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 يف الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  االفعال

 ه(138لالمام مشس الدين الربماوي )ت 

  

 جامعة االنبار -كلية الرتبية للعلوم االنسانية -ر جرو الدليميطد. علي مم.أ.

 جامعة االنبار -كلية الرتبية للعلوم االنسانية-منتهى عيد خلف سلمان  طالبة الدكتوراه

  

 املستخلص:

هذا البحث اىل دراسة االفعال يف كتاب الالمعع الصعبيح اذ ذكعر الربمعاوي     يهدف 

اهمية هذه االفعال يف كتابه )الالمع الصبيح( واتضح للباحثة ان الفعل إمعا الممعا    

او متعديا  ويكون المما  متعديا   حبسب سياق  الكالم. واهلدف من هذه الدراسة هو 

حاديعث النبويعة الشعريفة يف هعذا     حماولة لدراسة جانعب معن جوانعب دراسعة اال    

 الكتاب اذ مجع الربماوي مادته من كتاب اجلامع الصحيح للبخاري.

 

 الكلمات الرئيسية: النحو العربي , االفعال , الربماوي

Abstract: 
The aim of the study is to investigate the verbs in Al-

Lami'a Al-Sabih book. Al-Barmawi mentioned the 
importance of these verbs in his book in (Al-Lami'a Al-
Sabih). The researcher reveals that the verbs can occur 

transitive، and it occurs transitive-intransitive according the 

speech. The aim of this study is to attempt to study part of 
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Holly Al-Hadith study in this book، Al-Barmawi has gathered 

the material from Al_Jami' Al-Sahih book for Al-Bukhari.  

 
Keywords: Arabic Grammar, Verbs, Al-Barmawi 

 

 املقدمة:

اللهم انا نستعني بك ونستهدي بنورك ونرجو عفوك ونطمعع براعاك ونلمعل أن    

لوجهك الكريم والصعال  والسعالم علعى ا عرف خلقعه      يكون علمنا هذا خالصا 

 النيب العربي االمي وعلى اله الطيبني الطاهرين واصحابه امجعني... وبعد

قام العلماء بتدوين حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( والتثبت من صعحته  

وروايته والرحلة يف طلبه , وكان من بني اولئعك اففعاو واجلهابعذ  النقعاد: حممعد      

امساعيل البخاري, العذي واعع كتعاب )اجلعامع الصعحيح( فكعان اول مصعنف يف        

 الصحيح اجملرد واتفق مجهور العلماء على انه اصح كتاب بعد كتاب اهلل تعاىل.

وقد تفانى اهل العلم قدميا  وحديثا  يف  رحه, وكان من بني اولئك العلماء : حممعد  

حماولعة لدراسعة جانعب معن     هع( فهعذالبحث هعو   138بن عبدالدائم الربماوي )ت

جوانب االحاديث النبوية الشريفة وكانت طبيعة البحث ان يتضمن معن مطلعبني   

 .املطلب االول يف تعدي ولزومه واملطلب الثاني انواع الفعل

 املطلب االول

 تعّدي الفعل ولزومه 

ال خيلو الفعل من أحد الوصفني إّما المم وأّما متعٍد )) فالالمم ما ال يفتقر بعد 

وأّما املتعدي فما افتقر بعد  ,كقولك : )َقاَم ميٌد(  ,فاعله إىل حمل خمصوص حيفظه 
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, ويسّمى الفعل الالمم قاصرا  , لقصوره على  (8) فاعله إىل حمل خمصوص حيفظه ((

الفاعل , ويسمى الفعل املتعدي جماوماً  , جملاومته الفاعل للمفعول , ويسمى أيضا  

, وعالمة الفعل املتعدي قبوله )هاء الضمري(  ( 2)الفعل الواقع , لوقعه على املفعول

 مالك : )الرجز( العائد  إىل املفعول به وهي غري )هاء املصدر( كما قال ابن 

 . (3)َعاَلَمةُ الِفعل امُلعدَّى أْن تصل          َها َغري َمصدر ِبِه َنحو َعِمل        

وفّصل العلماء يف بيان أسباب تعدي الفعل ولزومه , أمَّا أسباب تعدي الالمم    

فمنها اهلمز  , ومنها التضعيف مثل )فّرح( ومياد  ألف املفاعلة مثل )جالس( 

حرف اجلر , مثل )ذهبت بهِ ( ومياد  اهلمز  والسني والتاء مثل )استخرج(  ومياد 

وقد تقدم يف الفصل  –والتضمني وله تفصيل آتٍ , وحذف حرف اجلر توسعا  

وحتويل  –وسياتي يف تفصيله  –أّما أسباب لزوم املتعدي فمنها التضمني  –األول 

اوعة حنو " كسرته فانكسر" الصيغة إىل)َفُعل( لقصد التعجب واملبالغة , واملط

 .  (5)وغريها  (4)ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُروَن  واعف الفاعل بتلخريه كقوله تعاىل : 

وميكن تقسيم املباحث املتعلقة بتعدي الفعل ولزومه الوارد  عند الربماوي يف   

 كتابه الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح على النحو اآلتي : 

 الفعل املتعدي -:أوال  

( : )) إّن رفاَعة الْقَرويَّ ورد عن الربماوي يف كتابه تعليق على قول عائشة )   

 . (6) طلََّق امرَأتُه فَبتَّ طالقها فتزوجها بعده عبُدالرَّمحن بن مبري ... ((

,  (7)فذكر الربماوي أنَّ )َبتَّ( , أي: قطع بتطليق الثالث و)البتُّ( هو القطع    

, ثم قال إنَّ )بَت يُبتُّ( بالضم يف  (1)تَّ( لغة اعيفة كما حكاها اجلوهريو)أب

 . (9)املضارع وجيوم فيه الكسر أيضا  
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أما بدر الدين العيين فقد اعَّف الكسَر , وبيَّن إّنما سهل تعدي هذه افروف    

 . (80)إىل املفعول ا رتاك الضم والكسر فيهن 

يتحدث عن الفعل )حّن( الذي هو كبنية)بّت( : هع( وهو 350وقال الفارابي )ت   

, وذكره  (88))) وهذا الباب ال جييء متعديا  إىل مفعول إال يف أحرف متعدد  ((

ِ  ِلَمن مل َيُبتَّ الصّياَم  اخلطابي يف تعليقه على قوله )سبحانه وتعاىل( : ))ال َصيام

) رواه العامة )ُيبّت( مضمومة الياء , واللغة العالية , قال  (82)من الليل ((

)َيُبّت( , من َبّت َيُبّت إذا قطع , وَمْن رواه )َيُبّت( فقد َوِهم , وإّنما )يبّت( من 

 . (83)باب )يبّيت( وقد رواه أيضا  ملن مل " َيبيَّت الصيام من الليل (( 

توتة ( أي : مبتوت طالقها ثم وذكر املناوي قوهلم : )بتَّ طالق املرأ  فهي مب     

 , فهنا جند الفعلني يتعديان إىل املفعول .  (84)قال : وأبت طالقها باأللف لغة 

 واخلالصة أن لغة اجلمهور )بتَّ( ولغة بعض العرب )أبتَّ( وكالهما متعد .  

