــل ال ــران الجلي ــن عم ــصين ب  ح

َّسوارالـ أبـو عنـه رواه وقد. )١٤٦()هـ٥٢:ت (ُنجيد أبو كنيته األزدي، الخزاعي : العـدوي َّ

َحريث، ابن منقذ وقيل حسان، َحجيـر وهـو مـضر، مـن منـاة، زيـد بنـي مـن ُ  الربيـع بـن ُ
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 هبيـرة بـن سـويد بن عيسى بن عمرو: العدوي نعامة أبو وعنه ،)١٤٧()هـ٩٧:ت (العدوي

 . )١٤٨(البصري

 بــن الحــارث: األنــصاري قتــادة أبــو الجليــل الــصحابي أيــض� عمــران عــن ورواه

ْربعي، : قتـادة أبـي عـن ورواه. )١٤٩()هــ٤٠:ت (الـسلمي سلمة بن كعب بن غنم بني من ِ

 عـن ،)١٥٠()هــ١٧٩:ت (البـصري مـوالهم األزدي إسماعيل أبو درهم بن زيد بن ُحماد

 .)١٥١()هـ١٣١:ت (التميمي البصري العدوي هبيرة بن سويد بن إسحاق

بي جريـر، آل مـولى فهـو زيـد؛ بـن حمـاد عدا عرب الرواة جميع إن َس  مـن جـده ُـ

 غيـر بيـنهم كـان ولـو واحـد عـن الـرواة تعدد وإن العرب، بين حياته وعاش سجستان،

 . للعربي فالغلبة عربي

 :عشر الثاين الحديث* 

 طويل، حديث وهو) واألعمى واألقرع األبرص (إسرائيل بني من الثالثة حديث

: قال )ُالناس فقذروين( الكرماين رواية الباري فتح يف العسقالين حجر ابن الحافظ ذكر

 .)١٥٢()الرباغيث أكلوين لغة على وهي(

 : على الحديث يدور

   بــن اهللا عبــد بــن إســحاق عــن ،)١٥٣()هــ١٣٢:ت (األبنــاوي اليمنــي منبــه بــن همـام

ــي َالنجــاري المــدين طلحــة أب
ــل ،١٣٢:ت (ِ ــد عــن ،)١٥٤()هـــ١٣٤ وقي ــن الــرحمن عب    ب

   عــن ،)١٥٥()هـــ٣٧:ت (صــفين يف استــشهد النجــاري، الخزرجــي األنــصاري عمــرة أبــي

  .أصالة عرب وجميعهم). هـ٥٨:ت ( الدوسي صخر بن الرحمن عبد: هريرة أبي

 : عشر الثالث الحديث* 

: عائشة فقالت الصالة؟ الحائض أتقضي(:  عائشة سألت أهنا  معاذة عن
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٨٣ 

َيحضن  اهللا ِرسول ُنساء َّكن قد ِأنت؟ ٌأحرورية ْ  .)١٥٦(مسلم رواه )الحديث ...ِ

 العابــدة البــصرية الــصهباء أم العدويـة، اهللا عبــد بنــت ذةمعـا علــى الحــديث مـدار

 :عنها ورواه ،)١٥٧()هـ٨٣:ت(

 بن ذهل بن شيبان بن سدوس بني من السدوسي؛ الخطاب أبو دعامة بن قتادة -

 .)١٥٨()هـ١١٧:ت (عدنان إلى نسبه ينتهي الحارث، بن ربيعة

ــن عاصــم - ــول ســليمان ب ــو األح ــد أب ــرحمن عب ــصري ال ــي الب ــواله التميم    مم

 .)١٥٩()هـ١٤٣: نحو ت(

 الحاف، من بطن: وجرم. البصري الجرمي عمرو بن زيد بن اهللا عبد: ِقالبة أبو -

 عتبـة أبـو األبنـاوي اليمنـي منبه بن همام قتادة عن ورواه ،)١٦٠() هـ١٠٤:ت (قضاعة من

 .)١٦١() هـ١٣٢-١٣١:ت(

 :عشر الرابع الحديث* 

َّكن( ْبالدرجة، عائشة إلى يبعثن ٌنساء ُ  )الحـديث... الـصفرة فيـه الكرسـف، افيهـ َّ

 البـاري فـتح يف حجـر ابـن الحـافظ عليـه وعلق ،)١٦٢(الجزم بصيغة معلق� البخاري رواه

 الـضمير، مـن بـدل وهـو بـالرفع، ٌونـساء المؤنـث، جمـع بـصيغة َّوكن،: قوله(: بالقول

 نالمـؤمني أم حـديث مـن كثيـرة نظائر اللفظ لهذا ورد وقد. )١٦٣()الرباغيث أكلوين: نحو

 َّكن (،)١٦٤()إسرائيل بني ُنساء َّكن(: منها ؛ وغيرهما سلمة أم المؤمنين وأم عائشة،

 . كثير وغيره ،)١٦٧()الجاهلية يف بغايا ٌنساء َّكن( ،)١٦٦()عمر ابن ُنساء َّكن( ،)١٦٥()ِّيصلين ٌنساء

 : عشر الخامس الحديث* 

 ذواتو، العواتـــق ذوات يخـــرج ْأن  نبينـــا أمرنـــا(: قالـــت  عطيـــة ِّأم عـــن
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ُالحيض َيعتزلنو الخدور،  .)١٦٨(نعيم أبو أخرجه )َّالمصلى َّ

ــذين كــل ــتهم كانــت اللفــظ هــذا رووا ال ــق مــن رواي ــوب طري ــن أي ــي ب  تميمــة أب

 لجهينــة: وقيـل َّلطهيـة، والؤه: وقيـل مـوالهم، العنـزي البـصري بكـر أبـي الـسختياين،

 .)١٦٩()هـ١٣١:ت(

 : عشر السادس الحديث* 

 بالـصالة فبـدأ َّفصلى، الفطر يوم قام  النبي َّإن(: قال  اهللا عبد بن جابر عن

َّفـذكرهن النساء، وأتى نزل،  اهللا نبي فرغ فلما الناس، خطب ثم الخطبة، قبل ُ َ  وهـو َّ

ــأ ــى يتوك ــد عل ــالل، ي ــالل ب ــط وب ــه، باس ــساء َيلقــين ثوب ــديث ...ًصــدقة ُالن  رواه )الح

 . )١٧٠(مسلم

 جـــريج بـــن العزيـــز عبــد بـــن كالملـــ عبـــد: جــريج ابـــن علـــى اللفـــظ مــدار َّإن

 جمـح، لبنـي والؤه: قيـل مـوالهم، القرشـي ربـاح أبـي بن عطاء عن ،)١٧١()هـ١٤٩:ت(

َمولدي من كان َ  ،)١٧٢()فرسـخ� خمـسون وثمان صنعاء وبين بينها اليمن يف بلدة (َالجنَد ُ

 ثعلبـة بـن حـرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر عن ،)١٧٣()هـ١١٤:ت (األصل عربي فهو

 .)١٧٤()هـ٧٨:ت ( األنصاري الخزرجي السلمي كعب بن حرام بن

 : عشر السابع الحديث* 

 اثنـان يتناجى فال ٌثالثة كانوا إذا( :قال  اهللا رسول َّأن  عمر بن اهللا عبد عن

 . )١٧٥(البخاري رواه )الثالث دون

ــن مالــك طريــق مــن الحــديث روي ــن أنــس ب ــن بــن مالــك ب  الحميــري عــامر اب

 ،)١٧٧()هــ١١٧:ت (عمـر ابـن مـولى نـافع عن ،)١٧٦()هـ١٧٩:ت (اهللا عبد أبي األصبحي،

 .المحدثين عند الذهب سلسلة وهذه )١٧٨()هـ٧٤:ت (عمر بن اهللا عبد عن
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 : عشر الثامن الحديث* 

 الرجال، عليك غلب اهللا، رسول يا: ُالنساء قلن( قال  الخدري سعيد أبي عن

   إلـــى بإســـناده يعلـــى وأبـــو ،)١٧٩(أحمـــد رواه )الحـــديث ...َّفوعـــدهن ًموعـــدا، فعـــدنا

 يف والطــرباين ،)١٨١(ســعيد أبــي إلــى بإســناده مــسنده يف الجعــد بــن وعلــي ،)١٨٠(ســعيد أبــي

   إلــى العاليــة المطالــب يف حجــر ابــن الحــافظ وعــزاه ،)١٨٢( عبــاس ابــن عــن الكبيــر،

 .)١٨٣() هـ٩١:ت (األنصاري النضر بن مالك بن أنس طريق من َّوالبزار يعلى، أبي

 األنـصاري سـنان بـن مالـك بـن سعد  الخدري سعيد أبي عن َالحديث روى

   مـولى )١٨٥()هــ١٠١:ت (صـالح أبـو الـسمان، اهللا عبد بن ُوذكوان ،)١٨٤()هـ٦٤: نحو ت(

 ). هـ٥٠ نحو:ت ( الغطفانية جويرية المؤمنين ِّأم

 تـويف (الكـوين المذحجي الجنبي َظبيان أبي بن ُقابوس  عباس ابن عن ورواه

 الحـارث بـن عمـرو بـن جندب بن حصين أبيه عن )١٨٦()الملك عبد بن مروان خالفة يف

 .)١٨٧()هـ٩٠ نحو:ت (المذحجي الجنبي

 نحـو:ت (مـوالهم البـصري ُالبنَـاين أسـلم بن ُثابت  مالك بن أنس عن ورواه

   مـولى ذكـوان َّأمـا عـرب، فرواتـه. )١٨٨(غالـب بـن لـؤي بن سعد بنو هم ُوبنانة، )هـ١٢٣

 .أقحاح عرب اةرو بين فواحد جويرية المؤمنين أم

 : عشر التاسع الحديث* 

ْمــن(:  اهللا رســول قــال: قــال  اهللا عبــد بــن جــابر عــن َّكــن َ  بنــات ُثــالث لــه ُ

 اهللا عبـد بـن جـابر عن المنكدر بن محمد حديث من أحمد رواه )الحديث... َّيؤويهن

 جامعـه، يف راشـد بن معمر وأخرجه ،)١٨٩() هـ٧٨:ت (السلمي الخزرجي عمرو بن

 يف البخـاري َّوخرجـه. )١٩٠(ًمرسـال المنكـدر بـن محمد عن الصنعاين، الرزاق دعب رواية
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 . )١٩١( أنس عن ُالبناين، ثابت حديث من التاريخ

 فعربـي، )١٩٢()هــ١٣٠:ت (التيمـي الهـدير بـن اهللا عبـد بـن المنكـدر بـن محمد َّأما

َولد ُالبنَاين وثابت ِ
 أن إلـى مبيـنه وعـاش ُبنانـة، لبنـي مـولى كـان  معاويـة خالفـة يف ُ

 .مات

* * * 
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  الشـــعر

 

 :الشواهد* 

 : )١٩٣(الورد بن عروة قال

ـــــي ـــــى دعين ـــــعى للغن ـــــإين أس   ف

 

ُشــــرهم َالنــــاس ُرأيــــت * ُُّ   ُالفقيــــر َ

ــــــيهم ُوأهــــــونهم ُوأبعــــــدهم    عل

 

ـــــا ْوإن * ـــــه كان ـــــسب ل ـــــر ٌح ُوخي ْ
ِ  

 : )١٩٤(الرقيات قيس بن اهللا عبيد وقال 

ــــولى ــــارقين َقتــــال ت   ِبنفــــسه َالم

 

  ُوحمـــــيم ٌمبعـــــد ُأســـــلماه وقـــــد *

 : )١٩٥(العتبي اهللا عبد بن محمد وقال 

  بعارضي الح َالشيب الغواين َرأين

  

  ِالنواضـر ِبالخـدود عنـي َفأعرضن *

 : )١٩٦(األوسي الجالح بن ُأحيحة وقال 

ـــــــ ِاشــــــرتاء يف يلومــــــونني   النخي

 

  ُيعــــــذل ُفكلهــــــم أهلــــــي ِلـــــــ *

 : )١٩٧(الفرزدق وقال 

ــوران *  ُّأمـــــــه وأبـــــــوه ديـــــــايفٌ ولكـــــــن ــصرن َبح ــسليط َيع ــه َال   ُأقارب

