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مفهوم اإلغراء بني الدرس النحوي والواقع اللغوي
 علي بن عامر علي الشهري.د

أستاذ اللغوايت املساعد بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب بتنومة يف جامعة امللك خالد

:امللخص

 فهـ ا حبـ تنــاو أســلوب. أمــا بعــد.......احلمد هلل وحده والصـ والسـ م علـ مـ ال نــي بعــده
- ول ـ ابب يف كت ـ النح ــو،  يس ــتعمل النحوي ــو أبلف ــا حم ــدد،  لغ ــو-  وه ــو أس ــلوب حن ــو، اإلغ ـرا
 وقــد تناولـ األســلوبن يف هـ ا البحـ وذكــر بعـ.وهنــا ألفــا تفيــد اإلغـرا مبعنــاه اللغــو العــام
 وهـ يغــر،  وكـ ا بيــا العامـ فيـ وتقــدم معمــو اإلغـرا عليـ،الصــو الــي أييت عليهــا هـ ا األســلوب
 ومل يتعــر، وبعـ مســائل الــي جــا يف االســتعما اللغــو العــام، ابلغائ وتوجـ مــا و د مـ ذلـ
. مث خ صة أو د فيها بع النتائج الي توصلّ إليها، هلا النحويو
.  اإلغرا ؛ الد س النحو ؛ الواقع اللغو:الكلمات املفتاحية
The concept of Temptation between the Grammatical Lesson and the
Linguistic Reality
Dr. Ali bin Amer Ali Al-Shehri
Assistant Professor of Linguistics
Department of Arabic Language
Faculty of Sciences and Arts in Tanuma at King Khalid University

Abstract:
Praise be to Allah and prayers and peace be upon the last messenger. I tackled the topic
of Temptation in this research, which is a grammatical-linguistic style used by
grammarians in specific terms and has a section in the grammar books. There are words
means temptation in general. I have dealt with the two styles in this research and
mentioned some of the aspects that come to this style as well as mentions the factor and
the one who gets the effect of temptation, and is if it is tempted by the absent the
directness of what comes from that, some of his affaires that came in the general use of the
language and was not tackled by the grammarians, and then a summary in which I
mentioned some of the results.
Keywords: Temptation, Grammatical Lesson, Linguistic Reality.
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مقدمة:

احلمد هلل وحده والص والس م عل م ال ني بعده ..أما بعد..
فإ اإلغرا أحد األبواب النحوية املعروفة إال أ ما ذكر م صو ه أمثلة تكاد تكو حمفوظة لكثر دو اهنا
عل ألسنة النحوين واملعربن ،وعند التأم يف األسالي العربية جند أ هنا أسالي أخر حتم معىن اإلغرا ،
ومل ت كر يف كت النحو ،كما وجد أ بع اللغوين ،وأصحاب املعاجم ،وشراح احلدي  ،ي كرو بع
األلفا عرضاً فيقولو لـ (لفظ ) معينة وهي تفيد اإلغرا  ،وه ه األلفا مل يتعر هلا النحويو  ،وم هنا يتبن
أ اإلغرا يف االستعما اللغو خيتلف عن يف الد س النحو ؛ ول ل فقد شرع يف مجع املاد هل ا املوضوع،
النحو واللغة .وتناول