ومثالنا اآلخر : عن الفعل املتعدي , عن ابن عمر عن النيبَّ)سبحانه وتعاىل( قال   

 . (85)أجعلوا يف بيوتكم من صالتكم , وال تتخذوها قبورا  ((  : ))

قال الربماوي : )من صالتكم( , أي : بعض , وهو مفعوُل اجلعل , ألنَّه ُمتعّد     

َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر  لواحٍد كما يف قوله تعاىل: 
, وخبالف ما إذا كان  (86)

َجَعَلُكْم َخَلاِئَف اْلَلْرِض مبعنى التصيري, فإّنه يتعّدى ألثنني , حنو قوله تعاىل: 
(87) 

, وقال البيضاوي : )من صالتكم ( مفعول )أجعلوا( أي :  (81). تابعه الشافعي

 .  (89)أجعلوا بعض صالتكم يف البيوت 

ا ذكره الربماوي يف كتابه الالمع وذكر بدر الدين العيين يف عمد  القاري م  

الصبيح قوله : )من صالتكم( , قيل : أي بعض صالتكم, قال الكرماني : هو 
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َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مفعول اجلعل وهو متعد إىل واحد , كقوله تعاىل:
(20) ,

قلت: معنى قوله: )اجعلوا بيوتكم من صالتكم, صلوا فيها وال جتعلوها كالقبور 

 . (28)مهجور  من الصال  واملراد صال  النافلة, أي :صلوا النَّوافل يف بيوتكم 

وجاء عن اهلروي الذي أ ار إىل أن: )من صالتكم( أي: بعض صالتكم اليت هي   

صالتكم( مفعول أوَّل , ويف بيوتكم مفعول النوافل ُمؤّدا  يف بيوتكم, وقوله: )من 

ثاٍن , ُقدَّم على األول لالهتمام بشلن البيوت, ان من حقَّها أن جيعل هلا نصبا  من 

الطاعات لتصري منوَّر ؛ ألنها ملواكم ومنقلُبُكْم وليس كقبوركم اليت ال تصلح 

 .(24)واملباركفوري (23).وتابعه املناوي(22)لصالتكم

 الالمم املتعديالفعل  -ثانياً  :

يعين ذلك أّنه باإلمكان أن يكون الفعل المما  ومتعديا  يف الوقت نفسه , بناء     

على ما يقصده املتكلم , وقد ذكر ذلك الربماوي يف كتابه وذلك يف تعليقه على 

قوله )سبحانه وتعاىل( )) إذا ُقلَت لصاحبك يوم اجُلمعة أنصْت واإلمام خيطب فقد 

 . (25)لغوت (( 

قال الربماوي :  )) )لغوت( أي: قلُت الّلغَو , وهو الكالم الساقط الباطل ,    

 . (26)وقيل: ِمْلُت عن الصواب , وقيل: تكلمت مبا ال ينبغي , ويروى )لغيت( (( 

وذكر النووي أن )لغا يلغو(, أفصح من )لغا يلغي(, ثم قال: وواهر القرآن    

َوَقاَل   ( ثم ذكر قوله تعاىل  :ر )يقتضي هذه الثانية اليت هي لغة أبي هري

–, وقال فيه أيضا  : لغى  (27) الَِّذيَن َكَفُروا َلا َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَآِن َواْلَغْوا ِفيِه

 . (29)وبّين ذلك ابن األثري  (21)يلغى لغا   -بالكسر
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,  (30)وذكر ابن البطال الروايتني وأّن الثانية )فقد ألغيت( وليس )فقد لغيت(   

وعلى هذا فيكون املفعول احملذوف هو )اجلمعة( , فقوله )ألغيت( أي مجعتك وأّما 

)أتيت يلغو( , فيكون المما  مبعنى الرواية : املعنى األول فتقدير )ألغيت( أي

 . (38)املشهور  

وترى الباحثة بعد البحث املفصل أّن الفعل )لغا( يف افديث ممكن أن يكون    

 ذوف , وهو )اجلمعة( وممكن أن يكون المما  .متعديا  فمفعوله حم

ومثالنا اآلخر : ما كان الفعل المما  ومتعديا  , عن جرير : أن النيب)سبحانه   

وتعاىل( قال له يف ُحجة الوداع:)) استنصت النَّاس, فقال: ال ترجعوا بعدي كفارا  

 . (32)يضرُب بعضكم رقاب بعضٍ ((

قال الربماوي : )استنصت( استفعال من : َأنَصَت , الرباعي , وهو قليٌل ,   

 . (33)واإلنصات المٌم ومتعٌد , يقال : أنصته , وأنصت له 

اما الكرماني فقد ذكر: أن )استنصت( بصيغة األمر واالستنصات استفعال من    

ال أنه جاء مبعنى االنصات جاء المما  ومتعديا  يعين : استعمل أنصتوه وأنصتوا له 

 . (34)االسكات 

وذكر الكوراني الشافعي: أن معنى )استنصت الناس( أي: أطلب منهم    

اإلنصات , وذكر ما قاله ابن األثري: يقال: أنَصَت ونَصَت مبعنًى . فسقط ما يقال : 

ان االستفعال من االنصات قليل , ألن االستْفعال من الثالثي ال من املزيد كما 

 . (35)توهمه

وتابع الشافعي ما ذكره الربماوي من أن االنصات المم ومتعد , ُيقال أنصته    

 .(36)وأنصت له
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وقال القااي عياض )ن ص ت( قوله : إذا قلت لصاحبك أنصت وإذا أقام   

اإلمام أنصت هو السكوت لالستماع ملا ُيقال ومنه استنصت الناس أي : أمرهم 

 . (37) بالسكوت ُيقال فيه : أنصت ونصت أيضا 

, يف دليل الفافني ما ذكره الربماوي وتابعهم أيضا   (31)وذكر الشافعي    

ويتضح مما سبق أن معنى )استنصت( هو طلب السكوت  (39)القسطالني 

 واالنصات يلتي مبعنى واحد فهو المم ومتعدٍ  .

 املتعّدي حبرف اجلر -ثالثاً  :

تقدم أنَّ الفعل املتعدي قد يتعدى بنفسه أو حبرف اجلر , وجيوم أن يتعدى بهما    

,أي : يصلح بنفسه ويصلح حبرف اجلر , ذكر الربماوي مثاال  عن املتعدي حبرف اجلر 

, قال النيب)سبحانه وتعاىل( : )) يوم بدٍر حني صففنا لقريشٍ  وصفُّوا لنا , إذا 

 . (40)(( أكثبوكم فعليُكم بالنَّبلِ 

قال الربماوي : )أكثبوكم( مبثلثة , ثم موحَّد  , ُيقال : َكَثَب وأكثَب : إذا َقاَرَب ,     

والكثيُب القرب , واهلمز  فيه للتعدية , فلذلك َعدًّاها إىل امريهم , وقيل معناه : 

 (48) حتاقلوا عليكم وتكاثروا  وذلك أن النُّبل إذا رمى اجلمع مل ُيْخط , ففيه ردٌع هلم

. 

وقال أيضا  معناه : )أكثروكم( كذا رواه البخاري , ولكن املعروف يف اللغة :    

قارُبوكم , واهلمز  فيه للتَّعدية , وكذا رواه أبو داود : )إذا أكثبوُكم( , يعين : 

 . (42)غشوكم 

بقوله: جاؤوكم بكثر  من الرمل , ورواه  (43)وهذا ما ذكره ابن قرقول   

ا أكُثبوكم( بتقديم الباء بواحد  على الثاء املثلثة , وهو تصحيف , : )إذ (44)القابسي
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وفسره بعضهم من الكثيبة وهي مجاعة اخليل والرََّجل إذا اجتمعوا عليكم , وقيده 

بعضهم : )أكبُثوُكْم( ومعم أنه الصواب , وهو اخلطل احملض من جهة اللفظ 

 . (45)يظه واملعنى , إمنا يقال: كبته , ال أكبته , إذا رده بغ

وقال الطييب : ويف رواية )إذا كثبوكم( , والكثب القرب , واهلمز  يف )أكثبوكم(    

 . (46)للتعدية فلذلك عداها إىل امري )كهم( 

وذكر القااي عياض ما ذكره الربماوي وماد بلن أكثبك الشيء أي قرب منك     

يف البخاري  وأمكنك وقد فسره يف افديث يف كتاب أبي داود أي غشوكم وفسره

أي : جاءوكم بكثر  كالكثيب  (47)بلكثروكم وال وجه له هنا كذا فسره ابن املرابط

(41) . 