 : )١٩٨(الطائي ملقط بن عمرو وقال

ــــــد َعينــــــاك ُألفيتــــــا َالقفــــــا َعن ـــــى *  َ ـــــأولى أول ـــــك ف ـــــه ذا َل َواقي
ِ  

 : )١٩٩(ثروان أبو وقال

ــن ــواري َقل ــا الج ــت م ــذهبا َذهب َم َ ــــــي *  ْ ِوعبنَن
ــــــم ْ ــــــن ول ــــــا ْأك َمعيب َّ َ ُ  

 : الهذلي ذؤيب أبو وقال

ـــا ـــشوح َّأقب ـــضان ِالك ـــا ِأبي ــــة *  ُكالهم ِّالخطــــي ِكعالي
  ِاألزانــــد واري ِّ
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 همـا: فقال مبتدأ أضمر فيمن ويجوز«: البيت توجيه يف )٢٠٠(الفارسي علي أبو قال

 ٌوقـائم ٌزيـد، ٌقـائم: أجـاز فـيمن) أبيـضان (بــ) كالهمـا (يرفـع أن. أبيضان الكشوح َّأقبا

ْمن على األلف ويكون الزيدان، ْمن قول يف) الرباغيث أكلوين (قال َ  تثنيـة) كـال (لجعـ َ

ْومن  .»المعنى يف التثنية عالمة يلحق أن جاز ًمفردا اسم� ْولكن تثنية، يجعله لم َ

 : )٢٠١(آخر وقال

ــــيهم *  َّفعــزين َّبنــي كــانوا قــد ِاألرض بنــي ــــا ِآلجــــال عل َكتابهــــا المناي ُ
ِ  

 َّبني كان: أي واحد؛ وهما) َّبني(و) كانوا (يف الواو بين الشاعر ُجمع فيه والشاهد

 .األرض بني

 : )٢٠٢(ليلى مجنون وقال

ُكلهم ُّوالجن ُاإلنس بي ُأحدقوا ولو ــي *  ُّ ــوني لك ــك ْأن ِيمنع ــت ِأجي   ُلجي

 : )٢٠٣(آخر وقال

ْبنـصرهم َفاعتززت قومي َنصروك
ـــيال َكنـــت َخـــذلوك أهنـــم ولـــو *  ِ   ذل

 : )٢٠٤(آخر وقال

ـــــسيا ـــــدن ٌوأوس ٌحـــــاتم ن ـــــا ْل   ِالعزيــز ِعبــد َبــن يــا َعطايــاك ْضــت *  ف

 :األمثلــــة* 

 : )٢٠٥(َّتمام أبو قال

ُترداده الحشى يف شج� ر َلـيس ُ ُيفت ُـ ــــه *  ْ َصــــمن ب ــــالي ُْ ُلمفطــــر وإين آم
ِ ْ  

 : )٢٠٦(وقال

ــك ــاد َب ــصال َع ــساعي دون ُالن   ِلألغــــــراض ُالنبــــــال َواهتــــــدين *  الم

 : )٢٠٧(وقال

َالحجا على تجري ُاألرزاق ِكانت ولو
  ُالبهـــائم َّجهلهـــن مـــن ْإذن َهلكـــن *  ِ
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 : )٢٠٨(أيض� وقال

ــدا ــين ًوغ ُتب َّ َ ــف َ ــب كي ُّغ
ــدائحي ِ َملـــن ْإن *  م ْ   ِبغـــداد إلـــى هممـــي بـــي ِ

 : )٢٠٩(وقال

ِوقعـه ِروع مـن َشـاب مـا ًفتى ِّبكل   ُالوقــــائع منــــه َشــــبن ْقــــد ولكنــــه *  ِ

 : )٢١٠(البحرتي وقال

َكــــدن ْ ُينْهبنَــــه ِ َْ َســــراع� ُالعيــــون َ
َأمكـــن لـــو فيـــه *  ِ ه َالعيـــون َ ُــــانتهاب َ

ِ ْ  

 : )٢١١(المتنبي وقال

ــــهم *  فـــصابني ُيـــداه رمتـــا ومـــا ورمـــى ــــذب ٌس ُيع َِّ ــــسهام ُ ريح ُوال ُت ــــ ُ  

 : )٢١٢(أيض� وقال

ْمــن نفــديك
ٍســيل ِ ْ ئل إذا َ َس ِ ــ ـــــول *  النــدى ُ ٍه ْ ـــــا إذا َ ـــــسيح ٌدم اختلط   ُوم

 : )٢١٣(الحمداين فراس أبو قال

ــــــــــتج ــــــــا *  محاســــــــــن� ُالربيــــــــــع َن ــــــــر ألقحنه ــــــــسحائب ُّغ   ِال

 :)٢١٤()هـ٥٩٩:ت (النحوي البلطي عيسى بن عثمان حالفت أبو وقال

ـــــــوا وقـــــــد  *  بلــــــــوهتم إذ فــــــــيهم ُوأعــــــــيش ـــــــام جهل   مـــــــا ُاألن

ــــــــب  *  ِّالبـــث أخـــي شـــكوى متـــى حتـــى ــــــــضام ِالكئي ــــــــا ِالمست   م

ــــــــــؤادي  *  تــــــضمنه َّإال ًجــــــوى مــــــن مــــــا ــــــــــقام أو ف ــــــــــا ٍس   م

 :)٢١٥()هـ٧٤٣:ت (المخزومي الحميد عبد بن الباقي عبد وقال

ــــار ــــش ُحم ــــشه ٍوح ــــب ُنق ـــال  *  ٌمعج ـــضاهى ف   ْالمـــالح يف حـــسنه ي

ــــــد ـــشاركا  *  ًأحــــــدا حــــــسنه يف غــــــدا ق ـــه ت ـــدجى في ـــصباح ال   ْوال

* * * 
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  وتحليل دراسة

 

 :القرآنية اآليات* 

. قراءة فيهما وردت منها اثنتان الكريم، القرآن من آيات لسبع البحث عرض

  شاذة وإحداهما  أفلحوا       )عن يخرجها ال القراءة وشذوذ ،)١:المؤمنون 

) الرباغيث أكلوين (مالئكة فيكم يتعاقبون للغة ِّالمضعفين ومعظم. )٢١٦(اللغة يف َّالحجية

 الرازي الفخر ومنهم عليها، السالفة اآليات معظم تخريج يجيزون رأيناهم

 الىتع اهللا كالم تخريج مع بضعفها الحكم يستوي فكيف. هشام وابن والزمخشري

 .الحق� العلماء آراء مناقشة يف الضعف مفهوم وسأعالج عليها؟

 :الشريفة النبوية األحاديث* 

 أيـض� المـتن يف ُوأشـير البحـث، هـذا مـتن يف حديث� عشر تسعة الدراسة تناولت

 هـوامش يف وأشـير. عـشر التـسعة األحاديث بعض من قريبة ألفاظها أخرى، أربعة إلى

ــى البحــث ــث أربعــة إل ــضمن أحادي ــض أســلوب تت ــث بع ــواردة األحادي ــتن؛ يف ال  الم

 . حديث� وعشرون سبعة فالمجموع

 َالتـسعة األحاديـث مـن حديث�) ١٤ (عشر أربعة أحدهما أو الشيخان أخرج وقد

 .غيرهما فرواها الباقية ُالخمسة َّأما. عشر

 ِوســني نــسبهم ببيــان علــيهم، الحــديث روايــة تــدور الــذين الــرواة بــذكر وعنيــت

 األحاديـث رواة عـدد وبلـغ. اللغـوي االحتجـاج ضـوابط تحقـق علـى حرص� م،وفاهت

 ِالعــرب الــرواة وعــدد مــنهم، المكــرر مــع راويــ�) ٧١ (وســبعين ًواحــدا عــشر التــسعة

 ثـالث مـن أكثر العرب فنسبة المكرر؛ مع راوي�) ٥٩ (وخمسون ٌتسعة منهم ِالصرحاء
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 .)٨٣.٠٩( المئة يف وثمانين

 يف المئوية ونسبتهم. المكرر مع راوي�) ١٢ (عشر اثنا فهم مواليال من الرواة َّأما

 العـرب للـرواة الغالبـة فالغلبـة )١٦.٩( المئـة يف عـشرة سـت مـن أكثـر األحاديث هذه

 .األحاديث هذه يف الصرحاء

 يتولـون كـانوا الـصرحاء العرب فبعض، أعجمي� يكون أن المولى يف ُيشرتط وال

 وهـذا أعجميـة، أصـول من هم من الموالي ومن والجاه، للحظوة القوية القبائل بعض

 أو جـنس قـضية القـضية فليـست« )٢١٧( عربية النشأة مادامت عنهم التلقي صحة يمنع ال

َتتداول، لغة مسألة هي ما بقدر نسب، َ َتقتبس، ُ ْ  وأحـب لهـا وأخلص َّجد َمن فيها فيربع ُ

: )٢١٨(لـه قيـل بـدينارين، أمـه عتهبا فارسي�، كان برد بن بشار العباسي فالشاعر »اكتساهبا

 مـن العـرب بعـض اسـتنكرته شيئ� فيه قال وقد َّإال ٌشعر العرب شعراء من ألحد ليس«

َّوشك ألفاظهم، ؟ الخطـأ يـأتيني أيـن ومـن: قـال. فيـه ُيشك ما شعرك يف ليس وإنه فيه، ُ

 أحـد فـيهم مـا ُعقيـل، بنـي فـصحاء مـن شـيخ� ثمـانين حجور يف ُونشأت ههنا، ِولدت

 . الخطأ من كلمة عرفي

. ُأدركـت أن إلى ُفأبديت ُوأيفعت. منهم أفصح فنساؤهم نسائهم إلى دخلت وإن

 .»الخطأ؟ يأتيني أين فمن

 نـشأة َّأن فـسنجد البحـث، لهم عرض الذين الموالي أولئك ترجمة يف بحثنا وإذا

 ًعبـدا جـريج جـده وكـان مكـة، يف نـشأ األصل، رومي جريج ابن فهذا ٌعربية؛ معظمهم

 فنـسب األموي، أسيد بن خالد بن اهللا عبد ابن العزيز عبد ِزوجة جبير، بنت حبيب ألم

 .)٢١٩(أمية بني من لرجل موالة أمه وكانت إليه، والؤه

ــن الــرزاق عبــد والء وكــان َّهمــام ب ــريين، َ ــشأ للحمي  إلــى وارتحــل الــيمن، يف ون
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 قال. حنبل بن أحمد ماماإل منهم العلماء؛ أكابر إليه وارتحل. والعراق والشام الحجاز

 الـرزاق عبـد كان: يوسف بن هشام لي قال: البخاري اإلمام شيخ المديني بن علي فيه

 .)٢٢٠(وأحفظنا أعلمنا

 جنـازة إلـى غالم وأنا خرجت«: قال العراق، يف األزد مولى راشد بن معمر ونشأ

 .)٢٢١(اليمن ونزل »الحسن مات سنة العلم وطلبت الحسن،

 الـيمن، يف أبوه استقر ٌففارسي الهمداين، الخوالين اليماين كيسان بن طاووس َّأما

 .)٢٢٢(والنشأة المولد يمني األم، حميري األب، فارسي فهو حمير؛ من امرأة وتزوج

 علومـه وتلقـى هبـا ونـشأ) هــ١٠٧ (سـنة الكوفة يف عيينة بن َسفيان والدة وكانت

 إلى العراقيين أحاديث َّضم«: )٢٢٣(الذهبي فيه قال عنه، للرواية األئمة إليه وارتحل فيها،

 يف نظيــران وهمـا مالـك، لقــيهم مـا ًكثيـرا خلقـ� ولقــي وارتحـل الحجـازيين، أحاديـث

 .»المقربي وسعيد ٌنافع فعنده وأعلى؛ ُّأجل مالك� َّولكن اإلتقان،

ِسبي قد وكان نشأ، وفيه العراق، بشيخ األزد مولى زيد بن حماد ُودعي  مـن جده ُ

 .)٢٢٤(حازم بن جرير آل موالي من وأصبح سجستان،

 قــضاء وتــولى البــصرة، يف حياتــه عــاش تمــيم، لبنــي األحــول عاصــم والء وكــان

 .)٢٢٥(ثقة حافظ: أحمد اإلمام فيه قال. المدائن

 وأدركـه  مالـك بـن أنـس رأى فقد التابعين؛ صغار من السختياين أيوب ُويعد

 والؤه وكان الهجرة، من وستين ثمان سنة والدته وكانت سنة، وعشرين بضع ابن وهو

 مـا: الزبيـر بـن عـروة بـن هـشام فيـه قـال. البـصرة يف حياتـه وعاش لطهية، وقيل لعنزة،