ه ا املوضوع م عد جوان

وجعل

ه ا البح

يف

واستقرا بع مسائل يف كت
عد مسائ عل النحو التايل:
أوالً :تعريف اإلغرا عند النحوين ،وذكر صو ه الي أييت عليها.
اثنياً :ذكر العام يف اإلغرا .
اثلثاً :تقدم معمو ألفا اإلغرا عليها ،وبيا الراجح يف ذل .
ابعاً :إغرا الغائ بن املنع ،واجلواز.
خامساً :ألفا اإلغرا بن النحوين واللغوين.
مث خ صة البح  ،وفيها توص الباح إىل أ أسلوب اإلغرا يف االستعما اللغو أكثر من يف الد س
النحو  ،وأ هنا ألفاظاً تفيد اإلغرا يكثر و ودها يف كت اللغة ،وشروح احلدي  ،وي كرها النحويو عرضا يف
مواضع متفرقة ومل أجد بعضها يف ابب اإلغرا .
إيل مشو  ،أو قدم يل
وبعد إمتام ه ا العم ال يسعين إال أ أشكر بعد شكر هللا عز وج ك م أسد ّ
علي ببح ه ا املوضوع.
معلومة أفادتين يف عملي ،وعل أسهم األستاذ الدكتو  /يوسف فجا  ،ال أشا ّ
وهللا اهلاد إىل سوا السبي .
تعريف اإلغراء:
قا الكفو (( :)1اإلغرا م أغرب الكل ابلصيد) إذا حرضت علي (.)2
وهو أحد األسالي النحوية الي تستعملها العرب ،وقد بوب ل النحويو يف كتبهم هب ا املسم «اإلغرا »
إال أ ه ا األسلوب مع كثرت يف االستعما اللغو يُعد م أق أبواب النحو م حي ذكر أمثلت  ،ومسائل ،
ول يف كت النحوين عد تعريفا منها:
( )1هو أيوب ب موس احلسيين القرميي الكفو أبو البقا – صاح الكليا -كا م قضا األحناف -ينظر األع م للزكلي.383/1 ،
( )2الكليا ص.127
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قا العكرب  :اإلغرا  :هو اإللصاق ،واحل ح اً م الفوا
وقا اب الصايغ(" :)2هو التحضي عل الفع ال خيش فوات " (.)3
وقا املراد هو" :إلزام املخاط العكوف عل ما حيمد علي " (.)4
وقا اب هشام" :هو تنبي املخاط عل أمر حممود ليفعل " (.)5
وه ه التعا يف يف جمملها متقا بة املعىن ،وعند أ أجودها هو تعريف اب هشام وهو قول " :هو تنبي
املخاط عل أمر حممود ليفعل ؛" أل اإلغرا ح وتنبي وليس إلزاماً.
وقو اب الصائغ يف التعريف السابق هو "التحضي عل الفع ال خيش فوات " في نظر؛ ألن عندما
تقو  :الصدق الصدق -ف شي خيش فوات  ،إمنا هو ح عل لزوم الصدق.
وأسلوب اإلغرا م األسالي الي جا يف ك م العرب كثرياً ،واستعمال عند احملدثن واللغوين أوسع من
عند النحوين ،وأييت عل عد صو :
 .1اإلغرا حبرف اجلر (عل ) حنو علي بزيد(.)6
 .2اإلغرا ب كر اللفظة مفرد  .كما يف احلدي الشريف – الص َ جامعة(.)7
 .3اإلغرا ابلظروف (علي ) ،و(عند ) ،و(دون ) ،و(لدي ) ،و(أمام ) ،و(و ا ) ،و (مكان )،
و(إلي ) (.)8
 .4اإلغرا بتكرا اللفظة مث  :أخا – أخا (.)9
 .5اإلغرا ابلعطف مث  :أخا  ،واإلحسا إلي (.)10
وهنا ألفا أخر تفيد اإلغرا ت كر عرضاً يف شروح احلدي  ،وكت اللغة كقوهلم :مث ً عند لفظة معينة
وهي تفيد اإلغرا  ..م غري الرتكيز عليها م حي اإلعراب ،وه ا يد عل أ االستعما اللغو هل ا
( )1اللباب يف عل البنا واإلعراب،459/1 ،
( )2هو حممد ب حس ب سباع املعروف ابب الص ائغ ،أدي عامل ابلعربية ،مصر األص  ،دمشقي املولد والوفا  .م مؤلفات املقامة الشهابية ،وشرح ملحة اإلعراب،
تويف سنة 720هـ .ينظر :األع م للزكلي .318/6
( )3اللمحة يف شرح امللحة .527/2
( )4توضيح املقاصد .1157/3
( )5أوضح املسال .74/4
( )6ينظر توضيح املقاصد .1164/3
( )7صحيح مسلم  ، 70/3وهاات لفظتا م حدي وت عائشة ضي هللا عنها جا في أهنا خسف الشمس عل عهد سو هللا  فبع منادايً الص جامعة.
والرواية الي وقف عليها ابلرفع ،لك احملقق ذكر أهنما يف بع النسخ ابلنص .
( )8ينظر الكليا ص .127
( )9حاشية الصبا .94/2
( )10املصد السابق ،الصفحة نفسها.
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األسلوب أكثر من يف الد س النحو – وقد عد اخلوا زمي ه ا الباب يف النواد حي

قا  :الفص الثاين

عشر النواد  ،وذكر أوهلا :اإلغرا  :كقول دون زيداً ،وعلي عمراً(.)2
وأكثر مسائ اإلغرا جا حبرف اجلر (عل ) ،وأييت بعده ذكر اللفظة مفرد .
وتكثر ه ه الصو عند اللغوين واحملدثن فيقولو وهي منصوبة عل اإلغرا  ،وذل ألج مناسبة املعىن،
مع أهنا قد تكو منصوبة بفع حم وف عل معىن غري اإلغرا  -لكنهم ذكروا أمثلة حيس فيها اإلغرا وم ذل
احلدي السابق (الص جامعة) ،و(دايَكم تكت آاثكم) ( )3بنص (الص ) ،و(داي ) ،فقي يف توجي ه ا
النص إن عل اإلغرا  ،وأل ه ا املعىن مما حيس مع احل فل ل قي  :إهنا منصوبة عل اإلغرا وال جيوز أ
تكو منصوبة عل أعين الص  ،أو أقصد الص وهك ا.
مث أييت بعد ذل اإلغرا بتكرا اللفظ – والعطف.
وملا تقدم م أ أكثر مسائ ه ا الباب استعماالً هو حرف اجلر (عل ) فقد جا يف أفصح الك م ،وأ فع وهو
ﱟ...ﱰﱠ (.)4
ﱠ
القرآ الكرم وم ذل قول تعاىل :ﭐﱡﭐﱛﱜﱝﱞ
.

قا السمن احللي(" :)5اجلمهو عل نص
(عليكم) هنا اسم فع "(.)6

(أنفسكم) ،وهو منصوب عل اإلغرا بـ (عليكم)؛ أل

ﱌ ﱠ ( .)7قا الطرب " :وقد كا بع
ﱍ
وم ذل أيضاً قول تعاىل :ﭐﱡﭐﱊ ﱋ
..

أه العربية يزعم أ قول

ﱌﱠ .منصوب عل وج اإلغرا مبعىن عليكم كتاب هللا :الزموا كتاب هللا"(.)8
ﱍ
تعاىل :ﭐﱡﭐﱊﱋ
..

وم اإلغرا بـ (عل ) أيضاً ما جا يف حدي أيب قتاد قا " :بينما حن نصلي مع الني صل هللا علي وآل
وسلم إذ مسع جلبة جا فلما صل قا  :ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إىل الص قا  :ال تفعلوا إذا أتيتم الص