فقد ذكر أن معنى )إذا أكثبوكم( أي: إذا قاربوكم والكثب :  (49)أما التوربشيت    

, وقال اهلروي :  (50)القرب , ورواه بعضهم )كثبوهم( بغري ألف أي : قربوا منكم

 . (58)فلعلها لغتان

أما القسطالني فقد تابع الربماوي وذكر ما قاله : بلن اهلمز  يف )أكثبوكم( لتعديه   

 . (52)كثب ولذلك عّداها إىل امريهم

 رابعا  : التضمني 

تبني أّن التضمني من األسباب احملّولة للفعل الالمم إىل فعل متعدٍ  أو العكس      

عاملته , وبعبار  أخرى هو أن وتعريفه : ))هو إ راب معنى فعل لفعل ليعامل م

 . (53)ُيحمل اللفظ معنى غري الذي يستحقه بغري آلةٍ  واهر (( 

وذكر ابن هشام األنصاري  يئا  يف فائد  التضمني فقال : )) وفائد  التضمني أن    

, ومعنى هذا اإلجيام يف الكالم ,  (54)يدّل بكلمة واحد  على معنى كلمتني((
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ل من التضمني ؛ ألنَّ التضمني مياد  , من ثم أْخُتلف واإلامار عند النحا  أسه

, فقد ذكر أبو حيان أّن التضمني ال  (55)فيه هل ُيقاس عليه أو ُيتوّقف على ما ُسمع

 . (56)ُيقاس عليه , وإّنما ُيذهب إليه عند الضرور  , وعزاه إىل البصريني

الرسول)سبحانه ومثالنا عن التضمني ما ذكره الربماوي عند تعليقه على قول    

 . (57)وتعاىل(:)) إذا ا تدَّ افرُّ فابرُدوا عن الصال  , فإن  دَّ  افرَّ من فيح جهنم ((

ذكر الربماوي )عن الصال ( : )عن( مبعنى الباء , كع : رميُت عن القوس , أو    

كذا :  ُامَّن َأَبَرَد معنى التلُخر فُعدِّى بع)عن( , أو )عن( مائد  , ألنَّه ُيقال : أبرد

إذا فعله يف الَبْرد , كما ُيقال : أبردُته , قال البخاري : اإلبراد انكسار  دَّ  حرِّ 

الظَّهري  , فُسمِّي فتور افرِّ بالنِّسبة إىل وهج افرِّ بردا  , فالتلخري إليه ال إىل آخر 

 . (51)بردي النَّهار , وهو برُد العشيِّ , ألنَّه إخراج عن الوقت

قول الزخمشريُّ يف )الفائق( حقيقة االبراد الدُّخول يف الربد , والباء وذكر أيضا    

 .  (59)للتَّعدية , واملعنى إدخال الصال  يف الربد

وأ ار ابن قرقول يف رواية ))أبردوا عن الصال  " برواية " بالصال (( وقال :    

 . (60)قد تكون )عن( يف حديث االبراد مبعنى من أجل

هعع( فقد ذكر فائد  لغوية قوله : 543األ بيلي املالكي) املتوفى اما القااي حممد   

)) أبردوا الصال  (( كالم قلق يف الظاهر ونظامه البني , ابردوا الصال  , يقال : 

أبرد الرجل إذا دخل ممان الربد أو مكانه ولكنه جمام عّبر فيه احد قسمّي اجملام , 

نه قال : تلخروا عن الصال  صيانة هلا فكنَّى عن الشيء بثمرته وهو التلخري , وكل

 . (68)عن أن يناط بها التلخري لفظا  فكيف فعال 
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وتابع الربماوي ما قاله ابن امللقن الشافعي من أن: )) )عن( تلتي مبعنى الباء    

يقال : رميت عن القوس أي: به كما تلتي الباء مبعنى:)عن( يف قوله 

َخِبرًياالرَّْحَمُن َفاْسَلْل ِبِه تعاىل:
. أي عنه , ومنع بعض أئمة اللغة : رميت (62)

بالقوس , ونقل مجاعة جوامه , وقيل: مائد  أي: ابردوا الصال  , ُيقال: أبرد الرجل 

وتابع أيضا   (63)كذا إذا فعله يف وقت النهار وهو اختيار ابن العربي يف)قبسه( ((

 . (65)وأبو الفضل مين الدين بن إبراهيم العراقي (64)النووي

وروى ابن البطال معنى فلبردوا عن الصال  , قال: فليس هذا من بردى النهار ؛    

ألنه ال جيوم تلخري الظهر إىل ذلك الوقت , وإمنا االبراد : انكسار وهج الشمس 

بعد الزوال , ومسى ذلك إبرادا  ؛ ألنه باإلاافة إىل حرِّ اهلاجر  برد , وقد روى مثل 

 . (67). وتابعه بن رجب (66)كعب القرويهذا التفسري من حممد بن 

وذكر العسقالني يف رواية الُكشميهينَّ عن الصال  فقيل مائد  أيضا  أو عن     

مبعنى الباء أو هي للمجاوم  أي : جتاوما وقتها امُلعتاد إىل أْن تنكسر  د  افرِّ , 

 . (61) وذكر أن معنى أبرُدوا ُأخِّروا على سبيل التضمني أي : أخِِّروا الّصال 

ل القول بلن )أبردوا عن الصال ( : فعن مبعنى الباء أما القسطالني فقد فّص     

كلسلل به خبريا , ورميت عن القوس , أو امن ابردوا معنى التلخري فعّدي بعن 

أي ذا أ د افر فتلخروا عن الصال  مربدين أو ُأبردوا متلخرين عنها , وحقيقة 

تشكل هذا التضمني أن يقصد بالفعل معناه افقيقي مع فعل آخر يناسبه , وقد اس

بلن الفعل املذكور إن كان معناه افقيقي فال داللة على الفعل اآلخر وإن كان يف 

معنى الفعل اآلخر فال داللة على معناه افقيقي , وإن كان فيهما مجيعا  لزم اجلمع 

. وأجيب : بانه يف معناه افقيقي مع حذف حال ملخوذ من  (69)بني افقيقة واجملام
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َوِلُتَكبُِّروا  القرينة اللفظية وقد يعكس كما يف قوله تعاىل :  الفعل اآلخر مبعونة

اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم 
أي: لتكربُّوه مدين على ما هداكم, أو لتشهدوا اهلل  (70)

 .(78)مكرّبين على ما هداكم

ونقل املناوي ما قاله الكرماني يف رواية البخاري بدل بالصال  عن الصال  ,     

ني: والباء هي األصل , وأما عن ففيه تضمني معنى التلخري , أي : قال الكرما

تلخروا عن مربدين وقيل هما مبعنى وعن تطلق مبعنى الباء كرميت عن القوس , 

أي بها وقال اليعمري والولي العراقي عن مبعنى الباء أو مائد  أي: ابردوا الصال  

وله : ابردوا عن الصال  كما جاء يف . وتابع العيين ملا قاله الربماوي , فقد ذكر ق (72)

بعض الروايات معناه بالصال  , وعن تلتي مبعنى الباء كما قيل : رميت عن 

َفاْسَلْل ِبِه َخِبرًيا   القوس , أي به كما تلتي الباء مبعنى عن , وقيل يف قوله تعاىل :


 . (74)أي: عنه, وقد تكون )عن( هاهنا مائد  , أي : ابردوا الصال   (73) 

وأيدت الباحثة رأي صاحب الكتاب )الربماوي( وليس تعصبا  وإمنا وجدته رأيا    

مطابقا  آلراء العلماء , إذ إن الربماوي مل حييد عن آرائهم كذلك كان لرأيه  واهد 

 قياسية يف القرآن الكريم.