 ال ثقـة أيـوب كـان: الكاتب سعد بن محمد وقال. السختياين أيوب مثل بالبصرة رأيت

 .)٢٢٦(اإلتقان يف المنتهى إليه: الذهبي قال وفيه مثله، عن ُيسأل
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 نـشأ، وفيهـا مكـة، يف  عفـان بـن عثمـان خالفة يف دفول رباح أبي بن عطاء َّأما

ِمولدي من وكان َ  .)٢٢٧(اليمن يف َالجنْد َ

 نـافع عن مالك رواية ُوشهرت بالثبت،  عمر ابن مولى َنافع الذهبي ووصف

 ونقــل. ًوعجمــة ًلكنــة نــافع يف َّأن ٌمالــك اإلمــام وذكــر. الــذهب بسلــسلة عمــر ابــن عــن

ْمـن بعـض عن الذهبي  عمـر ابـن مـن سـمعه الـذي نـافع كتـاب كـان: قـولال عنـه رووا َ

 فقد. نعم: فيقول نافع؟ حدثنا: أتقول اهللا عبد أبا يا: فنقول عليه، نقرؤها فكنا صحيفة،

ِعرف ُ  مـا روايـة إال أبـى لحـن أنـه يظـن فيمـا نـوقش وإن الروايـة، يف ودقتـه بتحريه 

 .)٢٢٨(تبديل أي دون يؤديه كي سمع؛

 يف  جويريـة المـؤمنين أم مـولى صـالح، أبـو مانالـس اهللا عبـد بن ذكوان وولد

 كـان  هريـرة أبا َّإن«: وقيل الكوفة، إلى وتاجر  عمر خالفة يف المنورة، المدينة

 .)٢٢٩(»مناف عبد بني من يكون أن هذا على ما: قال صالح أبا رأى إذا

 نبـ سـعد بنـو هـم ُوبنانـة.  معاويـة خالفة يف ًوالء ُالبناين أسلم بن ثابت ِوولد

: )٢٣٠(الـرازي حـاتم أبـو فيـه قال. نزار بن ضبيعة ِبن سعد بنو هم: ويقال غالب، بن لؤي

 .»ُقتادة ثم ٌثابت، ثم ُّالزهري، مالك بن أنس أصحاب ُأثبت«

ــة هنمــل فكيــف ــذين المــوالي أولئــك رواي ــشؤوا ال ــة يف ن ــة، البيئ  وتعلمــوا العربي

 علـى والحـرص الـصالح يف وهم الحنيف، الدين خدمة يف اهللا إلى منهم ًقربة علومها،

ِنقلـت كما  المصطفى ألفاظ نقل  ديننـا علـى اسـتأمناهم قـد دمنـا ومـا أمنـاء، إلـيهم ُ

 حماد إلينا نقلها العرب أشعار من ًكثيرا َّأن والعجب. لغتنا على نستأمنهم أن فاألحرى

 وقيـل شـابور، أبـوه أعجمـي، وهـو) هــ٦٤:ت (الراوية بحماد ُالمعروف ليلى، أبي بن

 الشعر وعمل الرواية يف بالكذب ًمشهورا الراوية حماد كان«: )٢٣١(ثعلب فيه قال ميسرة،
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 المــوالي رواه مــا ورفـض ثقــة، غيـر وهــو بحمـاد الرضــا فكيـف »للمتقــدمين وإضـافته

  الثقات؟

 بـالمعنى ُروي الحـديث َّأن الشريف النبوي بالحديث االحتجاج مانعي وحكاية

 بالمعنى الحديث رواية ِّالمحدثون أجاز نعم به، جاالحتجا إغفال على حجة تنهض ال

 ومـسلم مالك الكبيران اإلمامان اشرتط وقد باللفظ، الرواية األصل بل يوجبوها، ولم

 البحــث هــذا أحاديــث رووا الــذين الــرواة معظــم َّأن لنــا وظهــر. الروايــة يف َاللفــظ 

ُولـدوا أهنم بيد أعجمية، أصول لهم وبعضهم عربية، أصول من ٍموال وبعضهم عرب، ِ 

 الــصحابة مــن العــرب صــرحاء عــن علــومهم وتلقــوا فيهــا، ونــشؤوا العــرب، ديــار يف

 .جميع�  والتابعين

 بل الرواة، بتصرف للقول وحده كافي� فليس الواحد للحديث الروايات تعدد َّأما

ــوة مقــام ــضي التعليمــي النب ــر يف الواحــد القــول تعــدد يقت  حــال ومراعــاة مجلــس، غي

 .متعددة بألفاظ المعنى تأدية يالزمه آلخر مجلس من نالسامعي

 الحـديث يف الخـوض يف االستفاضـة عـن النحويين متقدمي عزوف مرجع ولعل

. كتابـه يف منـه تخفـف الـذي  سيبويه اإلمام شيخهم حال إلى - أرى فيما - النبوي

 مـن يثالحـد علـوم يف الخـوض َّأن رأوا النحـويين َّأن هـو آخر سبب الذهن يف ويلتمع

 حـساب علـى الزمن منهم يستنفذ ًوتعديال، جرح� السند رجال ودراسة ودراية، رواية

 ِّالمحـدثين تـشدد َّولعل. فيه الخوض فتهيبوا موضوعاته، ودرس النحو قواعد تأصيل

ْمـن علـى صارمة ضوابط ووضعهم الرواية، يف  علـى الجـرح وتقـديمهم روايتـه، ُتقبـل َ

 عـن الطـرف يغـضون األوائل النحويين من الكثيرين لجع الرجال، أحوال يف التعديل

 ال َاألعـراب وهـؤالء وغيرهـا، واألمثـال األشعار َاألعراب عن يروون وهم الفن، هذا
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. الحـديث أهـل عنـد وضـوابطها الروايـة أصـول مـن اليـسير النـزر معظمهـم يف يتحقق

 مـا فـيهم يـشرتط ال العـرب كالم رووا الذين َفاألعراب فيه، مراء ال ٌحق النحاة وصنيع

 الحـديث راوي َّأمـا إنـسانية، ظـاهرة وهـي لغة، ينقلون فهم الحديث، راوي يف يشرتط

 َأمـا تعـالى؛ هللا ًتعبدا روايته يف الدقة َّفيتحرى بتطبيقه؛ اهللا نتعبد َّنص� ينقل فهو الشريف

ٍلـغُمب َّفـرب سـمعه، كما َّفبلغه حديث�، منَّا سمع ًامرءا ُاهللا َّنضر( :)٢٣٢( قال  مـن أوعـى َّ

 ؟ )سامع

 أحد يجعلونه فنراهم ُبعد، النبوي الحديث علم بحر خاضوا الذين النحويون َّأما

 .َكتبهم وأثروا العربي، النحو بصنيعهم فأغنوا مصادرهم،

 :الشعرية الشواهد* 

 بـشعرهم، االحتجاج يف خالف ال لشعراء شعري�، ًشاهدا عشر اثني ُالبحث َّضم 

 ُوأشـير. والنحـو اللغـة أهل كتب يف وبعضها الدواوين، يف ُبعضها ٌعموز األشعار وهذه

 . منها ٍكل مظان إلى الهوامش يف

 :الشعرية األمثلة* 

 وواحد الطائي، َّتمام ألبي منها خمسة ًمثاال؛ عشر أحد الشعرية األمثلة عدد كان

 األخيـران نـاناالث َّأما الحمداين، فراس ألبي وآخر للمتنبي، ومثاالن الطائي، للبحرتي

 لكـــن اللغــة، يف بــشعرهم ُيحــتج ال الـــشعراء هــؤالء َّإن نعــم. مغمــورين فلــشاعرين

 بـل ابتداعهم، من ليس) الرباغيث أكلوين (مالئكة فيكم يتعاقبون: أسلوب استعمالهم

 على أمارة وهذا. شعرية وشواهد نبوية، وأحاديث قرآنية، آيات من سبق لما امتداد هو

 شـنوءة وأزد طيـئ لهجـة يف ًمحـصورا ولـيس قبيلـة، غيـر لسان يف األسلوب هذا شيوع

 . وبلحارث
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 :اللغة وعلماء والنحويين المفسرين آراء مناقشة* 

مة َنعت َّإن  عليهـا تخريجـه مـع يستقيم ال بالركيكة اللغة لهذه الرازي الفخر العالَّ

. أخرى وجوه على اآليات هذه تخريجه هذا يدفع وال الكريم، القرآن من آيات خمس

 : قولـه تخريجـه هـشام ابـن علـى اللبيـب مغنـي على حاشيته يف الدسوقي َعاب َأما

 هشام؟ ابن عند هي كما ضعيفة، يراها ألنه اللغة تلك على )...مالئكة فيكم يتعاقبون(

. بالـضعف القلـة عـن عربوا بضعفها القائلين من وغيرهما والدسوقي هشام ابن َّولعل

 بعـد االسـم َّأن على َالتخريج بالضعف أرادوا ولعلهم لركاكة،با لها الرازي َنعت وكذا

 والحــديث القــرآن يف واقــع ألنــه الرتكيــب؛ حقيقــة ال فاعــل، النــون أو األلــف أو الــواو

 لهجـة أي شـأن شـأنه العـرب، لـسان يف واقـع األسلوب هذا أن والحق. العرب وكالم

 بعـضهم تخريج َّوإن. طع�ق غالب فلساهنا قريش بلهجة ِقيس إذا ولكنه فصحى، عربية

 ٌدوال، حــروف النــسوة نــون أو االثنــين ألــف أو الجماعــة واو َّأن علــى األســلوب هــذا

 بـدل بعـدها واالسـم الفاعـل هـي الحـروف هـذه َّأن علـى التخريج أو بعدها، والفاعل

 .وجوده يف خالف ال قائم، فهو الرتكيب؛ يف ال التخريج يف خالف هو منها،

 قليلة اللغة هذه على الشعرية الشواهد َّبأن األفغاين سعيد األستاذ العالمة قول َّأما

 حـديث� وعـشرين وسـبع� الكـريم، القـرآن مـن آيـات سـبع إليها ضممنا إذا ْلكن ٌفحق،

 قبيـل مـن أهنـا الـشعرية الـشواهد عـن  كالمـه َّأما. بالمطلق قليلة ليست فهي نبوي�؛

. ًمرسـال الكـالم جعـل بل شعري، بيت أي يف واحدة ضرورة ببيان يأت فلم الضرورة،

 مـا (وكتـاب السيرايف، سعيد ألبي الشعر ضرورة كتاب يف األبيات هذه عن ُفتشت وقد

 فلم عصفور البن) الشعر ضرائر (وكتاب القيرواين، للقزاز) الضرورة يف للشاعر يجوز

 العـرب مـن قوم لغة وهذه. منها واحد يف للشعراء ملجئة ضرورة فال. منها ًواحدا ْأجد
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. لـساهنم يف ظـاهرة وهـي الـضرورة، على ُتحمل فال اللغة، أهل عنهم حكاها فصحاء،

 ًقوال لقال اللغة هذه على جاءت التي النبوية األحاديث على اطلع لو أنه  به والظن

 سـائر الحـديث يتقـدم أن بالبداهـة الحـق المـنهج مـن كـان وقد «:)٢٣٣(القائل وهو آخر،

 تعهـد ال إذ اإلعـراب، وقواعـد اللغة يف االحتجاج، باب يف عروش نثر من العرب؛ كالم

 ًتـأثيرا، أروع وال النبـوي، الكـالم مـن أبلـغ بيانـ� الكريم القرآن بعد تاريخها يف العربية

 ينبغـي، كمـا يقـع لـم ذلك َّولكن ًمعنى، أقوم وال لفظ�، أصح وال النفس، يف أفعل وال

 األشــعار رواة بــه يــزودهم مــا ثقافــة إلــى المتقــدمين والنحــويين اللغــويين النــصراف

 بقيــة، وروايتــه الحــديث لروايــة فــيهم يبــق فلــم جهــودهم، اســتغرق انــصراف� خاصــة،