( )1هو حممد ب أمحد ب يوسف الكات البلخي اخلوا زمي ،ابح م أه خراسا  ،م مصنفات مفاتيح العلوم ،تويف سنة  .387ينظر األع م للزكلي .204/6
( )2مفاتيح العلوم ص.50
( )3صحيح مسلم .399/2
( )4جز م اآلية  105سو املائد .
( )5هو أمحد ب يوسف ب عبدالدام احللي أبو العباس شهاب الدي املعروف ابلسمن ،مفسر عامل ابلعربية ،والقرا ا  ،شافعي م أه حل  .استقر واشتهر يف
القاهر  ،م كتب ( :تفسري القرآ ) ،و(القو الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز) ،و (الد املصو ) ،تويف سنة 756هـ .ينظر األع م للزكلي .260/1
( )6الد املصو .450/4
( )7جز اآلية  24سو النسا .
( )8تفسري الطرب .580/6
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فعليكم السكينة فما أدكتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا"  ..ضبط القرطي السكينة ابلنص عل اإلغرا  ،وظبطها
النوو ابلرفع عل أهنا مجلة يف موضع احلا (.)2
وم جمي اللفظة مفرد منصوبة عل اإلغرا – ما جا يف احلدي الشريف وهو قول  الص َ جامعة.
قا النوو  :هو بنص (الص ) ،و(جامعة) األو عل اإلغرا والثاين عل احلا (.)3
وقول " :دايَكم تكت آاثكم( ")4قا عن اب ع (" :)5دايكم" منصوب عل اإلغرا (.)6
وم ذل أيضاً قو الشاعر:
كساع إىل اهليجا بغري سـ ــالح
أخاك أخاك إن من ال أخا له
ٍ

()7

وم األمثلة عل اإلغرا ابلعطف قول  :أخا  ،واإلحسا َ إلي (.)8
ذكر العامل وحذفه يف ابب اإلغراء :يف حالي العطف ،والتكرا يتعن إضما العام  ،فإ فقد العطف
والتكرا جاز إظها العام ( .)9واالسم املغر ب منصوب وقد يرفع إذا كا اإلغرا ابلتكرا وم ذل قو
الشاعر:
إن قوماً منهم عمري وأشبا

هـ عمري ومنهم السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

السالح
السالح
جلديرون ابلوفاء إذا قـ ـ ــا ل أخو النجدة
ُ
ُ
وتوجي الرفع أ (الس ُح) األوىل خرب ملبتدأ حم وف يعين هو الس ح .والس ح الثانية توكيد لفظي لألوىل،
وتوكيد املرفوع مرفوع(.)11
()10

تقدمي معمول ألفاظ اإلغراء عليها:
اختلف النحويو يف ه ه املسألة :فالبصريو ال جييزو تقدم معمو اسم الفع علي  ،وذل الحنطاط مرتبة
اسم الفع م الفع فهو قاصر عن يف العم وما جا م أمثلة وشواهد ل ل فهي مؤولة ( ،)1وأما الكسائي
( )1ني األوطا م أحادي سيد األخيا وشرح منتق األخبا  ،164/3حممد ب علي ب حممد الشوكاين اليمين (املتوف1255 :هـ).
( )2املصد السابق الصفحة نفسها.
( )3ينظر :شرح النوو عل صحيح مسلم.415/6
( )4صحيح مسلم .399/2
( )5هو حممد علي ب حممد ع البكر الصديقي الشافعي مفسر عامل ابحلدي م أه مكة ،م مؤلفات (ضيا السبي ) يف التفسري ،والطيف الطائف بتا يخ وج
والطائف ،تويف سنة  .1057ينظر :اإلع م .187/7
( )6دلي الفاحلن لطرق اي الصاحلن .319/1
( )7ه ا البي م شواهد الكتاب  ،256/1واخلصائص .237/2
( )8شرح اب عقي .276/2
( )9ينظر :املصد السابق الصفحة نفسها،والتصريح  ،142/4مهع اهلوامع.20/2 ،
( )10البي م اخلفيف وهو ب نسبة يف اخلصائص  .331/2ويف اهلمع  .21/2وقد أو د البي الثاين وهو بي الشاهد دو األو .
( )11ينظر حتقيق حس محد لشرح األمشوين .88/3
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()2

فيلحق اسم الفع ابلفع يف العم  ،وقد نق األمشوين ع الناظم وابن دعو أ إحلاق اسم الفع ابلفع يف
()3
ي
ين مبسائ
العم هو أ الكسائي دو سواه مث قا ونق بعضهم ذل ع الكوفين ؛ وأل اب األنبا قد عُ َ
اخل ف فإين أو د ك م فيها:
حي قا " :ذه الكوفيو إىل أ (علي ) و(دون ) و(عند ) يف اإلغرا جيوز تقدم معموالهتا عليها
حنو (زيداً علي ) و(عمرا عند ) و(بكراً دون ) .وذه البصريو إىل أن ال جيوز تقدم معموالهتا عليها ،وإلي
ذه الفرا م الكوفين ،فأما الكوفيو فاحتجوا أب قالوا الدلي عل أن جيوز تقدم معموالهتا عليها النق ،
ﱌﱠ(.)4
ﱍ
والقياس" .فأما النق فقد قا هللا تعـ ــاىل ﭐﱡﭐﱊﱋ
..

والتقدير عليكم كتاب هللا .أ الزموا كتاب هللا فنص كتاب هللا بـ(عليكم) فد عل جواز تقدمي ،
واحتجوا أيضا ابألبيا املشهو
اي أيها املائح دلوي دونكا

إين رأيت الناس حيمدونكا

()5

والتقدير في  :دون دلو ؛ فـ(دلو ) يف موضع نص بـ(دون )؛ فد عل جواز تقدمي أيضاً.
وأما القياس فقالوا :أمجعنا عل أ ه ه األلفا قام مقام الفع  ،أال تر أن إذا قل "علي زيدا" أ
يدا ،وإذا قل "عند عمراً "أ تـناو عمرا ،وإذا قل "دون بكراً" أ خ بكرا ،ولو قل "زيدا الزم
الزم ز ً
جائزا فك ل مع ما قام مقام .
وعمرا تناو  ،وبكرا خ " فقدم املفعو لكا
ً
ً
وأما اجلواب ع كلما

ﱌ ﱠ .فليس هلم في
ﱍ
الكوفين :أما احتجاجهم بقول تعاىل ﭐﱡﭐﱊ ﱋ
..