 املطلب الثاني

 أنواع الفعل

قال سيبويه:))أّما الفعل  ,من املعلوم أنَّ الفعل إّما ماضٍ وإّما مضارع وأّما أمر  

وما هو  ,وملا يكون مل يقع ,فلمثلته أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيته ملا مضى

 . (75)كائن مل ينقطع ((

 الفعل املااي  -أوال  :



 02:7102     مجلة جامعة االنبار للغات واالداب 

412 

 

وقال الكرمي ,( 76)(ما قرن به املااي من األممنة( ,قال ابن جين: ))فاملااي   

 . (77)هع(: "فاملااي: ما ّدل واعا  على حدث وممان انقضى "8033)ت

 .  (71)وعالمة الفعل املااي قبوله تاء الفاعل وتاء التلنيث الساكنة    

ومما ورد عند الربماوي يف  رحه اجلامع الصحيح تعليقه على قوله)سبحانه   

سجد فقال اإلعرابي وهو يف الصال  : وتعاىل( عندما جاء رجٌل إعرابيُّ فدخل امل

فلمَّا سلََّم النيبُّ )سبحانه وتعاىل(  ,وال ترحم معنا أحدا   ,))اْلّلُهمَّ أرمحين وحممدا  

 . (79)قال لإلعرابي : " لقد حجَّْرَت واسعا  (( 

 . (10)قال الربماوي : )) )حجَّرَت( من : التحجري وهو املنع ((     

 . (18)فرمحُته وسعت كل  يٍء  ,أي: خصَّيت ما هو عام  ,وقال : )واسعا (    

وتابعه  ,ثم بني الربماوي أن أصل افجر : املنع  , (12)وهذا ما ذكره ابن األثري    

وهو منعه من  ,ومنه حجر السفيه  ,العيين الذي بّين أن أصل افجر : املنع 

 , (14)رَّم وايَّق( أي : )ّح ,وقال األمهري يف  رحه للحديث  , (13)التصرف مباله 

 . (15)وذكر السندي أنَّ هذا اإلعرابي قد أعتقد أنَّ رمحه اهلل اّيقٌة فدعى ما دعى 

وذكر العيين يف العمد   رحا  على لفظ ابن ماجة : )أْحَتصرُت واسعا ( وقال    

 . (16)وهو افبس واملنع  ,هي من افصر 

ونقل السيوطي قول ابن العربي: ))مبعنى اعتقدت املنع فيما ال منع فيه من    

 .(17)رمحة اهلل ((

َوَيُقوُلوَن  . ومن ذلك قوله تعاىل:(11)وافديث بصيغة اخلطاب من باب) تَفّعَل(  

ِحْجًرا َمْحُجوًرا
 . (90)أي : ُمنعْنا من رمحة اهلل  ,أي : حراما  حمرما  علينا البشرى  (19)
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 ,أي : )منعت( ,وحقيقة األمر إن كل آراء العلماء تدل على أن لفظة )َحَجرت(

 إمنا هي واسعة . ,وهذا الشيء متناقض ألن رمحة اهلل ال ُتحجر 

ومثالنا الثاني من الفعل املااي يف قوله )سبحانه وتعاىل( : )) ِنْعَم ما ألحدهم   

 . (98)ُيْحسُن عباد  َربَّه وَيْنصُح لسيَّده ((

قلت : ِنِعمَّا يعظكم  ,قال الربماوي : )) )نعم ما ( إن دخلْت )ِنْعَم( على )ما(    

وإن  ئَت حّركت بالكسر وإْن  ئَت فتحَت النون مع  ,جتمع بني ساكنني  ,به 

 .  (92)كسر العني ((

جاء يف كتاب سيبويه : )) وأصل )َنِعَم( و)ِبئَس( )َنعَم( و )َبئس( وهما األصالن   

 . (93)وال يكون منهما فعل لغري هذا املعنى (( ,اعا يف الرداء  واالصالح اللذان و

وال يستعمالن إال  , (94)ويقابله)بئس( للذم ,يدل على املدح  ,فالفعل )ِنعَم(    

أو مضافا   ,ومرفوعهما يلتي حملى بع)ال(  ,جامدين فال يلتي منهما املضارع واألمر 

وإذا كان الفاعل امريا   ,أو مضمرا  مفسرا  بنكر  بعده منصوبة على التمييز  ,

وجب إفراده واستتاره وتفسريه بنكر  منصوبة على  -كما يف املثال –مسترتا  

 .  (95)التمييز 

 ,ويف الفعل )نعمَّا( يف املثال التمييز كما جاء يف افديث هو الضمري)ما(     

وهي أسم موصول أو معرفة  ,وقيل: أنَّ )ما( فاعل  ,نحووعلى ما اختاره علماء ال

 .(96)تامة مبعنى الشيء

ُثمَّ رأى أنَّها كلمة  ,وقد ذكر الدكتور فاال السامرائي اخلالف يف)ما( بعدهما   

 . (97)كاإلبهام أو اإل ار  أو االختصار وغريها  ,مبهمة يؤتى بها ألغراض متعدد  
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وكل ما تقدم من افديث عن فعلية )نعم وبئس( إّنما هو على رأي البصريني    

 . (91)وأما الكوفيون فريون أّنهما امسان ,والكسائي 

وماذا عسى أن يضيف ُ راح افديث على ما تقدم من كالم النحويني يف الفعل   

ي موجود  هناك أمثلة كثري  على الفعل املااي ه , (99))نعم( واتصال)ما( بعده ؟ 

 أخرتت هذه األمثلة فقط حترما  من اإلطالة . (800)يف كتاب الالمع

 الفعل املضارع  -ثانيا  :

ٍ  حاارا  كان أو     )) واملضارع: ما دلَّ واعا  على حدث وممان غري منقض

فهو معرب  ,وُسمَِّي مضارعا  ؛ ألّنه اارع االسم أي  ابهه  , (808)مستقبال  ((

 شابهة من مخسة أوجه :ووجه امل , (802)كاالسم

 األول : أنَّه يكون  ائعا  فيتخصص كاختصاصه بالسني وسوف والالم .

فنقول : )أّن ميدا  ليقوم ( و)إّن ميدا   ,الثاني : دخول الم االبتداء عليه كاالسم 

 لقائم( وال تدخل الالم على أخويه .

فل به األمساء  ,فاملضارع يدل على افال واالستقبال  ,الثالث : اال رتاك والتباين 

 املشرتكة كالعني .