 بـه احتجـوا مـا علـى أقوى بصورة وارد كلها بعلل، بالحديث احتجاجهم لعدم فتعللوا

 .»ونثر شعر من أنفسهم هم

 أخـوات يف األسـلوب هـذا تجـذر كاشف� التواب عبد رمضان الدكتور رأي ويأيت

 هـذا َفـشو َّوإن .هنـوض أو مـوت ثـم اضـمحالل ثـم نـشوء اللغـة وطبيعة العربية، اللغة

ــلوب ــة البيئــات مــن كثيــر لــسان يف األس  بأصــالته، القــول علينــا يحــتم اليــوم العربي

ُومستخدمه
 المعاصـر، العربـي لـساننا يف اللحـن لمـساحة تقليص هذا ويف الحن، غير ِ

 . األصيلة اللغوية هويتنا ليناع تمليه مطلب وهذا

* * * 
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  الخاتمة

 

 :التالية النتائج إلى البحث خلص

ــة َّأن: ًأوال ــاقبون (لغ ــيكم يتع ــة ف ــصيحة،) مالئك ُيلحــن وال ف َّ ُمــستخدمها؛ ُ
 َّألن ِ

 . قليلة ليست العرب وكالم الشريف والحديث الكريم القرآن من شواهدها

 النبوية األحاديث يف النظر إغفالهم عن ناتج بقلتها النحويين بعض قول َّأن: ثاني�

 .اللغة هذه على جاءت التي الكثيرة، الشريفة

 ضــعف بــه يــراد بالــضعف اللغــة لهــذه النحــويين بعــض َنعــت َّأن يــرتجح: ثالثــ�

 بعـده واالسـم النـسوة، أو الجمـع أو التثنيـة على ٌّدال حرف الضمير َّأن على التخريج؛

 الحـق كـالم يف واقـع وهـو األحـوال، مـن بحـال ضـعيف� ونيكـ فال الرتكيب َّأما. فاعل

 تخـريج لهـذا ويـشهد. بـشعرهم ُيحـتج ممـن الفـصحاء وشـعر  نبيـه وكـالم تعالى،

 يف ورد أسـلوب ُيوصـم فـال. عليهـا العـرب أشـعار من ًوكثيرا اهللا، َكالم لها ِّالمضعفين

 .البتة بالضعف القرآن

 يف متجذرة اللغة هذه َّأن التواب عبد رمضان الدكتور رأي سبق لما يشهد: رابع�

 : العربية أخوات

ــة، ْالعبري
ــشية، ِ ــة، والحب ــسان يف واســتمراريتها واآلرامي ــل بعــض ل ــة القبائ  العربي

 .الفصيحة

ــس� ــيوع َّأن: خام ــذا ش ــب ه ــا يف الرتكي ــة لغتن ــرة المحكي ــو المعاص ــن ه ــا م  بقاي

 .منها بشيء يحتفظ العربي لساننا زال ما التي الفصحى،

 ** * 
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  والتعليقات الهوامش

 

 ). ٢/٤١ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )١(

 ).٣/٢٠٩ (،)٢٠ ،١/١٩ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٢(

 ).٤٧٩ص (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد ينالد جمال: هشام ابن انظر   )٣(

 ). ٤٢٧ – ٢/٤٢٦ (،)١/٢٠٤ (األمالي كتاب.علي بن اهللا هبة: الشجري ابن انظر   )٤(

. مالـك وابـن ،)٤٤ص (التـسهيل كتـاب. اهللا عبـد بـن محمـد الـدين جمـال: مالـك ابن انظر   )٥(

 ).٣/٩٩) (٢٧٢ ،١/٥٠ (التسهيل شرح

 ).٢/١٠٦ (التسهيل شرح. اهللا عبد بن محمد دينال جمال: مالك ابن انظر   )٦(

ــسيوطي   )٧( ــالل: ال ــدين ج ــد ال ــرحمن عب ــن ال ــال ب ــرتاح. الكم ــول يف االق ــو أص ــه النح  وجدل

 ).١٦١ص(

 ).٢/٧٣٩ (العرب لسان من الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٨(

: والـسيوطي ،)٤٧٨ص (اللبيـب غنـيم. يوسـف بـن اهللا عبـد الـدين جمـال: هـشام ابن انظر   )٩(

 ).١/٥٧٩(همع الهوامع .  الكمالبن الرحمن عبد الدين جالل

 ).٨/١٦٣ (الكبير التفسير. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )١٠(

 ،)٢٢/١٢٢ (،)١٢/٤٩ (الكبيــر التفــسير. عمــر بــن محمــد الــدين فخــر: الــرازي انظــر   )١١(

)٢٩/٣٠ (،)٢٣/٦٧.( 

 ).١٧١ص (المعاين حروف يف الداين الجنى. القاسم بن الحسن: ديالمرا انظر   )١٢(

 شـذور وشـرح ،)٤٧٩ص (اللبيـب مغنـي. يوسـف بـن اهللا عبد الدين جمال: هشام ابن انظر   )١٣(

 ).١٨٠ص (الندى قطر وشرح ،)٢١٤ص (الذهب

 ).٦/١٣٢ (اللبيب مغني أبيات شرح. عمر بن القادر عبد: البغدادي انظر   )١٤(

 اللبيـب مغنـي علـى الدسـوقي العالمـة حاشـية. عرفـة بـن أحمـد بـن محمـد: دسوقيال انظر   )١٥(

)٢/٢٧.( 
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 ).٦٨ص (النحو أصول يف. سعيد: األفغاين   )١٦(

 ).٤٤٧ص (القرآن معاين. مسعدة بن سعيد: األوسط األخفش انظر   )١٧(

، ٢/٨٢ (،)١٧٢، ١٣٦، ١/٧١ (النحـو يف األصـول. الـسري بـن محمـد: السراج ابن انظر   )١٨(

٣٤٧، ٣٤٦.( 

ــو: الفارســي انظــر   )١٩( ــي أب ــن الحــسن عل ــشيرازيات المــسائل. أحمــد ب ــاب ،)٢/٤٦٤ (ال  وكت

 ).٧٢ص (المنثورة المسائل

ـــن انظـــر   )٢٠( ـــو: جنـــي اب  والخـــصائص ،)٢/٦٢٩ (اإلعـــراب صـــناعة ســـر. عثمـــان الفـــتح أب

)٢/١٩٤.( 

 ٢٦٧، ١/٢٤٥ (المعـضالت وإيـضاح المـشكالت كـشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٢١(

– ٨٥٩ – ٢/٨٥٨ (،)٢٦٨.( 

 ).٢/٩١١ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٢٢(

 ).١١/٢٦٩ (القرطبي تفسير. أحمد بن محمد: القرطبي انظر   )٢٣(

 لمـشكالت والتـصحيح التوضـيح شـواهد. اهللا عبـد بـن محمد الدين جمال: مالك ابن انظر   )٢٤(

 ). ٣/٩٩ (،)٢٧٢، ١/٥٠ (التسهيل وشرح ،)٤٤ص (والتسهيل ،)٩٢ص (الصحيح امعالج

 ).د م ع (،)أ ط خ (العرب لسان. مكرم بن محمد: منظور ابن انظر   )٢٥(

 ٣/٢٥٤ (المكنـون الكتـاب علوم يف المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٢٦(

- ١٠/١٢٦(، )١٣٣ – ٨/١٣٢(، )٣٧١ – ٤/٣٧٠ (،)٢٥٦.( 

 ).٣/٢٢ (التسهيل. اهللا عبد بن محمد الدين جمال: مالك ابن انظر   )٢٧(

 ).٤/٧٤ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٢٨(

 ).١/١٩ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٢٩(

 ).١/٢٠ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣٠(

 ).٣/٢٠٩ (:وانظر ،)٢/٤١ (كتابال. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣١(

 ).٤/٣٣٨ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٣٢(
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 ).١٩٦، ٤/١٦٠ (،)٣/٢٩٩ (،)٢/٣٤ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه انظر   )٣٣(

 ).٢/٤٠ (الكتاب. عثمان بن عمرو: سيبويه   )٣٤(

 ).٢/٧٣٩ (العرب لسان من الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٣٥(

 ).٦٩ص (اللغة يف ومقاالت بحوث. رمضان: التواب عبد انظر   )٣٦(

 ).٧٠ص (اللغة يف ومقاالت بحوث. رمضان: التواب عبد   )٣٧(

 ). ١٠٢ – ١/١٠١ (القرآن مجاز. المثنى بن معمر: عبيدة أبا انظر   )٣٨(

 ).١/٤٠١ (القرآن إعراب. محمد بن أحمد جعفر أبو: النحاس انظر   )٣٩(

 ).١/٤٩٢ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن ظران   )٤٠(

 ).١/٢٨٦ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٤١(

 ).٢٥٦ - ٣/٢٥٤ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٤٢(

 ).٨/١٦٣ (الكبير فسيرالت. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )٤٣(

 ).١/٢٤٥ (المشكالت كشف. الحسين بن علي: الباقولي انظر  )٤٤(

 زهيـر الـدكتور: تحقيـق) ٢/٣٣ (القـرآن إعـراب. محمد بن أحمد جعفر أبو: النحاس انظر   )٤٥(

 .زاهد غازي

 ).١/٢٣٤ (القرآن إعراب مشكل. طالب أبي بن مكي: القيسي انظر   )٤٦(

 ).١/٦٩٦ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري انظر   )٤٧(

 العزيـز الكتـاب تفـسير يف الـوجيز المحـرر. غالـب بـن الحـق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٤٨(

)١/٢٢١.( 

 ).٢٦٨ – ١/٢٦٧ (المشكالت كشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٤٩(

 ).٣/٥٤٣ (التفسير يف المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٥٠(

 ).٦/٣٦٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٥١(

 ).١/١٨٤ (للكلبي التنزيل لعلوم التسهيل. أحمد بن محمد: الكلبي   )٥٢(

 ).٣٧١ – ٤/٣٧٠ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٥٣(
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 .)٣٩٩ص (اتالقراء حجة. محمد بن الرحمن عبد زرعة أبو: زنجلة ابن انظر   )٥٤(

 العزيـز الكتـاب تفـسير يف الـوجيز المحـرر. غالـب بـن الحـق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٥٥(

 ).٤/٧٤ (:وانظر، )٣/٤٤٨(

 ).٢/٨٠٧ (المعضالت وإيضاح المشكالت كشف.الحسين بن علي: الباقولي انظر   )٥٦(

 ).٢/٨١٧ (القرآن بإعرا يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٥٧(

 وانظـــر). ٣٣٧ – ٧/٣٣٦ (المـــصون الـــدر. يوســـف بـــن أحمـــد: الحلبـــي الـــسمين انظـــر   )٥٨(

 البحـر. يوسـف بـن محمـد: األندلـسي حيـان وأبا ،)٢/٦١٥ (عمر بن محمود: الزمخشري

 ).٦/٢٤ (المحيط

 ).٣/٤٥ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري   )٥٩(

 ).٦/٢٠٤ (المحيط البحر فيوس بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٦٠(

 ).٧/٦٤٣ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٦١(

 ).٢/٨٨٢ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٦٢(

 ).٢/٣٤ (القرآن مجاز. المثنى بن معمر: عبيدة أبا انظر   )٦٣(

 ).٤٤٧ص (القرآن معاين. مسعدة بن سعيد: األوسط األخفش انظر   )٦٤(

ــاقولي انظــر   )٦٥(  – ٢/٨٥٨ (المعــضالت وإيــضاح المــشكالت كــشف.الحــسين بــن علــي: الب

 ).١٣٣ – ٨/١٣٢ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين وانظر ،)٨٥٩

 ).٢/٩١١ (القرآن إعراب يف التبيان. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )٦٦(

 – ٤٧٩ص (اللبيــب معنــي يوســف بــن اهللا عبــد الــدين جمــال: األنــصاري هــشام ابــن انظــر   )٦٧(

٤٨٠ .( 

 ).٦/٢٧٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٦٨(

 ). ١١/٢٦٩ (القرطبي تفسير. األنصاري أحمد بن محمد: القرطبي انظر   )٦٩(

 ).٣/١٧٧ (الكشاف. عمر بن محمود: الزمخشري انظر   )٧٠(

 ).٦/٣٦٥ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبا انظر   )٧١(
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ــاء العكــربي   )٧٢( ــا البق ــر أب ــسين: انظ ــن الح ــراءات الــشواذ . عبــد اهللا ب ــراب الق    ،)٢/١٥٣(إع

 ).٩٧(الحسين بن محمد مختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع : وابن خالويه