حجة؛ أل {كتاب هللا} ليس منصواب ب ـ (عليكم) ،وإمنا هو منصوب ألن مصد  ،والعام في فع مقد ،
والتقدير في  :كت كتاابً هللا عليكم ،وإمنا قد ه ا الفع ومل يظهر لداللة ما تقدم علي كما قا الشاعر:
()6
منه وحرف الساق طي املِ ْحمل
ما إن ميس األرض إال منكب
فقول "ط ً احملم " منصوب؛ ألن مصد والعام في فع مقد  ،والتقدير في  :طُ يو َ طي احملم  ،وإمنا
قد ومل يظهر لدلي ما تقدم علي م قول ":ما إ ميس األ إال منك من  :فك ل هاهنا :قد ه ا الفع
( )1ينظر أوضح املسال  – 82 ،81/4شرح األمشوين  ،102-101/3التصريح.160/4
( )2أوضح املسال  ،81/4التصريح .161/4
( )3شرح األمشوين .102/3
( )4جز م آية سو النسا .24
( )5البي م الرجز ،وهو م شواهد اب مال يف شرح الكافية الشافية  ،1394/3برواية أي القوم بدالً م الناس ،وشرح األمشوين  ،101/3وينس جلا ية م
بين ماز كما يف التصريح  .161/4وقد جا في دويل دونكا ،وهو سهو صواب دلو  .وقد أو ده حمقق الكتاب د .حبري مح هللا .مصححاً يف احلاشية.
( )6البي م الكام  .وهو م شواهد الكتاب  ،359/1واخلصائص .93/2
والراجح عند هو م ه الكوفين –أل افرتا تقدير عام يف حنو (كتاب هللا عليكم) أد إىل نص (كتاب) – في تكلف ظاهر .وضعف الفرع ع األص يف
العم ال مينع مساوات ل يف بع أحوال .
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ومل يظهر لداللة ما تقدم علي م قول

ﭐﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ..ﲪ ﱠ( ،)1فإ في داللة عل أ ذل مكتوب عليهم فلما قد ه ا الفع ومل يظهر بقي التقدير
.

في (كتاب هللا عليكم) ،مث أضيف املصد إىل الفاع كقول تعاىل:

ﳖ
ﳗ
ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

(صْن َع) عل املصد بفع مقد .
ﳘﳙ  ..ﳣﱠ( )2فنص
ُ
وأما البصريو فاحتجوا أب قالوا :الدلي عل أن ال جيوز تقدم معموالهتا عليها أ ه ه األلفا فرعٌ عل
الفع يف العم ؛ ألهنا إمنا عمل عمل لقيامها مقام ؛ فينبغي أ ال تتصرف تصرف ؛ فوج أ ال جيوز تقدم
معموالهتا عليها ،وصا ه ا كما نقو يف احلا إذا كا العام فيها غري فع ؛ فإن ال جيوز تقدميها علي لعدم
ألد ذل إىل التسوية بن
تصرف  ،فك ل ها هنا؛ إذ لو قلنا إن يتصرف عملها ،وجيوز تقدم معموالهتا عليها َّ
الفرع واألص  ،وذل ال جيوز؛ أل الفروع أبداً تنحط ع د جا األصو (.")3
.

إغراء الغائب:
اختُليف يف مسألة إغرا الغائ فأجازه قوم ،ومنع آخرو  ،ومم أجازه سيبوي حي قا :
()4
"وحدثين م مسع أ بعضهم قا ( :علي ج ً ليسين) ،وه ا قلي  ،شبهوه ابلفع ".

وقا اب السراج " :و (علي ج ً ليسين) ،وإمنا ه ا كاملث ألهنم ال أيمرو بـ(علي ) إال املخاط فقد
ش ه ا م جهتن :م قوهلم" :علي " فأمروا غائباً ،وم قوهلم" :ليسين فأجروه جمر ضربين( .)5أ أهنم جعلوا
اجلامد مبنزلة املتصرف".
وقا اب الو اق(" :)6وقد ُمسع م العرب علي ج ً ليسين فأمر بـ (عل ) وحدها للغائ  ،وال يقاس
علي "(.)7
وم إغرا الغائ ما واه مسلم يف صحيح ع الني  أن قا :
"اي معشر الشباب م استطاع منكم البا فليتزوج فإن أغ للبصر ،وأحص للفرج ،وم مل يستطع فعلي
ابلصوم فإن ل وجا (.")8
( )1جز م آية النسا .23
( )2جز م آية النم .88 ،
( )3ينظر :اإلنصاف  229/1وما بعدها ،مسألة تقدم معمو اسم الفع .
( )4الكتاب .250/1
( )5األصو يف النحو .290/2
( )6هو حممد ب عبدهللا ب حممد ب موس العباس الو اق ،عامل ابللغة والنحو ،كا يو ق ابألجر  .م كتب ( :املوجز يف النحو -واجلامع يف اللغة) ،تويف سنة 329هـ،
ينظر األع م للزكلي  ،96/7وقد ذكر حممود جاسم حمقق كتاب (عل النحو) اإلمجاع عل أ وفات سنة .381
( )7عل النحو.356/1
( )8صحيح مسلم 6/4
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قا املاز (" :)1في إغرا ابلغائ  .وم أصو النحا أ ال يُغر بغائ  ،وقد جا شاذاَ قو ُ بعضهم":
علي ج ً ليسين" عل جهة اإلغرا "( .)2وقد نق الطيي ع أيب عبيد (.)3
عمرا وال
قول (" :فعلي ابلصوم) إغرا غائ  ،وال تكاد العرب تغر إال لشاهد .تقو  :علي زيداً ،ودون
ً
يدا ،إال يف ه ا احلدي  :مث قا موضحاً ذل – يعين الطيي  -وملا كا الضمري الغائ اجعاً إىل
تقو  :علي ز ً
(م ْ ) وهي عبا ع املخاطبن يف قول " :اي معشر الشباب وبن بقول  :منكم" جاز؛ ألن مبنزلة
لفظة َ
اخلطاب"(.)4
وأحس ما وقف علي يف ه ه املسألة هو قو اب عصفو :
وال يغر إال ملخاط  ....فإ جا م إغرا الغائ شي حفظ،ومل يقس علي (.)5
قل وه ا أفض م القو أب إغرا الغائ ضعيف( )6أو شاذ(.)7
أل القو إبغرا الغائ قا ب بع املتقدمن كاملاز وال ش أ احرتام آ ا املتقدمن وخترج ك مهم
عل وج حمتم هو األوىل ال سيما واللغة تتسع ل ل .
وقفة مع بعض مسائل اإلغراء:
م خ قرا يت هل ا الباب يف كت النحوين وجد أ الشائع الكثري عندهم هو حرف اجلر (عل ) وقد
عد الكفو أمسا األفعا الي أتيت لإلغرا فقا " :واإلغرا وضع الظرف ،أو اجلا واجملرو موضع فع األمر ،وال
جيوز إال فيما مسع م العرب حنو( :علي ) ،و(عند ) ،و(ودون ) ،و(أمام ) ،و(و ا ) ،و(مكان )،
و(إلي ) ،و(لدي )(.)8
وذكر اب الصائغ أ منها( :شأن ) ومث هلا بقول " :شأْن واحلج" أ علي شأن واحلج(.)9
ويف احلدي  " :فإ جا صاحبها وإال فَ َشأْنَ هبا(.")10
( )1هو أبو عبدهللا حممد ب علي ب حممد التميمي املاز الفقي املالكي احملدث ،أحد األع م املشا إليهم يف حفظ احلدي  ،والك م علي  ،شرح صحيح مسلم شرحاً
جيداً مساه كتاب املعلم بفوائد كتاب مسلم .واملاز نسبة إىل ماز وهي بليد جبزير صقلية ،تويف يف الثام عشر م شهر بيع األو عام  .536وقي  ،غري ذل  .وعمره
ث ث ومثانو سنة ،ينظر :وفيا األعيا .285/4
( )2املعلم بفوائد مسلم 85/2
()3مل يتبن يل م هو فبع املصاد ت كره أبو عبيد وأخر أبو عبيد.
( )4ينظر شرح الطيي عل مشكا املصابيح .235/6
( )5املقرب الب عصفو .136/1
( )6ينظر مغين اللبي .630/2
( )7ينظر التصريح .351/1
( )8الكليا ص .127
( )9اللمحة .527/2
( )10صحيح البخا  ،335/3صحيح مسلم .484/4
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ص َ شأن
نَ َ