 حنو :)َمررُت ِبَرجٍل َيْضرُب( و )َمررَت ِبَرُجٍل َاارٌب( . ,الرابع : انَّه يكون صفة 

حنو : )يضرب(  ,اخلامس : اّنه جيري على اسم الفاعل يف حركاته وسكونه 

 . (803)فعلولذا عمل اسم الفاعل عمل ال ,و)اارب( 

 ,وأمجع النحويون على أّن األصل يف املضارع الرفع واختُّلف يف سبب رفعه      

 -فهذا عامل معنوي ال لفظي –فذهب البصريون إىل أّنه مرفوع لقيامه مقام االسم 

 –وذهب الكوفيون إىل أّنه مرفوع لدخول املعاني املختلفة واألوقات الطويلة عليه 
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 ,من يرى أّنه مرفوع لتجرده عن الناصب واجلامم  ومنهم -وهذا أيضا  معنوي

والكسائي الذي يراه مرفوعا  حبروفه  ,وهذا لفظي ال معنوي واختاره ابن مالك 

 . (804)الزائد  )أنيت( 

وميتام املضارع بدخول )مل( عليه ودخول أحد حروف )أنيت( مائدا  يف      

أمَّا تفصيل ممن املضارع فقد مجع السيوطي حاالته وهي أربعة : فرتجح  , (805)أوله

و)ليس( و)ما( و)إن( و)الم  ,ويتعني بع)اآلن( وحنوه  ,فيه افال إذا كان جمردا 

وكونه طلبا  أو عددا  مع توكيد  ,ويتعني االستقبال بظرفه وإسناده ملتوقع  ,االبتداء( 

 ,تفسري أو)الم القسم( أو)ال النافية(  او حرف نصب أو حرف ,وترٍج وجماما  

وألّن املضارع  ابه االسم كما  ,(806) وينصرف إىل املضي إذا اقرتن بع)مل( أو)ملا(

كما اختص االسم باجلر  ,واختص باجلزم ,دم فمنه املرفوع واملنصوب كاالسمتق

 فعععل األمععر  -ثالثا  : .(807)

وقال ابن  ,( 801))هو كّل فعل يطلب به حصول  يء يف الزمن املستقبل(()     

هشام األنصاري: ))وعالمته اليت يعرف بها مركبة من جمموع  يئني وهما داللته 

 ( .809على الطلب وقبوله ياء املخاطبة (( )

ا  أّما الكوفيون فريونه معربا  جمزوم,ذهب البصريون إىل أّنه مبين على السكون     

وهلذا جعلوا األفعال على قسمني :  ,وجزمه عندهم بالم مقدر   ,(880ال مبنيا )

 ( .888أّما األمر فهو مقتطع من املضارع ) ,ماضٍ  ومضارع 

وألنين أحبث يف املباحث النحوية ال يسعين ذكر كل ما يتعلق بفعل األمر من    

أّما  ,وله أهله  ,ة ألّن هذا يتعلق بالصرف والبالغ ,صيغِه ودالالته ومستوياته 
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وقبوله ملا تقدم من ياء  ,)أمر( النحويني فلهم  روطه : داللته على الطلب 

 ( .882فهو باملعنى النحوي للوجوب على األصل) ,املخاطبة ونون التوكيد 

( ( قال أتى النيبَّ)أّما ما ورد عند الربماوي عن فعل األمر قوله عن أنس )    

فلمَّا قضى  ,( إىل الّصال  ومل يلتفت إليه فخرج رسول اهلل )مبالٍ  من البحرين .. 

إذ جاءُه العبَّاُس فقال : يا  ,فما كان يرى أحدا  إالَّ أعطاُه  ,الصَّال  جاء فجلس إليه 

( : ) فقال له رسوُل اهلل) ,رسول اهلل ! أعطين فإنِّي فاديُت نفسي وفاديُت َعقيال  

َب ُيقلُُّه فلم يستطْع فقال : يا رسول اهلل! ُأْؤُمْر بعضهم ثم ذه ,فحثا يف ثوبه  ,ُخْذ ( 

 ( .883قال : ) ال ( " ) ,َيْرَفُعُه إليَّ 

أصُله ُأُأُمْر بهمزتني مضمومتني ثم  ,قال الربماوي : )ُأؤمر( فعل َأْمر من أَمَر    

  ٍ  فإذا وصل ُحذفْت همز  الَوْصل وتبقى األخرى ,فُقبلت الّثانية واوا   ,ساكنة

واألفصح ما يف الرِّواية اأُلخرى مْن حذف اهلمز   ,وهذا جاء على األصل  ,ساكنةً  

 ,َفلُمْر افصُح من َوُمْر وقال )يرفعه( بالرَّفْع استئنافا   ,َنعْم  ,أي : على غري قياسٍ   ,

 ( .884وباجلزم جوابا  لألمر)

هذا ما أ ار إليه الكرماني بقوله : )أأمر( جاء على أصله وقالوا مر كثريا  على   

 ( .885غري قياس وهو أفصح من )أأومر( لكن )و أأمر( أفصح من أومر)

وذهب العسقالني بقوله : ُمْر بعضهم بضم امليم وسكون الراء ويف رواية أْؤُمْر    

 ( .886مر وجيوم الرَّفُع أي فُهَو يرفعه)باهلمز  وقوله يرفعُه باجلزم ؛ ألنه جواب األ

أما بدر الدين العيين فقد ذكر افديث برواية أخرى بقوله: مر بعضهم يرفعُه    

فإن قلت : ما ومن)مر(  ,أي: مر بعض افاارين يرفع املال الذي أخذته  ,عليَّ 

ر َمْهُموم فاء الفعل ألن أصله أؤمر ألّنُه من أمر ًيْلم ,قلت : عل ألن احملذوف منه 
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الفاء فحذفت همز  الكلمة الجتماع املثلني يف أول الكالم امُلؤدِّي إىل االستثقال 

فبقي أمر فاستغنى عن همز  الوْصل لتحرك ما بعدها فحذفت َفَصاَر مر على ومن 

وقوله : )يرفعُه( بياء امُلَضارع والضَّمري امُلْسَترت  ,)عل( ويف رواية اؤمر على األْصل 

إىل البعض والبارم إىل املال الذي جثاه الَعبَّاس يف َثْوبه وجيوم فيه الّرْفع فيه يرجع 

أما الّرْفع فعلى االستئناف والتقدير : هو يرفعُه وأما اجلزم فعلى أنه  ,واجلزم 

 ( .887جواب األمر ويروى برفعه بالباء املوحد  )

ويف رواية :  ,ء أما الشوكاني فقد قال: )ُمْر بعضهم( بضم امليم وسكون الّرا   

وجيوم الرَّفُع أي : فهو  ,قوله : )َيْرَفْعُه( باجلزم ؛ ألنَُّه جواب اأَلْمر  ,)أْؤُمْر( باهَلْمز

 ( . 881َيْرَفُعُه )

 ما ذكره العيين يف املسللة . (889وتابع الشنقيطي)  

وتار   ,هكذا الحظنا أن فعل األمر )أؤمر( جاء تار  يف رواية )أؤمر( بهمزتني   

 لكن )أُمر( أفصح من)ُمْر( يف القياس . ,أخرى برواية )ُمْر( وكالهما فعل أمر 

 

 اخلامتة:

من املعلوم ان الفعل إما أن يكون المما  أو متعديا  ويكون المما  متعديا   -8

 الفعل الالمم واملتعدي. مطلبحسب سياق الكالم وهذا ماتبني يف 

للفعل الالمم اىل فعل متعٍد أو  تبني ان التضمني من االسباب احملّولة -2

بالعكس والتضمني هو ا راب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته, وفائد  

 التضمني ان يدل بكلمة واحد  على معنى كلمتني.
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مرونة االحكام يف جوام تعدد افكم, كما هو واهر يف املضارع املتنقل  -3

 بني الرفع والنصب واجلزم بلراءه املتكلم.