 ).٤/١٢٦ (الوجيز المحرر. غالب بن الحق عبد محمد أبو: عطية ابن انظر   )٧٣(

 ).٣١٥ – ٨/٣١٤ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٧٤(

ــشري   )٧٥( ــود: الزمخ ــن محم ــر ب ــشاف. عم ــرأ). ٤/٤٣٣ (الك ــا وق ــسبعة هب ــدا ال ــي ع ــرو أب  عم

 القـراءات حجـة. محمـد بـن الـرحمن عبـد زرعـة أبـو: زنجلـة ابـن انظـر. وحمزة والكسائي

 ).٦٨٨ص(

 ).٢٩/٣٠ (الكبير التفسير. عمر بن محمد الدين فخر: الرازي انظر   )٧٦(

 ).١٠/١٢٦ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي السمين انظر   )٧٧(

 ).٨/١٧٤ (المحيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبو   )٧٨(

  ).١/٢١٠ (الفجر وقت باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )٧٩(

 ).١/٢٢٠ (للبخاري الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )٨٠(

 ويف ،)١/٦٤ (األمـصار علمـاء مـشاهير. البـستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )٨١(

 ).٣٠ – ١/٢٩ (الحفاظ طبقات. محمد بن الرحمن عبد الدين جالل: السيوطي

 صـادر دار ،)٧٨ – ٨/٥٨ (الكـربى الطبقـات. سـعد بـن محمـد: عدس ابن يف ترجمتها انظر   )٨٢(

 .ببيروت

 فـتح يف حجـر ابـن قال فقد وغيرها؛  عائشة المؤمنين ألم حديث غير يف األسلوب هذا ورد   )٨٣(

: قالـت: ولفظـه صحيح، بإسناد الرزاق عبد أخرجه موقوف�، عائشة عن عروة حديث«: الباري

َّكــن  يف نحــوه وانظــر ،)٢/٣٥٠ (»...خــشب مــنً أرجــال خــذنيت إســرائيل بنــي مــن ٌنــساء ُ

 علـي حـدثنا«: المـصنف) هــ٢٣٥:ت (محمـد بـن اهللا عبد: شيبة أبي ابن يف وجاء ،)١/٤٢٠(

 علـى بـامرأة يبنـين أن أردن إذا المدينـة، أهـل ُنـساء َّكـن: قالـت أمـه؛ عـن حميـد عـن مسهر، بن

: المـسند). هــ٣٠٧: ت( علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبي يف وجاء ،)٣/٥٥٨ (»...زوجها

َّكن: قالت  سلمة أم عن«  ).١٢/٣٣٩(» ... اهللا رسول عهد على يصلين ٌنساء ُ
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ــن انظــر   )٨٤( ــن محمــد: مالــك اب  الجــامع لمــشكالت والتــصحيح التوضــيح شــواهد. اهللا عبــد ب

 ).١٩٢ص (الصحيح

 واتخـاذ القبـور، ىعل المساجد بناء عن النهي باب. مسلم صحيح. الحجاج بن مسلم :انظر   )٨٥(

 ).١٠/٣٧٦ (مساجد القبور اتخاذ عن والنهي فيها، الصور

 ).٥/١٢ (مسلم صحيح شرح. شرف بن يحيى: النووي انظر   )٨٦(

 ).١/٨٠ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )٨٧(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٨٨(

 .األول الحديث يف ترجمتها وردت   )٨٩(

 ).١/٤ (البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )٩٠(

 ).١/٢٦ (الباري فتح. أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )٩١(

 ).١/٥٩ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: العيني   )٩٢(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٩٣(

 .الثاين يثالحد يف ترجمته تقدمت   )٩٤(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )٩٥(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )٩٦(

 ).١/٤٠٤ (التوضيح على التصريح شرح. اهللا عبد بن خالد: األزهري انظر   )٩٧(

 ).٥/٣٥٦ (الكربى السنن. شعيب بن أحمد: النسائي انظر   )٩٨(

 ). ٢٣/١٦٩ (الكبير المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )٩٩(

 ).٨/١٥٤ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٠٠(

 .الثاين الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠١(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٢(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )١٠٣(

 لالرجــ اســتأذن إذا بــاب ،)٥/٢٠٠١ (البخــاري صــحيح. إســماعيل بــن محمــد: البخــاري   )١٠٤(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١٠٥ 

 .له َّفأذن بعضهن بيت يف َّيمرض أن يف نساءه

 ).١٨/٧١ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: العيني انظر   )١٠٥(

 .الثالث الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٦(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٠٧(

 .األول الحديث يف ترجمتها تقدمت   )١٠٨(

ــاه   )١٠٩( ــديث يف معن ــشوزال الح ــر. ن ــادي انظ ــد: الفيروزآب ــن محم ــوب ب ــاموس. يعق ــيط الق    المح

 ).ر ئ ذ(

 ،)٢٧٦٥ (للحـاكم الـصحيحين علـى المـستدرك. النيـسابوري اهللا عبـد بـن محمـد: الحاكم   )١١٠(

. األزدي األشـعث بن سليمان: داوود وأبو ،)٢/٢٠٨) (٢٧٧٤ (،)٢/٢٠٥ (النكاح كتاب

 ).٢/٢٤٥) (٢١٤٥ (النكاح يف السنن،

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١١١(

 ٥/٥٢ (الـصحابة تمييـز يف اإلصابة. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن يف ترجمته انظر   )١١٢(

– ٥٤.( 

 ).٤٠ – ١/٣٧ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١١٣(

 ).١/٣٤ (مصاراأل علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر   )١١٤(

  :تعالى قوله باب ،)٤/١٧١٣ (البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١١٥(  

           )٤٠:التوبة(. 

 ).٨/٣٢٨ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١١٦(

 البخــاري صــحيح شــرح لقــاريا عمــدة. أحمــد بــن محمــود الــدين بــدر: العينــي انظــر   )١١٧(

)١٨/٢٦٨.( 

 ).٢/٣٩٣( اآلثار صحاح على األنوار مشارق. السبتي موسى بن عياض: عياض ابن انظر   )١١٨(

 ).٣٣٣ – ٦/٣٢٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١١٩(

 ).٩٠ – ٥/٨٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٢٠(
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 ).٥/٣ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٢١(

 ).١/٢٠٣ (العصر صالة فضل باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٢٢(

ــسلم  )١٢٣( ــن م ــاج ب ــسابوري الحج ــحيح. الني ــاب. مــسلم ص ــضل ب ــاليت ف ــصبح ص ــصر، ال  والع

 ).١/٤٣٩ (عليهما والمحافظة

 ).١/١٧٠ (الصالة جامع باب. مالك موطأ. نسأ بن مالك   )١٢٤(

 ).٢/٤٨٦) (١٠٣١٤ (أحمد اإلمام مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٢٥(

 ).١٩٢ص (والتصحيح التوضيح شواهد. اهللا عبد بن محمد: مالك ابن انظر   )١٢٦(

 ).٤٧٨ص (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد: األنصاري هشام ابن انظر   )١٢٧(

 ). ٥/٢٨ (حبان ابن صحيح. البستي حبان بن محمد: حبان ابن   )١٢٨(

 ). ٥٨٠ – ٩/٥٦٣ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٢٩(

 ).١٤ – ٧/٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٣٠(

 ). ١١/٥٩ (التهذيب هتذيب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٣١(

 ).١/١٥ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن انظر   )١٣٢(

بـاب ذكـر اجتمـاع مالئكـة الليـل . صـحيح ابـن خزيمـة. محمد بن إسحاق: انظر ابن خزيمة   )١٣٣(

ومالئكة النهار يف صالة الفجر وصالة العصر جميع�، ودعاء المالئكة لمن شهد الـصالتين 

 ).١/١٦٥(جميع� 

 ). ٢/٤٤ (األثر غريب يف النهاية. محمد بن المبارك: الجزري ابن انظر   )١٣٤(

 ).٥/٢١٥ (األوسط المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )١٣٥(

 محمـد: والذهبي، )٤/٣٦٥ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٣٦(

 ).١/٩٠ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن

) ٢٠٢٩ (واللـبن المـاء إدارة اسـتحباب باب. مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٣٧(

)٣/١٦٠٣.( 

 ).٥/١٥٥) (٨٢١٩ (عوانة أبي مسند. إسحاق بن يعقوب: عوانة أبو   )١٣٨(
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 ).٥/١٠٨) (٢٤١٩٥ (المصنف. محمد بن اهللا عبد: شيبة أبي ابن   )١٣٩(

 ).٦/٢٥٢) (٣٥٥٢ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبو   )١٤٠(

 ).٨٦ – ٨٥ص (النبوي الحديث إعراب. الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو: العكربي انظر   )١٤١(

 ).٨/٤٦٤ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٤٢(

 .األول الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٤٣(

 ).٤٠٦ – ٣/٣٩٥ (النبالء مأعال سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٤٤(

 اإليمان شعب عدد بيان باب. اإليمان كتاب. مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٤٥(

 ).١/٦٣ (وأدناها وأفضلها

 ).١/٣٧ (األمصار علماء مشاهير. البستي حبان بن محمد: حبان ابن يف ترجمته انظر  )١٤٦(

 ).٧/١٥١ (الكربى الطبقات. يالزهر سعد بن محمد: سعد ابن يف ترجمته انظر  )١٤٧(

 ).٧/٢٥٦ (الكربى الطبقات. الزهري سعد بن محمد: سعد ابن يف ترجمته انظر   )١٤٨(

 ).١٧٣٢-٤/١٧٣١ (االستيعاب. اهللا عبد بن يوسف: الرب عبد ابن يف ترجمته انظر   )١٤٩(

 ).٢٢٩-١/٢٢٨ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٠(

 ).٥٣ – ١/٥٠ (مسلم رجال. علي بن أحمد: منجويه ابن يف رجمتهت انظر   )١٥١(

 ).٦/٥٠٢ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )١٥٢(

 .الثامن الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٥٣(

 ).٦/٣٣ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )١٥٤(

 ).٥/٨٣ (الكربى الطبقات. الزهري سعد بن محمد: سعد ابن انظر   )١٥٥(

 الحـائض علـى الـصوم قـضاء وجـوب بـاب. مـسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٥٦(

 ).١/٢٦٥ (الصالة دون

 ).٤/٥٠٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمتها انظر   )١٥٧(

 ).٢٨٢ – ٥/٢٦٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٨(

 ).١٥٠ – ١/١٤٩ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٥٩(
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 ).٤٧١ – ٤/٤٦٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٦٠(

 .الثامن الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٦١(

ــن محمــد: البخــاري انظــر   )١٦٢( ــاب. البخــاري صــحيح. إســماعيل ب ــال ب ــاره المحــيض إقب  وإدب

ــن وانظــر، )١/١٢١( ــر اب ــهاب: حج ــدين ش ــد ال ــن أحم ــي ب ــتح. عل ــاري ف  ،)١/٤٢٠ (الب

 ).٣/٢٩٧( القاري عمدة. أحمد بن محمود الدين بدر: والعيني

 ).١/٤٢٠ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )١٦٣(

 ).٢/٣٥٠ (الباري فتح. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٦٤(

 ).١٢/٣٣٩ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٦٥(

 بـن الـرزاق عبـد: والـصنعاين، )١/٢٤٢ (المـصنف. محمـد بـن اهللا عبـد: شيبة أبي ابن انظر   )١٦٦(

 ).١/٢٧٢ (المصنف. همام

 ).٢/٥٤٠ (المصنف. محمد بن اهللا عبد: شيبة أبي ابن انظر   )١٦٧(

، )٢/٤٧٣ (مـسلم صـحيح علـى المستخرج المسند. األصبهاين اهللا عبد بن أحمد: ُنعيم أبو   )١٦٨(

 أحمـد: والبيهقـي، )١/٥٤٢ (الكـربى الـسنن. شـعيب بـن أحمد: النسائي اللفظ هبذا ورواه

. الـشيباين حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد: حنبـل وابـن) ٣/٣٠٦ (الكـربى السنن. الحسين بن

 ).٥/٨٤ (أحمد اإلمام مسند

 ).١/٤٠٩ (الكبير التاريخ. ماعيلإس بن محمد: البخاري يف ترجمته انظر   )١٦٩(

 .العيدين صالة كتاب) ٢/٦٠٢ (مسلم صحيح. النيسابوري الحجاج بن مسلم   )١٧٠(

 .السابع الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٧١(

 ).٢/١٦٩ (لياقوت البلدان معجم. اهللا عبد بن ياقوت: الحموي انظر   )١٧٢(

 ).٨٤ – ٥/٧٨ (نبالءال أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٣(

 ).١٩٢ – ٣/١٨٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٤(

 ).٥/٢٣١٨ (االستلقاء باب. البخاري صحيح. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٧٥(