عل اإلغرا  ،وجيوز فع عل االبتدا وخربه (هبا) ،وهو تفوي

ل يف

حفظها واالنتفاع هبا(.)2
قل  :أ أ ه ا ليس م اإلغرا ؛ ألن جمرد ترخيص ل يف التصرف فيها دو احل عل احلفا عليها،
أو أخ ها.
وقا العكرب (:)3
"وأما ألفا اإلغرا فاملتفق علي منها( :عند ) ،و(دون ) ،و(و ا ) ،وم حروف اجلر( :علي )،
و(إلي ) ،فعند األكثري أن يقتصر عل املسموع منها؛ أل القياس يف ذل ابتدا ً وضع لغة.
وقاس عليها قوم ،فأما (عند زيداً) فمعناه خ ه يف أ نواحي كا  ،و(دون ) خ ه م قرب ،و(علي )
مبعىن إلزم  ،و(إلي ) تنح"(.)4
قل  :أما (و ا ) فلم أجد م النحوين م نص عل ذكرها لإلغرا يف أبواب النحو.
فقد قا سيبوي " :ومما ينتص يف ه ا الباب عل إضما الفع املرتو إظها ه .........و ا أوسع
ل "( .)5ومل ينص عل جميئها لإلغرا .
أوسع ل )؟ املعىن املقد هو
ُ
قا اب الو اق" :إ قا قائ أب شي تنص (و ا َ ) يف قول ( :و ا َ
أتخر و ا (.")6
وك ل احلا ابلنسبة لـ (أمام ) مل أجد م ذكرها إلفاد اإلغرا سو الكفو يف النص السابق.
وأما (عند ) فجا يف لسا العرب "أل لدي مبعىن عند  ،وعند يف اإلغرا تكو متعدية كقول :
(عند زيداً) أ خ زيداً م عند "(.)7
وهل ا فإين أقو  :إ أسلوب اإلغرا قد كثر استعمال عند علما احلدي  ،ويف بع كت املعاجم ،أما
كت النحو ف كرها ل قلي  ،ويف ألفا معينة أشهرها حرف اجلر (عل ) يف حنو (عليكم ك ا)....
( )1هو حممد ب إمساعي ب ص ح ب حممد احلسين الكح ين مث الصنعاين ،ولد مبدينة كح  ،ونشأ وتويف بصنعا م كتب  :توضيح األفكا  ،شرح تنقيح األنظا ،
منحة الغفا  ،سب الس م ،تويف سنة 1182هـ ،ينظر :األع م للزكلي.263/6
( )2سب الس م 236/3
( )3هو أبو البقا عبدهللا ب احلسن العكرب األص  ،البغداد املولد ،والدا  ،الفقي النحو الضرير .م مؤلفات  :شرح كتاب االيضاح أليب علي الفا سي ،وديوا
املتني ،وكتاب إعراب ال قرآ الكرم .وكتاب اللباب يف عل النحو " هك ا عند اب خلكا " وامس يف الكتاب املطبوع اللباب يف عل البنا واإلعراب .وكتاب إعراب شعر
احلماسة .تويف سنة  .616ينظر :وفيا األعيا  ،101-100/3وقد و د امس عند اب خلكا عبدهللا ب أيب عبدهللا ولعل سهو.
( )4اللباب يف عل البنا واإلعراب .459/1
( )5الكتاب  .282/1بتصرف.
( )6عل النحو  .230/1ويف العبا شي م عدم الوضوح ،ولع صواب فاملعىن املقد هو أتخر (و ا ).
( )7لسا العرب  .180/7فص التا واجليم حرف الزا .
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ألفاظ اإلغراء بني النحويني واللغويني:

هنا ألفا يتناوهلا اللغويو يف كتبهم و مبا ذكرها بع
ال ي كرو بعضها يف ابب اإلغرا ومنها:

النحوين عرضا يف مواضع متفرقة م كتبهم لكنهم

 )1ويهاً :قا الشاطي عند تقسيم ألمسا األفعا :الثاين ما ال أييت إال نكر فيلزم التنوي  ...وذكر منها
ويهاً يف اإلغرا (.)1
وجا يف لسا العرب" :وي  :إغرا ومنهم م ينو فيقو ( ::ويهاً) ،الواحد ،واالثنا  ،واجلمع ،وامل كر،
واملؤن يف ذل سوا  ،وإذا أغريت ابلشي قل  :ويهاً اي ف وهو حتري كما يقا دون اي ف "(.)2
ويف سن أيب داود م حدي املقداد ب األسود قا  :لقد مسع سو هللا  يقو " :إ السعيد مل
ي
ص َرب فواهاً"(.)3
جن الفنت ،إ السعيد مل جن الفنت ،إ السعيد مل جن الفنت ،ومل ابْـتُل َي فَ َ
قا اخلطايب(" )4(:واهاً) كلمة معناها التلهف ،وقد يوضع أيضاً موضع اإلعجاب ابلشي  ،فإذا قل (ويهاً)
كا معناها اإلغرا "(.)5
قا أبو سه (" :)6وقا يل أيب( )7مح هللا :أما (ويهاً) فهي إغرا – تقو ويهاً :إذا حثثت عل الشي
وأغريت ب "(.)8
وقا الكمي :
ـل
وجاء حوادث يف مثلها  يقال ملثلي ويهاً فـ ُ
وقا املربد( :ويهاً) اي فىت إذا أغريت ( .)1ويف ك م شرح الكافية وشرح األمشوين (ويهاً) مبعىن أغ ير(.)2
فيتضح مما سبق أ ه ا اللفظ يرد ذكره عل ألسنة بع النحوين لك مل أجدهم ي كرون يف (ابب اإلغرا )،
وإمنا يرد عندهم ذكراً عا ضاً وك ل عند اللغوين واحملدثن.
()9

( )1املقاصد الشافية .514/5
( )2لسا العرب  .461/17فص الواو حرف اهلا .
( )3سن أيب داود ص .841
( )4هو محد ب حممد ب إبراهيم ب اخلطاب البسي أبو سليما فقي حمدث م أه بس (م ب د كاب ) م نس زيد ب اخلطاب أخي عمر ب اخلطاب ،ل معامل
السن يف شرح سن أيب داود ،وبيا إعجاز القرآ  ،وإص ح غلط احملدثن ،وغري احلدي  .تويف يف بس عل شاط هرمند ،....ينظر :األع م للزكلي.304/2 ،
( )5معامل السن .168/4
( )6هو :حممد ب علي ب حممد أبو سه اهلرو  :لغو  ،كا مؤذانً مبصر ،وتويف فيها .ل شرح فصيح ثعل  ،وخمتصره وأمسا األسد ،وأمسا السيف ،تويف سنة
433هـ1041 -م ،ينظر :األع م .161/7
( )7هو :علي ب حممد أبو احلس اهلرو  ،كا عاملاً يف النحو ،عاملاً يف األدب جيد القياس صحيح القرحية ،حس العناية ابآلداب ،كا مقيماً يف الداي املصرية ،ل
كتاب ال خائر يف النحو ،وكتاب األزهية شرح في العوام واحلروف .ينظر :معجم األداب .287/4
( )8إسفا الفصيح ص.110
( )9شعر الكمي .30/2
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 )2كذاك :قا حم الدي حممد ب يوسف –املعروف بـ انظر اجليش :وحك بع

أه اللغة اإلغرا بـ

(ك ا ) ( .)3جا يف مسند اإلمام أمحد م حدي عمر ب اخلطاب --أ أاب بكر قا للني  --وهو
يدعو يوم بد "اي ني هللا ك ا مناشتد ب فإن سينجز ل ما وعد "(.)4
قا قاسم ب اثب ( ")5ك ا يُراد هبا اإلغرا  ،واألمر ابلكف ع الفع وهو املراد هنا"(.)6
قل  :واستعما ه ا اللفظ لإلغرا قلي فيما وقف علي م مصاد
 )3كذب :قا أبو حيا  :ويطلق ك ب ومراد ب اإلغرا  ،ومطالبة املخاط
يتصرف ،ب مل يستعم من يف اإلغرا إال لفظ املاضي(.)7
قا السيوطي :وك ب يف اإلغرا مبعىن وج (.)8
()9
ومن قو عمر --ك ب عليكم ث ثة أسفا ٍ  :ك ب عليكم احلج ،والعمر  ،واجلهاد يف سبي هللا"
قا اب األثري" :معناه اإلغرا  ،أ عليكم هب ه األشيا الث ثة ،وكا وجه النص عل اإلغرا  ،ولكن
جا شاذاً مرفوعاً"(.)10
وقا الزخمشر " :معىن ك ب عليكم احلج ،عل ك من ،كأن قا  :ك ب احلج .علي احلج .أ لريغب
احلج ،هو واج علي  ،فأضمر األو لداللة الثاين علي  ،وم نص (احلج) فقد جع (علي ) اسم فع  ،ويف
(ك ب) ضمري احلج"(.)11
قل  :وال يظهر يل أ ه ا تكلف -أعين قول  :فأضمر األو لداللة الثاين علي  -أل العبا يف ظاهرها
حتتم أ احلج فاع م غري إضما .
وقا السيوطي" :وك ب يف اإلغرا مبعىن وج كقو عمر" :ك ب عليكم احلج أ وج "(.)12
بلزوم الشي امل كو  .وال