 اهلوامش:

                                                           

 . 8/383ينظر : النحو الوااح  , 267( اللباب يف علل البناء واإلعراب 8)

 . 8/46وجامع الدروس العربية  , 2/362( ينظر : حا ية الصّبان 2)

 . 2/845( ينظر : رح ابن عقيل 3)

 . 43اآلية  ,( سور  يوسف 4)

 . 38و ذا العرف  , 28-20( ينظر : الشافية يف علم التصريف البن افاجب 5)

وينظر: الالمع  , 2/8056( 8433وصحيح مسلم ) ,5/2251( 5734( صحيح البخاري )6)

 .85/820الصبيح 

 , 5/306و رح سنن ابي داود  , 85/828 , 84/403( ينظر  : الالمع الصبيح 7)

 ]أبت[ . 8/248الصحاح ( ينظر : 1)

 .  2/880( ينظر : املصدر نفسه 9)

 . 5/306( ينظر:  رح سنن أبي داود 80)

 . 308 ,( ديوان األدب 88)

 . 807( أحكام األحكام  رح عمد  األحكام 82)

 . 43( اصالح غلط احملدثني 83)

 . 882( ينظر : التعاريف 84)

ومطالع األنوار على صحاح  ,3/882والالمع الصبيح  ,8/881(432(صحيح البخاري)85)

 .  5/291األثار 
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 . 8اآلية  :  ,( سور  األنعام 86)

 . 865اآلية /  ,( سور  األنعام 87)

 . 2/840( ينظر : منحة الباري 81)

 . 8/251( ينظر: حتفة األبرار  رح مصابيح السنة 89)

 . 8اآلية : ,( سور  األنعام 20)

 . 4/352 رح سنن أبي داود  , 4/817( ينظر : عمد  القاري 28)

 . 2/608( ينظر : مرقا  املفاتيح  رح مشكا  املصابيح 22)

 . 8/201( ينظر : فيض القدير  رح اجلامع الصغري 23)

 . 2/428( مرعا  املفاتيح  رح مشكا  املصابيح 24)

 . 4/388والالمع الصبيح  , 86/718واملسند اجلامع  , 2/286( 934( صحيح البخاري )25)

 . 4/388لالمع الصبيح ( ا26)

 . 26اآلية :  ,( سور  فصلت 27)

 . 4/388والالمع الصبيح  , 6/821( ينظر :  رح النووي على مسلم 21)

 . 4/257( ينظر : النهاية 29)

 . 4/831( ينظر :  رح صحيح البخاري البن البطال 30)

 . 4/455( ينظر :  رح سنن أبي داود 38)

 8/896و رح صحيح البخاري إلبن بطال  ,8/48( 232( صحيح البخاري رقم افديث)32)

 . 2/876وعمد  القاري  ,2/211والالمع الصبيح  ,

 . 2/11( الالمع الصبيح 33)

 . 2/839( ينظر : الكواكب الدراري يف  رح صحيح البخاري 34)

 . 8/250( ينظر : الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري 35)
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 . 8/365البخاري ( ينظر : منحة الباري بشرح صحيح 36)

 . 2/84( ينظر: مشارق االنوار على صحاح اآلثار 37)

 . 5/867( ينظر : دليل الفافني لطيف رياض الصافني 31)

 . 8/283( ينظر :  رح القسطالني 39)

 . 4/46( 2900وينظر: صحيح البخاري ) , 1/495( الالمع الصبيح 40)

 . 1/495( الالمع الصبيح 48)

 . 88/40 ( ينظر : املصدر نفسه42)

أبو إسحاق إبن  ,( إبن قرقول : هو إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني افمزي 43)

ينظر : مطالع األنوار على صحاح  ,هع( 569قرقول عامل بافديث من ادباء األندلس )ت 

 . 3/348اآلثار 

ه عامل املالكية يف عصر ,املعافري القريواني  ,( القابسي : هو علي بن حممد بن خلف 44)

ينظر : سري  ,وكتابه املشهور )ملخص املوطئ(  ,هع( 403كان حافظا  للحديث وعلله )ت 

 . 85/845أعالم النبالء 

 . 3/348( ينظر: مطالع األنوار على صحاح اآلثار 45)

 . 1/2703(  رح املشكا  للطييب الكا ف عن حقائق السنن 46)

قااي  ,أبو عبداهلل املرابط  ,( إبن املرابط : هو حممد بن خلف بن سعيد بن وهب 47)

ينظر :  ,هع( 415املرية باألندلس ومفتيها وعاملها له كتاب كبري فيه  رح البخاري )ت 

 . 6/885واألعالم  , 89/66سري اعالم النبالء 

 . 8/337( ينظر : مشارق األنوار على صحاح اآلثار 41)

ينظر : سري اعالم النبالء  ,هع( 668( التوربشيت : هو حممد بن إبراهيم التوربشيت )ت 49)

20/827 . 
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 3/980( ينظر : امليسر يف  رح مصابيح السنة للتوربشيت 50)

 .4/404( ينظر : مرقا  املفاتيح يف  رح املصابيح 58)

 . 5/94إر اد الساري لشرح صحيح البخاري  ,( ينظر:  رح القسطالني 52)

 . 2/564 وينظر : النحو الوايف , 266( كتاب الكليات ألبي البقاء 53)

 . 617( مغين اللبيب 54)

 . 2/391( ينظر : همع اهلوامع 55)

 . 6/884( ينظر : البحر احمليط يف التفسري 56)

والالمع  , 8/32وافديث يف املنتقى  رح املوطل  ,8/842( 536( صحيح البخاري )57)

 . 2/850وطرح التثريب  ,3/344الصبيح 

 . 3/343( ينظر : الالمع الصبيح 51)

 . 3/348ينظر : املصدر نفسه ( 59)

 . 4/463( ينظر : مطالع األنوار على صحاح اآلثار 60)

واملسالك يف  رح موطل مالك  , 801( ينظر : القبس يف  رح موطل مالك بن أنس 68)

8/453 . 

 . 59اآلية :  ,( سور  الفرقان 62)

 . 6/845(التوايح لشرح اجلامع الصحيح 63)

 . 5/881م ( ينظر :  رح النووي على مسل64)

 . 2/856( ينظر : طرح التثريب يف  رح التقريب 65)

 . 2/899( ينظر :  رح صحيح البخاري ألبن بطال 66)
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( إبن رجب : هو عبدالرمحن بن رجب السالمي البغدادي ثم الدمشقي مين الدين 67)

ينظر  ,هع  795حافظ  للحديث من العلماء ولد يف بغداد ونشل تويف يف دمشق سنة 

 . 4/231وينظر : فتح الباري إلبن رجب  , 3/295االعالم 

 . 2/87( ينظر : فتح الباري البن حجر 61)

 . 8/416( ينظر :  رح القسطالني 69)

 . 815اآلية :  ,( سور  البقر  70)

 . 416/ 8( ينظر :  رح القسطالني 78)

 . 8/362 , 8/218( ينظر : فيض القدير 72)

 . 59اآلية :  ,( سور  الفرقان 73)

 . 3/446ينظر : خنب األفكار لبدر الدين العيين ( 74)

 . 8/82( الكتاب 75)
 . 23( الالمع 76)
 . 86( دليل الطالبني لكالم النحويني 77)
 . 8/84و رح التسهيل  , 389( ينظر : املفصل 71)
 . 85/85والالمع الصبيح  , 1/88( 6080( صحيح البخاري )79)
 .85/85( املصدر نفسه 10)
 . 85/52( املصدر نفسه 18)
 . 8/342( ينظر : النهاية 12)
 . 2/288( ينظر :  رح سنن أبي داود 13)
 . 4/13( ينظر : تهذيب اللغة 14)
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 . 3/84( ينظر : حا ية السندي على النسائي 15)
 . 3/821( ينظر : عمد  القاري 16)
 . 8/96( قوت املغتذي على جامع الرتمذي 17)
 . 2/29( ينظر : عون املعبود 11)
 . 22اآلية :  ,فرقان ( سور  ال19)
 . 4/866( ينظر : لسان العرب 90)
 . 1/49والالمع الصبيح  , 3/896( 2559( صحيح البخاري )98)
 .49/ 1( املصدر نفسه  92)
 . 2/879( الكتاب 93)
 . 368واملفصل  , 290( ينظر : علل النحو 94)
 . 3/868و رح ابن عقيل  , 840واللمع  , 8/91( ينظر : األصول يف النحو 95)
وجامع الدروس العربية  ,3/53و رح الراي على الكافية  ,8/343( ينظر : الكشاف96)

64. 