 ).١٢٠ – ٨/٤٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٦(
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 ).٩٩ – ٥/٩٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٧٧(

 .السادس الحديث يف ترجمته تقدمت   )١٧٨(

 ).٣/٧٢ (أحمد اإلمام مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٧٩(

 ).٢/٤٦١ (يعلى أبي مسند. علي بن أحمد: الموصلي يعلى أبا انظر   )١٨٠(

 ).١/١٠٣ (الجعد ابن مسند. عدالج بن علي: الجعد ابن انظر   )١٨١(

 ).١٢/١٠٨ (الكبير المعجم. أحمد بن سليمان: الطرباين انظر   )١٨٢(

 ).٨/٢٩٧) (١٦٥٠ (العالية المطالب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن انظر   )١٨٣(

 ).١٧١ – ٣/١٦٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٤(

 ).٣٧ – ٥/٣٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٥(

 ).٨/٢٧٤ (التهذيب هتذيب. علي بن أحمد الدين شهاب: حجر ابن يف ترجمته انظر   )١٨٦(

 ).٥١٦ – ٦/٥١٤ (الكمال هتذيب. الرحمن عبد بن يوسف: المزي يف ترجمته انظر   )١٨٧(

 ).٥/٢٢٠ (النبالء مأعال سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف ترجمته انظر   )١٨٨(

 جـابر ترجمـة وانظـر، )٣/٣٠٣ (أحمد مسند. الشيباين حنبل بن محمد بن أحمد: حنبل ابن   )١٨٩(

 ١٩٢ – ٢/١٨٩ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي يف.( 

 ).١٠/٤٥٨ (المصنف. همام بن الرزاق عبد: الصنعاين انظر   )١٩٠(

 ).١/٨٣) (٢٢٧ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري   )١٩١(

ــر   )١٩٢( ــه انظ ــدين جــالل: الــسيوطي يف ترجمت ــرحمن عبــد ال ــال بــن ال ــات. الكم  الحفــاظ طبق

)١/٥٨.( 

. يوسـف بـن اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابن ،)٧٩ص (الديوان. عروة: الورد ابن يف البيت   )١٩٣(

 لتوضـيحا علـى التـصريح شـرح. اهللا عبد بن خالد: واألزهري، )٢/١٠٧ (المسالك أوضح

)١/٤٠٦.( 

 اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابـن). ١٩٦ص (الـديوان. قيس بن اهللا عبيد: الرقيات يف البيت   )١٩٤(

 والــسمين ،)٢/١٠٦ (المـسالك وأوضــح ،)٢٢٨ص (الـذهب شـذور وشــرح يوسـف، بـن
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 عبدالرحمن الدين جالل: والسيوطي ،)٤/٣٧٠ (المصون الدر. يوسف بن أحمد: الحلبي

 ).١/٥٧٨ (لهوامعا همع. الكمال بن

 ألفيـة علـى شـرح. الـرحمن عبـد بـن اهللا عبد: عقيل ابن يف وهو أيض�، أمية بن لمحمد نسب  )١٩٥(

 الـذهب شـذور شـرح. يوسـف بـن اهللا عبـد: األنـصاري هـشام وابـن ،)١/٢٤٠ (مالـك ابن

 ).٢٢٩ص(

 عةصـنا سـر. عثمـان الفـتح أبـو: جنـي ابـن يف وهـو. الـصلت أبـي بـن أميـة إلـى البيـت نسب   )١٩٦(

 ،)٦/١٧٥ (المحـيط البحر. يوسف بن محمد: األندلسي حيان وأبي ،)٢/٦٢٩ (اإلعراب

: عقيــل وابــن ،)٢/١٠٠ (المــسالك أوضــح. يوســف بــن اهللا عبــد: األنــصاري هــشام وابــن

 الـدين جـالل: والـسيوطي ،)٢/٢٤٠ (مالـك ابـن ألفيـة على شرح. الرحمن عبد بن عبداهللا

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع. الكمال بن الرحمن عبد

 بــن أحمــد جعفــر أبــو: والنحــاس ،)٤٤ص (الــديوان. غالــب بــن همــام: الفــرزدق يف البيــت   )١٩٧(

ــرآن إعــراب. محمــد ــن ،)٢/٣٣ (الق ــي واب ــو: جن ــتح أب  اإلعــراب صــناعة ســر. عثمــان الف

. الكمـال بـن الـرحمن عبـد الـدين جالل: والسيوطي ،)٢/١٩٤ (والخصائص ،)٢/٤٤٦(

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع

ــتال  )١٩٨( ــن يف بي ــي اب ــو: جن ــتح أب ــان الف ــر. عثم ــناعة س ــراب ص ــن ،)٢/٧١٨ (اإلع ــشام واب  ه

 ).٢/٩٨ (المسالك وأوضح ،)٤٨٥ (اللبيب مغني. يوسف بن اهللا عبد: األنصاري

ــز   )١٩٩( ــراء يف الرج ــى: الف ــن يحي ــاد ب ــاين. زي ــرآن مع ــة) ١/٤ (الق ــه والرواي ــال (في ــواري ق    ،)الج

 ).٢/١٩٤ (الخصائص. عثمان الفتح أبو: جني وابن

ـــو: الفارســـي يف البيـــت   )٢٠٠( ـــن الحـــسن علـــي أب ـــشيرازيات المـــسائل. أحمـــد ب    ،)٢/٤٦٤ (ال

 ).ا ل ع (العرب لسان. مكرم بن محمد: منظور وابن

: والمـرادي ،)٢/١١٧ (مالـك البـن التـسهيل شـرح. اهللا عبد بن محمد: مالك ابن يف البيت   )٢٠١(

 ).١٧٠ص (الداين الجنى. قاسم بن الحسن

 دار. فـراج أحمد الستار عبد: تحقيق) ٦٨ص (الديوان. الملوح بن قيس: ليلى مجنون نظرا   )٢٠٢(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١١ 

. الكتب عالم. طراد مجيد وشرح تقديم) ٥٥ص (الديوان يف وروايته. والنشر للطباعة مصر

 .اللغة هذه على فيه شاهد فال الرواية هذه وعلى) أحدق ولو (هـ١٤١٦: األولى الطبعة

 والتــصحيح التوضــيح شــواهد اهللا عبــد بــن محمــد: مالــك ابــن يف وهــو قائلــه، مجهــول   )٢٠٣(

 ).٢/٤٧ (مالك ابن ألفية إلى السالك منهج. محمد ابن علي: واألشموين ،)١٩٢ص(

ــول   )٢٠٤( ــه، مجه ــو قائل ــن يف وه ــك اب ــد: مال ــن محم ــد ب ــواهد. اهللا عب ــيح ش ــصحيح التوض  والت

 ).٢/٤٧ (مالك ابن ألفية إلى السالك منهج. محمد بن علي: واألشموين ،)١٩٢ص(

: تحقيـق. التربيـزي شـرح) ١/٣٤٤ (الـديوان. الطـائي أوس بـن حبيـب: تمـام أبي يف البيت   )٢٠٥(

 .هـ١٤١٤: الثانية الطبعة. ببيروت العربي الكتاب دار. األسمر راجي

: تحقيـق. التربيـزي شـرح) ٢/٣١٣ (الـديوان. الطـائي أوس بـن حبيـب: تمـام أبي يف البيت   )٢٠٦(

 تفــسير. أحمــد بــن محمــد: والقرطبــي الرابعــة، الطبعــة. المعــارف دار. عــزام عبــده محمــد

 ).٦/٢٧٠ (الثعلبي تفسير. محمد ابن أحمد إسحاق أبو: والثعلبي ،)١١/٢٦٩ (القرطبي

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن حبيب: تمام أبي يف البيت   )٢٠٧(

)٢/٨٧.( 

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن بيبح: تمام أبي يف البيت   )٢٠٨(

)١/٢٩٨.( 

 األسـمر راجي: تحقيق. التربيزي شرح الديوان،. الطائي أوس بن حبيب: تمام أبي يف البيت   )٢٠٩(

 ).٢/٧٣٩ (الضرب ارتشاف. يوسف بن محمد: األندلسي حيان أبي ويف ،)٢/٤٥٣(

 ).١/١١٦ (الديوان. عبيد بن الوليد عبادة أبو: البحرتي يف البيت   )٢١٠(

ــت   )٢١١( ــي يف البي ــد: المتنب ــن أحم ــسين ب ــديوان. الح ــن، )٦٦ص (ال ــشجري واب ــة: ال ــن اهللا هب  ب

 ).١/٢٠١ (األمالي كتاب.علي

 .علـي بـن اهللا هبـة: الـشجري وابـن ،)٦٨ص (الديوان. الحسين بن أحمد: المتنبي يف البيت   )٢١٢(

 ).١/٢٠١ (األمالي كتاب

ــت   )٢١٣( ــو: الحمــداين يف البي ــراس أب ــارث: ف ــن الح ــعيد ب ــديوان. س ــن ويف ،)٢٩ص (ال ــشام اب  ه
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ــصاري ــد: األن ــن اهللا عب ــف ب ــرح. يوس ــذور ش ــذهب ش ــح ،)٢٢٨ص (ال ــسالك وأوض  الم

 ).١/٥٧٨ (الهوامع همع. الكمال بن الرحمن عبد الدين جالل: والسيوطي ،)٢/١٠٢(

 ).٣/٥٠٨ (اءاألدب معجم. اهللا عبد بن ياقوت: الحموي يف البيت   )٢١٤(

 ).١٨/١٧ (بالوفيات الوايف. أيبك بن خليل: الصفدي يف البيت   )٢١٥(

االقـرتاح يف أصـول النحـو وجدلـه . جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن الكمـال: انظر السيوطي   )٢١٦(

 ).٢٩ص(يف أصول النحو . سعيد: ، واألفغاين)١٥٢ص(

 ).٢٦٦ص (ريفالش بالحديث النحوي االحتجاج تاريخ. الدين فخر: قباوة   )٢١٧(

 ).٣/١٤٢ (األغاين. الحسين بن علي الفرج أبو: األصبهاين   )٢١٨(

 ).٦/٣٢٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢١٩(

 ).٩/٥٦٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٠(

 ).١٤ – ٧/٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢١(

. أحمـد بن محمد: والذهبي، )٤/٣٦٥ (الكبير التاريخ. إسماعيل بن محمد: البخاري نظرا   )٢٢٢(

 ).١/٩٠ (الحفاظ تذكرة

 ).٨/٤٥٧ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي   )٢٢٣(

 ).١/٢٢٨ (الحفاظ تذكرة. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٤(

 جـالل: والـسيوطي ،)٧/٢٥٦ (ربىالكـ الطبقـات. الزهـري سعد بن محمد: سعد ابن انظر   )٢٢٥(

 حبـان بـن محمـد: حبـان وابـن ،)١/٧١ (الحفـاظ طبقـات. الكمـال بـن الرحمن عبد الدين

 ).٥/٢٣٧ (الثقات. البستي

 ).٢٠، ١٨، ٦/١٦ (،)٥/٢٧٠ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٦(

 .)٥/٧٨ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٧(

 ).٩٩ - ٥/٩٥ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٨(

 ).٥/٣٦ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٢٩(

 ).٥/٢٢٢ (النبالء أعالم سير. أحمد بن محمد: الذهبي انظر   )٢٣٠(



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٣ 

 ).٢/٢٥٢ (الميزان لسان. أحمد الدين شهاب: حجر ابن   )٢٣١(

 مـسعود بـن اهللا عبـد حـديث مـن حبان، ابن صحيح. البستي حبان بن مدمح: حبان ابن رواه  )٢٣٢(

 ١/٢٦٨ (الصالة يف.( 

 ).٤٦ص (النحو أصول يف. سعيد: األفغاين   )٢٣٣(

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �

� �



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٤ 

  والمراجع المصادر ثبت
 

مكتبـة . هـدى محمـود قراعـة: تحقيـق. معاين القـرآن. سعيد بن مسعدة: األخفش األوسط )١(