( )1املقتض .20/2
( )2شرح الكافية الشافية  ،1385/3وشرح األمشوين .92/3
( )3متهيد القواعد بشرح تسهي الفوائد .3899/8
( )4مسند اإلمام أمحد .345/1
( )5هو قاسم ب اثب ب حزم العويف السرقسطي ،أبو حممد ،عامل ابحلدي واللغة ح مع أبي م سرقسطة إىل مصر ومكة ،ويقا إهنما أو م ادخ كتاب العن
إىل األندلس ،م مؤلفات الدالئ يف شرح غري احلدي ما قب إمتام ينظر األع م للزكلي .7/6
( )6فتح البا الب حجر .360/7
( )7ا تشاف الضرب م لسا العرب .2036/4
( )8مهع اهلوامع .14/3
( )9مصنف عبدالرزاق .119/5
( )10النهاية يف غري احلدي واألثر .529/2
( )11عقود الزبرجد يف إعراب احلدي النبو .286/3
( )12مهع اهلوامع .14/3
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-4رويدك :ومن ما واه أنس ب مال

 حي

قا  :أت الني  --عل بع

نسائ ومعه أم

سليم فقا " :وحي اي أجنشة ويد سوقاً ابلقوا ير"(.)1
قا اب حجر يف شرح احلدي قا عيا  :قول ويداً منصوب عل أن صفة حمل وف د علي اللفظ ،أو
عل املصد  ،أو عل احلا  ،أو ويد منصوب عل اإلغرا  ،أو مفعو بفع مضمر أ الزم فق  ،أو عل
املصد أ أ ْود ويد (.)2
 )5لد  :قا أبو حيا  :وقد ذكران أ اإلغرا بـ (لدي ) مسموع ف حيتاج إىل قياس (.)3
قا صاح العن(" :)4معناها (عند) يُقا أيت لد ابب األمري ،وجا ين أمر م لدي أ م عند ،

وقد حيس م لَ ُدنْ هب ا املعىن ،ويقا يف اإلغرا لديْ ف انً كقول علي ف انً(.")5
ويف هت ي اللغة" :ويقا يف اإلغرا لدي ف انً كقول علي ف انً"(.)6
ويف املعجم الوسيط :ويقا يف اإلغرا ( :لدي ف انً) كقول " :علي ف انً"(.)7
ه ا م خ املعاجم ،وأما كت النحوين فلم ت كر ذل يف ابب اإلغرا وك م أيب حيا املتقدم إمنا
ذكره يف ابب الكلما املختلف فيها أهي أمسا أم أفعا أم غريها.
وخ صة األمر أ (لد ) مرادفة لـ (عند) فهما مبعىن واحد.
 )6دون :
قا األزهر يف هت ي اللغة" :وقا بع النحوين لـ (دو ) تسعة معا  ...وذكر منها اإلغرا (.)8
وقد ذكرها اب االنبا يف مسألة تقدم معمو اسم الفع علي  :فقا  :ذه الكوفيو إىل أ (علي )،
و(دون ) و(عند ) يف اإلغرا جيوز تقدم معموالهتا عليها(.)9
وقا العكرب  :ال جيوز تقدم معمو ألفا اإلغرا عليها حنو (دون ) و(علي )(.)10
وقا اب منظو  :ويقا يف اإلغرا ابلشي دونك (.)11

( )1صحيح البخا .98/8
( )2ينظر فتح البا الب حجر .695/10
( )3ا تشاف الضرب م لسا العرب .2310/5
( )4هو اخل لي ب أمحد الفراهيد عل الصحيح ،وإمنا آثر ذكر اسم الكتاب يف املنت دو اسم املؤلف إشا إىل اخل ف يف نسبة كتاب العن للخلي .
( )5العن .70/8
( )6هت ي اللغة ابب الدا وال م .122/14
( )7املعجم الوسيط .822/2
( )8ينظر ابب الدا والنو .127/14
( )9اإلنصاف .228/1
( )10التبين ع م اه النحوين البصرين والكوفين ص .373
( )11لسا العرب فص الدا حرف النو .23/17
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وقد ذكرها -أ دون  -اب الو اق يف ابب اإلغرا فقا " :فإ قا قائ  :مل خص

العرب( .عند )،
(دون )

و(علي ) ،و(دون ) .إبقامتها مقام األفعا م بن سائر الظروف؟ ...إىل أ قا  :وك ل
للقرب"(.)1
وقد ذكرها العيين يف عمد القا عند شرح حلدي "دون ي ي
ابنة عم "( )2فقا  :دون م أمسا
األفعا معناه خ يها وهي كلمة تستعم يف اإلغرا ابلشي (.)3
اخلالصـ ـ ــة:
وخ صة ما توصل إلي يف ه ا البح هو أ اإلغرا مبفهوم النحو هو أسلوب أييت يف أمثلة ،وأبلفا

حمصو جداً وهو م أصغر األبواب النحوية ،وأما يف االستعما اللغو فهنا ألفا كثري تفيد اإلغرا ي كرها
اللغويو وعلما احلدي أيضاً وي كرها النحويو يف مسائ وأبواب متفرقة لك ما وجد منها يف ابب اإلغرا عند
النحوين قلي .
ال حيدد أسلوب اإلغرا هو السياق فنجد للفظة الواحد أتيت لإلغرا وغريه مث ً (دو ) يف قول :
حضر الرجا دو النسا – ه ا ليس م اإلغرا يف شي  .ويف احلدي ال مر يف البح (دون ابنة عم )
تد عل اإلغرا  .ومث ذل لفظة (عند) أيضاً.
أشهر أمثلة اإلغرا عند النحوين هو (عل )  -أ علي بك ا.-
يستعم شراح احلدي أسلوب اإلغرا كثرياً فنجدهم يقولو مث ً نص عل اإلغرا وكأهنم ينظرو يف
ذل إىل املعىن.
يف بع األمثلة الي قي فيها أبهنا منصوبة عل اإلغرا – مبا مل يقصد اإلغرا مبعناه يف املصطلح النحو
وهو احل واحل  .مث حدي ( :فإ جا صاحبها ،وإال فشأْن هبا) ،أل املعىن يقتضي حرية التصرف مع
الضما عند جمي صاحبها ،وال يفهم فيما أ م ذل احل عل أخ ها ،وحفظها.
علي ويسر يل اجناز ه ا العم  ،مث إنين أشكر ك َّ م قدم يل
وأخرياً فإين أشكر هللا أوالً عل ما َم َّ ب ّ
علي حب ه ا املوضوع.
مساعد أو أشا علي بشئ ويف مقدمتهم األستاذ الدكتو يوسف فجا  .ال اقرتح ّ