 . 4/260( ينظر : معاني النحو 97)
 . 8/97( ينظر : اإلنصاف يف مسائل اخلالف 91)
 . 83/880وعمد  القاري  , 5/877( ينظر : فتح الباري 99)
 228 , 7/71 , 415 , 5/321 , 4/37 , 272 , 3/282 , 818 , 808 , 17 , 8/14( للمزيد ينظر : 800)

, 344 , 1/221 , 9/277 , 457 , 80/873 , 82/368 , 83/295 ,84/373 , 397 , 86/482 , 87/811 , 

87/223 , 387 . 



 02:7102     مجلة جامعة االنبار للغات واالداب 

442 

 

                                                                                                                             

 . 99و رح افدود النحوية  , 86( دليل الطالبني : 808)
 . 8/39و رح ابن عقيل  , 8/252( ينظر : األصول يف النحو 802)
 .804و رح الزجاجي البن هشام  , 47-46أسرار العربية  , 817( ينظر : علل النحو 803)

 [ .74]املسللة  2/549واالنصاف يف مسائل اخلالف  , 213( ينظر : أسرار العربية 804)
 . 4/388و رح ابن عقيل  , 30( ينظر :  رح  ذور الذهب 805)
 . 40 -8/37( ينظر : همع اهلوامع 806)
 . 8/40( ينظر : األصول يف النحو 807)
 . 8/33( النحو الوااح 801)
 . 30(  رح قطر الندى 809)
 [ .72] املسللة  2/524( ينظر : اإلنصاف يف مسائل 880)
وتوايح املقاصد  , 8/45وهمع اهلوامع  , 4/825( ينظر :  رح الراي على الكافية 888)

3/8581 . 
 . 60للفومان ( ينظر : تعجيل قطر الندى 882)
والالمع الصبيح  , 2/72و رح صحيح البخاري  , 8/884( 428( صحيح البخاري )883)

3/869. 
 . 3/870( ينظر : الالمع الصبيح 884)
 . 4/79( ينظر : الكواكب الدراري يف  رح صحيح البخاري 885)
 . 8/587( ينظر : فتح الباري البن حجر 886)
 . 2/823وينظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري  , 4/868( ينظر : عمد  القاري 887)
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 . 5/487( ينظر : نيل األوطار 881)
 . 7/97( ينظر : كوثر املعاني الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري 889)

 

 المصادر:

احكام االحكام شرح عمدة االحكام : لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 

 م .7002هـ_4171هـ( مطبعة السنة النبوية _ الطبعة السادسة 207قيق العبد )تالمعروف بابن د

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري : ألحمد بن محمد  ابي بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي 

هـ( الناشر : المطبعة الكبرى االميرية ، مصر ، 372المصري ، ابو العباس ، شهاب الدين )ت

 هـ .4272 الطبعة السابعة

االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين : لعبد الرحمن بن محمد ابي بركات 

 م .7002هـ _ 4171هـ( المكتبة العصرية ، الطبعة االولى 722كمال الدين االنباري )ت

الدين البحر المحيط في التفسير: ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اثير 

 هـ.4170هـ( تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر_ بيروت  الطبعة: 217االندلسي)ت

هـ( 587تحف االبرار: شرح مصابيح السنة ، القاضي ناصر الدين عبدهللا بن عمر البضاوي )ت

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية بالكويت  ،تحقيق : لجنة مختصة باشراف نور الدين طالب 

 م .7047هـ_4122

التعاريف ) التوفيق على مهمات التعاريف(: محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر_ دار 

 هـ ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية .4140الفكر _بيروت، دمشق، الطبعة االولى 

 ، 7عبد هللا بن صالح الفوزان ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط  -تعجيل الندى بشرح قطر الندى 

  .صفحة 274هـ ،  4124
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توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك :ألبي محمد بدر الدين حن بن قاسم بن عبد هللا بن 

هـ( تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان استاذ اللغويات في 213علي المراوي المصري المالكي )ت

 م .7008هـ_4178جامعة االزهر ، دار الفكر العربي ، الطبعة االولى 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح : البن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي 

هـ( تحقيق : دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث  دار النور ، دمشق _ سوريا 801المصري )ت

 م.7008هـ_4173_ الطبعة االولى 

هـ( المكتبة العصرية _ 4251الغاليني )تجامع الدروس العربية: لمصطفى بن محمد بن سليم 

 م .4332هـ_4141بيروت د.ط 

حاشية الصبان على شرح االشموني لأللفية ابن مالك : ألبي العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي 

 م .4332هـ_ 4142هـ( الناشر : دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان، الطبعة االولى 4705)ت

اض الصالحين: لمحمد علي بن محمد بن عالن ابن ابراهيم البكري الصديقي دليل الفالحين لطرف ري

هـ( تحقيق: خليل مامون شيخا، دار المعرفة للطباعة بيروت_ لبنان ، الطبعة 4072الشافعي )ت

 م.7001هـ_4177الرابعة 

 

ور احمد هـ( تحقيق الدكت270ديوان االدب: البي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن الحسين الفارابي )ت

مختار عمر مراجعة الدكتور ابراهيم انيس، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر _ القاهرة 

 م .7002هـ_4171

( لعثمان بن 47الشافية في علم التصريف )ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري ( )المتوفي في القرن

هـ( تحقيق : 515لكردي الملكي )تعمر بن أبو بكر بن يونس ، ابو عمر وجمال الدين ابن الحاجب ا

 م .4337÷ _ ه4147حسن احمد العثمان ، الناشر : المكتبة الملكية _ مكة المكرمة  الطبعة االولى 
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شرح ابن عقيل عل الفية ابن مالك : البن عقيل عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 

دار التراث _القاهرة الطبعة العشرون هـ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 253)ت

 م .4380هـ_4100

هـ( طبعة جديدة مصححة ومذيلة 585شرح الرضي على الكافية : لرضي الدين االستراباذي )ت

بتعليقات مفيدة ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر االستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية 

 م ، جامعة قاريونس.4328هـ_ 4238جميع الحقوق الطبع محفوظة 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى "الكاشف عن حقائق السنن" : لشرف الدين الحسين بن 

هـ( تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز)مكة 212عبد هللا الطيبي )ت

 . 4332هـ_4142المكرمة_ الرياض( الطبعة االولى 

على مسلم ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ابو زكريا محيي الدين بن شرف  شرح النووي

 .4237هـ(الناشر: دار احياء التراث العربي _بيروت ، الطبعة الثانية 525النووي )ت

شرح سنن ابي داود: ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين العنتابي الحنفي بدر 

ـ( تحقيق : ابو منذر خالد بن ابراهيم المصري ، مكتبة الرشد الرياض ، ه877الدين العيني )ت

 م .4333هـ_4170الطبعة االولى 

هـ( 113شرح صحيح البخاري البن بطال: ألبن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت

الطبعة الثانية  تحقيق : ابو تميم ياسر بن ابراهيم ، دار النشر : مكتبة الرشد _ السعودية _ الرياض،

 م .7002هـ_4172

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى اكمال المعلم بفوائد مسلم ، المؤلف: عياض بن موسى بن 

هـ( المحقق: الدكتور يحيى اسماعيل، 711عياض بن عمرون البحيصي السبتي، ابو الفضل )ت

 م.4338هـ_4143ى الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة االول

شرح قطر الندى وبل الصدى : لعبد هللا بن يوسف بن احمد بن عبد هللا ابن يوسف ابي جمال الدين 

هـ( تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، التوزيع بالقاهرة المطبعة الحادية عشر 254ابن هشام )ت

 هـ .4282
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هـ( 323بن حماد الجوهري الفارابي )تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ألبي نصر اسماعيل 

 م .4382هـ _ 4102تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين _بيروت الطبعة االولى 

طرح التثريب في شرح التقريب : ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي 

 هـ( الطبعة المصرية القديمة )د . ط ( ، )د . ت( .805)ت

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ألبي محمد محمود بن احمد بن موسى العينتابي الحنفي بدر 

 هـ( الناشر: دار االحياء التراث العربي، بيروت.877الدين العيني )ت

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن علي بن صحر ابي الفضل العسقالني الشافعي 

، رقم كتبه وابوابه واحاديثه ، محمد فؤاد عبد الباقي، قام 4223هـ( دار المعرفة، بيروت 877)ت

باخراجه وصححه واشرف على طبعة: محي الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن 

 عبد هللا بن باقر.

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 

هـ( الناشر: المكتبة التجارية الكبرى _ مصر 4024لعابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )تبن زين ا

 هـ .4275  ،4، ط

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس القاضي محمد بن عبد هللا ابو بكر بن العربي المعافري االشبيلي 

 م.4332، 4ط ،ب االسالمي هـ( تحقيق : الدكتور محمد عبد هللا ولد كريم ، دار الغر712المالكي )ت

الكليات )معجم في المصطلحات )الفروق اللغوية (: اليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، ابو 

هـ( تحقيق، عدنان درويش_ محمد المصري _ مؤسسة الرسالة _ بيروت 4031البقاء الحنفي )ت

 ) د.س(. ،_لبنان، )د. ط(

لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري : 

هـ( الناشر : دار احياء التراث العربي، بيروت_لبنان ، طبعة اولى 285الكرماني)ت

 م.4384هـ_4104م، طبعة ثانية 4322هـ_4275
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الكوثر الجاري الى رياض احاديث البخاري : احمد بن اسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني 

هـ( المحقق :الشيخ احمد عزو عناية ، الناشر : دار احياء التراث العربي 832)تالشافعي ثم الحنفي 

 م .7008هـ_ 4173_ بيروت_ لبنان الطبعة االولى 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري : محمد الخضر بن سيد عبد هللا بن احمد 

وت ، الطبعة االولى هـ( الناشر : مؤسسة الرسالة بير4271الجكني ، الشنقيطي )ت

 م .4337هـ_4147

الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: لشمس الدين البرماوي، ابو عبد هللا محمد بن عبد الدائم بن 

هـ( تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحققين 824موسى النعيمي العسقالني المصري الشافعي )ت

 م .7047هـ_4122 ، 4يا ، طباشراف نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر _ سور

اللباب في علل البناء واالعراب: ألبي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محي 

 م.4337هـ _ 4145 ،4ط ،هـ( تحقيق: الدكتور عبد اإلله النبهان، دار الفكر _ دمشق 545الدين )ت

عبد هللا العكبري البغدادي محيي الدين مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ألبي الحسن 

 م.4337هـ_4145 ،4ط ،هـ( تحقيق: الدكتور عبد االله النبهان _ دار الفكر _ دمشق545)ت

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن )سلطان ( محمد، ابو الحسن نور الدين المال الهروي 

 م.7007هـ_4177 ،4ط ، هـ( الناشر: دار الفكر_ بيروت_ لبنان4041القاري )ت

المسالك في شرح موطأ مالك : القاضي محمد بن عبد هللا ابو بكر بن العربي المعارفي االشبيلي 

هـ( قرأه وعلق عليه : محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني ، 712المالكي )ت

 م .7002هـ_4178بعة االولى  قدم له : يوسف القرضاوي ، الناشر : دار الغرب االسالمي ، الط

الناشر دار الجيل للطباعة والنشر  ،المسند الجامع: حققه ورتبه وضبط نصه : محمود محمد خليل 

هـ 4142 ، 4ط ،والتوزيع، بيروت ، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت  

 م.4332_

بن عمرون اليحصبي السبتي، ابو  مشارق االنوار على صحاح االثار: عياض بن موسى  بن عياض

 هـ(، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.711الفضل )ت 
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مطالع االنوار على صحاح االثار: ابراهيم بن يوسف بن ادهم الوهراني الحمزي، ابو اسحاق ابن 

هـ( تحقيق:دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: وزارة االوقاف 573قرقول )ت

 م.7047هـ_4122 ،4ط ،والشؤون االسالمية_ دولة قطر 

مغني اللبيب عن كتب االعاريب: لعبد هللا بن يوسف بن احمد بن عبد هللا ابن يوسف ابي محمد جمال 

هـ( تحقيق: الدكتور مازن المبارك  محمد علي حمد هللا، دار 254الدين إبن هشام االنصاري )ت

 م.4387 ،5الفكر_دمشق ، ط

باري بشرح صحيح البخاري المسمى ) تحفة االحوذي( لزكريا بن محمد بن احمد بن زكريا منحة ال

هـ( اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه 375االنصاري، زين الدين أبي يحيى السنيكي المصري الشافعي )ت

: سليمان بن وديع العازمي، الناشر: مكتبة الرشد للنثر والتوزيع، الرياض _المملكة العربية 

 م.7007هـ_4175 ،4عودية،طالس

هـ( تحقيق: السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي، 423الموطأ االمام مالك ابن انس: لالمام مالك)ت

 م .7001هـ_4177 ،4ط ،المجمع الثقافي ابو ظبي _ االمارات

النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : لعلي الجارم ومصطفى امين ، الناشر الدار المصرية 

 )د . ت( .  ،)د . ط( ،السعودية للطباعة والنشر والتوزيع 

 .47ط ،هـ( الناشر: دار المعارف4238النحو الوافي: لعباس حسن )ت

: ألبي محمد محمود بن احمد بن موسى نخب االفكار في تنقيح مباني االخبار في شرح معاني اآلثار

هـ( تحقيق: : أبي تميم ياسر بن ابراهيم، 877بن احمد بن حسين العينتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت

 م.7008هـ_ 4173 ،4الناشر: وزارة األوقاف والشؤون االسالمية قطر، ط

بن محمد بن محمد بن محمد بن  النهاية في غريب الحديث واالثر : لمجد الدين ابي السعادات المبارك

هـ( تحقيق : طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، 505عبد الكريم الشيباني ابن االثير )ت

 . 4323_4233 ،)د. ط(  ،المكتبة العلمية _ بيروت 

هـ( تحقيق: عصام 4770نيل االوطار: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني التميمي )ت

 م .4332هـ_4142 ، 4ط ،الدين الصابطي، الناشر: دار الحديث، مصر 
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هـ( 344همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن ابي بكر، جالل الدين السيوطي )ت

 د . ت(.  ،)د . ط( ،المكتبة التوفيقية _ مصرتحقيق: عبد الحميد هنداوي، 

 