 .هـ١٤١١: الطبعة األولى. لقاهرةالخانجي با

محمـد باسـل عيـون : تحقيـق. خالد بن عبد اهللا شـرح التـصريح علـى التوضـيح: األزهري )٢(

 .هـ١٤١٢: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. السود

دار . علـي مهنـا وسـمير جـابر: تحقيـق. األغـاين. أبو الفـرج علـي بـن الحـسين: األصبهاين )٣(

 .نانالفكر بلب

 .هـ١٤٠٧: المكتب اإلسالمي ببيروت. يف أصول النحو. سعيد: األفغاين )٤(

الــدكتور : تحقيـق. علـي بـن الحـسين كـشف المـشكالت وإيـضاح المعـضالت: البـاقولي )٥(

 .هـ١٤١٥: محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

دار المعـارف . حسن كامـل الـصيريف: تحقيق. الديوان. أبو عبادة الوليد بن عبيد: البحرتي )٦(

 .الطبعة الثالثة. بالقاهرة

 . محمد بن إسماعيل: البخاري )٧(

 .دار الفكر. السيد هاشم الندوي: تحقيق. التاريخ الكبير -

الطبعـة . دار ابـن كثيـر ببيـروت. الدكتور مصطفى ديـب البغـا: تحقيق.  البخاريصحيح -

 . هـ١٤٠٧: الثالثة

. عبد العزيز رباح وزميلـه: تحقيق. عبد القادر بن عمر شرح أبيات مغني اللبيب: يالبغداد )٨(

 . هـ١٤١٤: الطبعة الثانية. دار الثقافة العربية

مكتبـة البـاز . محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيق. السنن الكربى. أحمد بن الحسين: البيهقي )٩(

 .هـ١٤١٤: بمكة

 .حبيب بن أوس الطائي: أبو تمام )١٠(

الطبعــة . دار المعــارف. محمــد عبــده عــزام: تحقيــق. شــرح التربيــزي.  أبــي تمــامديــوان -

 .الرابعة



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٥ 

. دار الكتـاب العربـي ببيـروت. راجـي األسـمر: تحقيـق. شرح التربيزي. ديوان أبي تمام - 

 .هـ١٤١٤: الطبعة الثانية

مراجعـة . ابن عاشوراإلمام : تحقيق. تفسير الثعلبي. أبو إسحاق أحمد ابن محمد: الثعلبي )١١(

 .هـ١٤٢٢: الطبعة األولى. دار إحياء الرتاث ببيروت. وتدقيق نظير الساعدي

. طـاهر الـزاوي وزميلـه: تحقيـق. النهاية يف غريـب األثـر. المبارك بن محمد: ابن الجزري )١٢(

 .هـ١٣٩٩: المكتبة العلمية ببيروت

. مؤسـسة نـادر. عـامر أحمـد حيـدر: تحقيق. مسند ابن الجعد. علي بن الجعد: ابن الجعد )١٣(

 .هـ١٤١٠: الطبعة األولى

 . أبو الفتح عثمان: ابن جني )١٤(

مطبعــة دار . عــالم الكتــب ببيــروت: الناشــر. محمــد علــي النجــار: تحقيــق. الخــصائص -

 .هـ١٣٧٦: الكتب المصرية

ــق. ســر صــناعة اإلعــراب - ــداوي: تحقي ــدكتور حــسن هن ــم بدمــشق. ال ــة . دار القل الطبع

 .هـ١٤٠٥: لىاألو

مـصطفى : تحقيـق. المـستدرك علـى الـصحيحين. محمد بن عبد اهللا النيـسابوري: الحاكم )١٥(

 . هـ١٤١١: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. عبد القادر عطا

 .محمد بن حبان البستي: ابن حبان )١٦(

 .هـ١٣٩٥: الطبعة األولى. دار الفكر. شرف الدين أحمد: تحقيق. الثقات -

: الطبعـة الثانيـة. مؤسسة الرسالة ببيروت. شعيب األرناؤوط: تحقيق. صحيح ابن حبان -

 .هـ١٤١٤

 .م١٩٥٩: دار الكتب العلمية ببيروت. فاليشهمر: تحقيق. مشاهير علماء األمصار -

 .شهاب الدين أحمد بن علي: ابن حجر العسقالين )١٧(

: الطبعـة األولـى. دار الجيـل. د البجـاويعلي محمـ: تحقيق.  اإلصابة يف تمييز الصحابة-

 .هـ١٤١٢



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٦ 

 .هـ١٤٠٤: الطبعة األولى. دار الفكر ببيروت. هتذيب التهذيب - 

ــاري - ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ــق. ف ــب: تحقي ــدين الخطي ــب ال ــة . مح دار المعرف

 .ببيروت

 .مؤســسة األعلمــي ببيــروت. دائــرة المعــارف النظاميــة بالهنــد: تحقيــق. لــسان الميــزان -

 .هـ١٤٠٦: الطبعة الثالثة

: الطبعـة األولـى. دار العاصـمة. الدكتور سـعد ناصـر الـشرتي: تحقيق. المطالب العالية -

 .هـ١٤١٩

دار . شـرح الـدكتور خليـل الـدويهي. الـديوان. الحـارث بـن سـعيد:  أبو فراس :الحمداين )١٨(

 .هـ١٤١٤: الطبعة الثانية. الكتاب العربي ببيروت

 . قوت بن عبد اهللايا: الحموي )١٩(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. معجم األدباء -

 .دار الفكر ببيروت. معجم البلدان -

 .مؤسسة قرطبة بمصر. مسند اإلمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين: ابن حنبل )٢٠(

 . محمد بن يوسف: أبو حيان األندلسي )٢١(

َارتشاف الضرب - مكتبـة . الدكتور رجب عثمان محمد وزميله: تحقيق.  من لسان العربَ

 .هـ١٤١٨: الطبعة األولى. الخانجي بالقاهرة

الطبعـة . الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وزمالئـه: تحقيق. البحر المحيط يف التفسير -

 .هـ١٤٢٢: األولى

ــه )٢٢( ــن خالوي ــد: اب ــن محم ــسين ب ــا. الح ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــصر يف ش ــديعمخت ــة . ب الب عناي

 .م١٩٣٤: المطبعة الرحمانية بمصر. برجشرتاسر

الـدكتور محمـد مـصطفى : تحقيـق. صـحيح ابـن خزيمـة. محمـد بـن إسـحاق: ابن خزيمة )٢٣(

 .م١٩٧٠: المكتب اإلسالمي ببيروت. األعظمي

. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. السنن. سليمان بن األشعث األزدي: أبو داوود )٢٤(

 .دار الفكر



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٧ 

. حاشــية العالمــة الدســوقي علــى مغنــي اللبيــب. محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة: الدســوقي )٢٥(

المطبعــة . هـــ١٨٥٨: محمــد أحمــد الطمــاوي: صــححها وراجعهــا علــى الطبعــة األميريــة

 .الحميدية بمصر

 .محمد بن أحمد: الذهبي )٢٦(

 .الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. تذكرة الحفاظ -

مؤســسة . شــعيب األرنــاؤوط ومحمــد نعــيم العرقــسوسي: تحقيــق.  ســير أعــالم النــبالء-

 .هـ١٤١٣ :الطبعة التاسعة. الرسالة ببيروت

الطبعـة . دار الكتـب العلميـة ببيـروت. التفـسير الكبيـر. فخر الدين محمد بن عمر: الرازي )٢٧(

 .هـ١٤٢١:األولى

دار . وشـرح الـدكتور محمـد يوسـف نجـم: حقيـقت. الـديوان. عبيد اهللا بن قـيس: الرقيات )٢٨(

 .صادر ببيروت

دار إحيـاء الـرتاث . عبـد الـرزاق المهـدي: تحقيق. الكشاف. محمود بن عمر: الزمخشري )٢٩(

 .ببيروت

األسـتاذ سـعيد : تحقيـق. حجـة القـراءات. أبو زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد: ابن زنجلة )٣٠(

 .هـ١٤٠٢ :نيةالطبعة الثا. مؤسسة الرسالة. األفغاين

. د عبد الحسين الفتلـي: تحقيق. األصول يف النحو. أبو بكر محمد بن السري: ابن السراج )٣١(

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨: الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة

 .دار صادر ببيروت. الطبقات الكربى. محمد بن سعد الزهري: ابن سعد )٣٢(

: تحقيـق. مـصون يف علـوم الكتـاب المكنـونالـدر ال. أحمـد بـن يوسـف: السمين الحلبـي )٣٣(

 . هـ١٤٢٧:الطبعة الثانية. دار القلم. الدكتور أحمد الخراط

 .الطبعة األولى. دار الجيل. عبد السالم هارون: تحقيق. الكتاب. عمرو بن عثمان: سيبويه )٣٤(

 . جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال: السيوطي )٣٥(

. مطبعة الثغـر. الدكتور محمود فجال: دراسة وتحقيق. دلهاالقرتاح يف أصول النحو وج -

 .هـ١٤٠٩: الطبعة األولى



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

  امليزان يـف) مالئكة فيكم يتعاقبون (لغة
� �

١١٨ 

 .هـ١٤٠٣: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. طبقات الحفاظ - 

 .المكتبة الوقفية بمصر. عبد الحميد هنداوي: تحقيق. همع الهوامع للسيوطي -

الـدكتور محمـود محمــد : تحقيـق. ن الـشجريأمــالي ابـ. هبـة اهللا بـن علـي: ابـن الـشجري )٣٦(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطناحي

. مكتبـة الرشـد. كمال يوسف الحوت: تحقيق. المصنف. عبد اهللا بن محمد: ابن أبي شيبة )٣٧(

 . هـ١٤٠٩ :الطبعة األولى

دار إحيــاء . األرنــاؤوط ملــةأحمـد : تحقيــق. الــوايف بالوفيــات. خليــل بــن أيبـك: الـصفدي )٣٨(

 .هـ١٤٢٠ :الرتاث ببيروت

المكتـب . حبيـب الـرحمن األعظمـي: تحقيـق. المـصنف. عبد الرزاق بن همام: الصنعاين )٣٩(

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الثانية. اإلسالمي ببيروت

 .سليمان بن أحمد: الطرباين )٤٠(

ــط- ــم األوس ــق.  المعج ــه: تحقي ــد وزميل ــن محم ــوض اهللا ب ــن ع ــارق ب ــرمين .ط  دار الح

 .هـ١٤١٥: بالقاهرة

الطبعـة . مكتبة الزهراء بالموصل. حمد بن عبد المجيد السلفي: تحقيق. المعجم الكبير -

 .هـ١٤٠٤: الثانية

علـي محمـد : تحقيـق. االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب. يوسف بن عبد اهللا: ابن عبد الرب )٤١(

 .هـ١٤١٢: الطبعة األولى. دار الجيل ببيروت. البجاوي

: الطبعـة الثانيـة. مكتبة الخانجي بالقاهرة. بحوث ومقاالت يف اللغة. رمضان: عبد التواب )٤٢(

 .هـ١٤٠٨

مكتبــة . عنايــة الـدكتور محمــد فـؤاد ســزكين. مجــاز القـرآن. معمـر بــن المثنـى: أبـو عبيــدة )٤٣(

 .الخانجي بالقاهرة

. ز يف تفـسير الكتـاب العزيــزالمحــرر الـوجي. أبـو محمـد عبــد الحـق بـن غالـب: ابـن عطيـة )٤٤(

ــق ــد: تحقي ــشايف محم ــد ال ــسالم عب ــد ال ــان. عب ــة بلبن ــب العلمي ــى. دار الكت : الطبعــة األول

 .هـ١٤١٣



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١١٩ 

عنايـة الـدكتور . شرح ابن عقيل علـى ألفيـة ابـن مالـك. عبد اهللا بن عبد الرحمن: ابن عقيل )٤٥(

 .هـ١٤١٨: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. إميل يعقوب

 .أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين: العكربي )٤٦(

: الطبعـة األولـى. دار الفكـر. الدكتور عبد اإللـه نبهـان: تحقيق.  إعراب الحديث النبوي-

 . هـ١٤٠٩

. عـالم الكتـب ببيـروت. محمـد الـسيد أحمـد عـزوز: تحقيـق. إعراب القـراءات الـشواذ -

 .هـ١٤١٧: الطبعة األولى

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي. علي محمد البجاوي: تحقيق. رآنالتبيان يف إعراب الق -

 .دار المعرفة ببيروت. مسند أبي عوانة. يعقوب بن إسحاق: أبو عوانة )٤٧(

 .المكتبة العتيقة. مشارق األنوار. عياض بن موسى السبتي: ابن عياض )٤٨(

دار إحياء الـرتاث . بخارعمدة القاري شرح صحيح ال. بدر الدين محمود بن أحمد: العيني )٤٩(

 . ببيروت

 .أبو علي الحسن بن أحمد: الفارسي )٥٠(

: الطبعـة األولـى. كنـوز إشـبيليا. الدكتور حـسن هنـداوي: تحقيق.  المسائل الشيرازيات-

 .هـ١٤٢٤

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. مصطفى الحدري: تحقيق. المسائل المنثورة -

 .هـ١٤٠٣:الطبعة الثالثة. عالم الكتب ببيروت. معاين القرآن. ديحيى بن زيا: الفراء )٥١(

دار الكتــب العلميــة . األســتاذ علــي فــاعور: تحقيــق. الــديوان. همــام بــن غالــب: الفــرزدق )٥٢(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة األولى. ببيروت

الـرتاث يف : مكتـب تحقيـق: تحقيـق. القاموس المحـيط. محمد بن يعقوب: الفيروزآبادي )٥٣(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت. ة الرسالةمؤسس

. دار الملتقـى بحلـب. تـاريخ االحتجـاج النحـوي بالحـديث الـشريف. فخـر الـدين: قباوة )٥٤(

 . هـ١٤٢٥: الطبعة األولى
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دار . أحمــد عبــد العلــيم الــربدوين: تحقيــق. تفــسير القرطبــي. محمــد بــن أحمــد: القرطبــي )٥٥(

 .هـ١٣٧٢: الطبعة الثانية. الشعب بالقاهرة

. الـدكتور حـاتم الـضامن: تحقيـق. مـشكل إعـراب القـرآن. مكـي بـن أبـي طالـب: القيسي )٥٦(

 .هـ١٤٠٥: الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت

: الطبعـة الرابعـة. دار الكتـاب العربـي. التـسهيل لعلـوم التنزيـل. محمد بـن أحمـد: الكلبي )٥٧(

 .هـ١٤٠٣

 . دار إحياء الرتاث بمصر. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. موطأ مالك. ن أنسمالك ب )٥٨(

 . محمد بن عبد اهللا: ابن مالك )٥٩(

 .هـ١٣٧٨: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. محمد كامل بركات: تحقيق. التسهيل -

 الــدكتور عبــد الــرحمن الــسيد وزميلــه هجــر للطباعــة والنــشر،: تحقيــق. شــرح التــسهيل -

 .هـ١٤١٠: الطبعة األولى

محمـد : تحقيـق. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح البـن مالـك -

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الثالثة. عالم الكتب. فؤاد عبد الباقي

الـدكتور فخــر : تحقيــق. الجنــى الـداين يف حــروف المعـاين. الحـسن بــن القاسـم: المـرادي )٦٠(

 .هـ١٤١٣: الطبعة األولى. ب العلمية ببيروتدار الكت. الدين قباوة وزميله

. الـدكتور بـشار عـواد معـروف: تحقيـق. هتذيب الكمـال. يوسف بن عبد الرحمن: المزي )٦١(

 .هـ١٤٠٠: الطبعة األولى. مؤسسة الرسالة ببيروت

دار إحيـاء . محمد فؤاد عبد البـاقي: تحقيق. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري )٦٢(

 . بيروتالرتاث ب

 .قيس بن الملوح: مجنون ليلى )٦٣(

 .دار مصر للطباعة. مكتبة مصر. عبد الستار أحمد فراج: تحقيق. ديوان مجنون ليلى -

 .هـ١٤١٦: األولى الطبعة. الكتب عالم. طراد مجيد وشرح تقديم. ليلى مجنون ديوان -

. دار المعرفـة ببيـروت. يثـيعبـد اهللا الل: تحقيـق. رجال مسلم. أحمد بن علي: ابن منجويه )٦٤(

 .هـ١٤٠٧: الطبعة األولى



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

 

  عبد اهللا حممد حياين. د

  

١٢١ 

 .الطبعة األولى. دار صادر ببيروت. لسان العرب. محمد بن مكرم: ابن منظور )٦٥(

. الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد: تحقيق. إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد: النحاس )٦٦(

 .هـ١٤٠٩: الطبعة الثالثة. عالم الكتب ببيروت

الدكتور عبد الغفـار سـليمان البنـداري : تحقيق. السنن الكربى. أحمد بن شعيب: نسائيال )٦٧(

 .هـ١٤١١: الطبعة األولى. دار الكتب العلمية ببيروت. وزميله

: تحقيـق. المـسند المـستخرج علـى صـحيح مـسلم. أحمد بن عبد اهللا األصبهاين: ُأبو نعيم )٦٨(

 .هـ١٤١٧: الطبعة األولى. روتدار الكتب العلمية ببي. محمد حسن الشافعي

: الطبعـة الثانيـة. دار إحياء الـرتاث ببيـروت. شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف: النووي )٦٩(

 .هـ١٣٩٢

 . جمال الدين عبد اهللا بن يوسف: ابن هشام )٧٠(

دار . محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيـق. أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك -

 .هـ١٣٩٩: بعة الخامسةالط. الجيل ببيروت

الـشركة المتحـدة . عبد الغنـي الـدقر: تحقيق. شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -

 .هـ١٤٠٤: بسوريا

المكتبــة . محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: تحقيــق. شــرح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

 .هـ١٤٢١: العصرية

تـصوير . ارك وزمالئـهالـدكتور مـازن المبـ: تحقيـق. مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب -

 .جامعة حلب

: دار الكتـب العلميـة ببيـروت. أسـماء أبـو بكـر محمـد: تحقيق. الديوان. عروة: ابن الورد )٧١(

 .هـ١٤١٨

. حسن سليم أسد: تحقيق. مسند أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي: أبو يعلى الموصلي )٧٢(

 .هـ١٤٠٤: دار المأمون للرتاث بدمشق. الطبعة األولى

 ** * 
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Ahmed Haider. Nader Foundation. First edition: 1410 AH. 
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Al-Hamdani: Abu Firas: Al-Harith bin Saeed. Diwan. Explained by Dr. 
Khalil Douaihy. Dar: house 

(18) 
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1413 AH. 
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(19) 

Ibn Hanbal: Ahmad bin Mohammad bin Hanbal al-Shaibani. Musnad of 
Imam Ahmad. Cordoba Foundation, Egypt. 

(20) 

Ibn Khaluyah: Al-Hussain bin Muhammad. A summary of the anomalies 
of the Qur’an from the Badi book Bergstraße care. The Rahmani Press, 
Egypt: 1934 A.D. 

(21) 

Ibn Khuzaymah: Muhammad bin Ishaq. Sahih Ibn Khuzaymah. 
Investigation by: Dr.Muhammad Mustafa Al-Azami. The Islamic Office in 
Beirut: 1970 A.D. 

(22) 
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(23) 
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(24) 
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- The conduct of the flags of the nobility. Investigation by: Shuaib Al-Arnaout 
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(27) 
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(28) 
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in Beirut. First edition: 1412 AH. 

(40) 
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Ibn Atiyah: Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib. The brief editor in 
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Ibn Aqeel: Abdullah bin Abdul Rahman. Ibn Aqeel explained on the 
Millennium Ibn Malik. Attention by Dr. Emile Yacoub. Scientific Books 
House in Beirut. First edition: 1418 AH. 

(44) 
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House. First edition: 1409 AH. 
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The world of books in Beirut. First edition: 1417 AH. 
- Explanation in the translation of the Qur’an. Investigation by: Ali 

Muhammad Al-Bedjaoui. Issa Al-Babi Al-Halabi Press. 

(45) 

Abu Awana: Yaqoub bin Ishaq. Musnad Abi Awana. House of Knowledge 
in Beirut. 

(46) 

Ibn Ayyad: Ayyad ibn Musa al-Sabti. East Lights. The antique library. (47) 
Al-Aini: Badr al-Din Mahmoud bin Ahmed. Mayor of Continental 
properly explain Steam. Heritage revival house in Beirut. 

(48) 

Persian: Abu Ali Al-Hassan bin Ahmed. 
- Shirazi matters. Investigation: Dr. Hassan Hindawi. Treasures of Seville. 

First edition: 1424 AH. 
- Issues published. Investigation by: Mustafa Al-Hadry. Publications of the 

Arabic Language Academy in Damascus. 

(49) 

Fur: Yahya bin Ziyad. Meanings of the Qur’an. The world of books in 
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Mission Foundation in Beirut. Second edition: 1407 AH. 
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Al-Qurtubi: Muhammad bin Ahmed. Interpretation of the Cordovan. 
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Al-Qaisi: Makki bin Abi Talib. The problem of parsing the Qur’an. 
Investigation by: Dr. Hatem Al-Damen. The Mission Foundation in Beirut. 
Second edition: 1405 AH. 

(55) 

Al-Kalbi: Muhammad bin Ahmed. Facilitate download science. Arab Book 
House. Fourth Edition: 1403 AH. 

(56) 

Malik bin Anas. Muwatta 'Malik. Investigation: Mohamed Fouad Abdel-
Baqi. House revival of heritage in Egypt. 

(57) 

Ibn Malik: Muhammad bin Abdullah. 
- Facilitation. Investigation by: Muhammad Kamel Barakat. Arab Writer 

House for Printing and Publishing: 1378 AH. 
- Explanation of the facility. Edited by: Dr. Abdel Rahman Al-Sayed and his 

colleague Hajar for Printing and Publishing, First Edition: 1410 AH. 
- Evidence for clarification and correction of the problems of the Sahih 

Mosque by Ibn Malik. Investigation: Mohamed Fouad Abdel-Baqi. The 
world of books. Third edition: 1403 AH. 

(58) 

Al-Mouradi: Al-Hassan bin Al-Qasim. The proximal genie in the letters of 
meanings. Investigation by: Dr. Fakhr El Din Qabawa and his colleague. 
Scientific Books House in Beirut. First edition: 1413 AH. 

(59) 

Al-Mazi: Yusef bin Abdul-Rahman. Refinement of perfection. Investigation 
by: Dr. Bashar Awad Maarouf. The Mission Foundation in Beirut. First 
edition: 1400 AH. 

(60) 

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nisaburi. Sahih Muslim. Investigation: Mohamed 
Fouad Abdel-Baqi. Heritage revival house in Beirut. 

(61) 

Majnun Laila: Qais bin al-Malouh. 
- Diwan of Majnun Layla. Investigation by: Abdul Sattar Ahmed Farraj. 

Egypt Library. Misr Printing House. 
- Diwan of Majnun Layla. Presentation and explanation of Majid Trad. The 

world of books. First edition: 1416 AH. 

(62) 

Ibn Mengwi: Ahmed bin Ali. Muslim men. Investigation: Abdullah Al-
Laithi. House of Knowledge in Beirut. First edition: 1407 AH. 

(63) 

Ibn Manzoor: Muhammad bin Makram. Arabes Tong. Dar Sader in 
Beirut. First edition. 
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Copper: Abu Jaafar Ahmad bin Mohammad. Translation of the Qur’an. 
Investigation by: Dr. Zuhair Ghazi Zahid. The world of books in Beirut. Third 
edition: 1409 AH. 
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First edition: 1411 AH. 
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Al-Nawawi: Yahya Bin Sharaf. Sahih Muslim explanation. Heritage revival 
house in Beirut. Second edition: 1392 AH. 
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Ibn Hisham: Jamal al-Din Abdullah bin Yusuf. 
- He explained tracts to the millennium Ibn Malik. Achieving Muhammad 

Muhyiddin Abdul Hamid. House of generation in Beirut. Fifth Edition: 
1399AH. 

- Explanation of gold nuggets in knowing the words of the Arabs. Investigation 
by: Abdul Ghani Aldaqer. The United Company of Syria: 1404AH. 

- Explanation of the diameter of dew and echo. Achieving Muhammad 
Muhyiddin Abdul Hamid. Modern Library: 1421 AH. 

- Mughni al-Labib on the books of Arabic poems. Investigation by: Dr. Mazen 
Al-Mubarak and his colleagues. Photography University of Aleppo. 
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Ibn al-Ward: Erwa. Diwan. Investigation by: Asmaa Abu Bakr Muhammad. 
Scientific Books House in Beirut: 1418 AH. 
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