( )1عل النحو ص.356
( )2صحيح البخا .542/3
( )3عمد القا شرح صحيح البخا

.264/17
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املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي.
ا تشاف الضرب م لسا العرب -أتليف أيب حيا األندلسي املتوف سنة 745هـ .حتقيق د .ج عثما
حممد -والدكتو مضا عبدالتواب ،مكتبة اخلاجني ـ القاهر  ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
األصو يف النحو ،أليب بكرحممد ب سه ب السراج النحو البغداد  ،املتوف سنة  .316حتقيق :الدكتو
عبداحلسن الفتلي .مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ 1996 -م.
األع م ،قاموس تراجم ألشهر الرجا والنسا م العرب واملستعربن ،واملستشرقن أتليف خري الدي الزكلي
املتوف 1396هـ ،اململكة العربية السعودية .وزا املعا ف سابقاً ،املكتبا املد سية .الطبعة الثالثة.
اإلنصاف يف مسائ اخل ف بن النحوين البصريين ،والكوفين ،أتليف الشيخ اإلمام كما الدي أيب الربكا
عبدالرمح ب حممد ب األنبا النحو  .ومع كتاب االنتصاف م اإلنصاف .أتليف :حممد حمي الدي
عبداحلميد .املكتبة العصرية .صيدا ،بريو 1419 .هـ 1998 -م.
أوضح املسال إىل ألفية اب مال  ،أتليف اإلمام اب هشام األنصا  ،املتوف سنة 761هـ .ومع عد السال
إىل حتقيق أوضح املسال أتليف :حممد حمي الدي عبداحلميد .املكتبة العصرية ،صيدا ،بريو  ،طبعة
1420هـ1999 -م.
التبين ع م اه النحوين البصرين والكوفين – أتليف أيب القا العكرب املتوف سنة 616هـ ـ حتقيق ود اسة
الدكتو عبدالرمح سليما العثيمن ،مكتبة العبيكا  ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
التصريح مبضمو التوضيح .للشيخ خالد زي الدي عبدهللا األزهر  ،املتوف سنة 905هـ ،د اسة وحتقيق :د.
عبدالفتاح حبري إبراهيم ،مح هللا ،الطبعة األوىل1418 .هـ 1997 -م.
متهيد القواعد بشرح تسهي الفوائدـ أتليف حم الدي حممد ب يوسف املعروف بـ (انظر اجليش) املتوف سنة
778هـ 0د اسة وحتقيق :أ.د .علي حممد فاخر وآخرو ـ دا الس م للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،
الطبعة األوىل1428 ،هـ.
هت ي اللغة :أليب منصو حممد ب أمحد األزهر املتوف سنة 370هـ ،إشراف حممد عو مرع  .علق عليها
عمر س مي – عبدالكرم حامد .تقدم األستاذ فاطمة حممد أص طبعة جديد مصححة وملونة
ومزيد بفهرس الفبائي للمواد .دا إحيا الرتاث العريب بريو  -لبنا الطبعة األوىل 1421هـ -
2001م.
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توضيح املقاصد واملسال بشرح ألفية اب مال  ،للمراد املعروف بـ اب أم قاسم .شرح وحتقيق األستاذ الدكتو
عبدالرمح علي سليما  ،دا الفكر العريب ،الطبعة األوىل1422 .هـ 2001 -م.
جامع البيا يف أتوي آ القرآ  ،أليب جعفر حممد ب جرير الطرب (املتوف310 :هـ) ،حتقيق :الدكتو عبدهللا
ب عبداحملس الرتكي .دا عامل الكت  ،طبع سنة 1434هـ 2013 -م.
حاشية الصبا عل شرح األمشوين أللفية اب مال  .أتليف :حممد ب علي الصبا  .مكتبة ومطبعة دا إحيا
الكت العربية -املكتبة الفيصلية -مكة املكرمة.
اخلصائص ،أتليف أيب الفتح عثما ب جين املتوف سنة 392هـ ،حتقيق الدكتو عبداحلميد هنداو  .منشو ا
حممد علي بيضو لنشر كت السنة .دا الكت العلمية .بريو  ،لبنا  .الطبعة األوىل1421 ،هـ -
2001م.
الد املصو يف علوم الكتاب املكنو  .أتليف أمحد ب يوسف املعروف ابلسمن احللي .املتوف سنة 756هـ.
حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط .دا القلم .دمشق .الطبعة األوىل1407 .هـ 1987 -م.
دلي الفاحلن لطرق اي الصاحلن .أتليف حممد ب علي ب حممد ب ع ب إبراهيم البكر الصديقي
املكي ضبط نص وخرج أحاديث  ،واعتىن ب حممد اي األمحد ،املكتبة العصرية .صيدا -بريو  ،طبع
سنة 2014م1435 -هـ.
سب الس م .أتليف حممد ب إمساعي األمري الصنعاين -حقق وعلق علي أبو معاذ طا ق ب عو ب حممد-
دا العاصمة للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.
سري أع م النب  ،تصنيف مشس الدي حممد ب أمحد ب عثما ال هي .املتوف سنة 1374-748م حقق ،
وخرج أحاديث  ،وعلق علي شعي األ انؤوط ،وحممد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية،
1404هـ 1984 -م.
شرح اب عقي  .أتليف قاضي القضا هبا الدي عبدهللا ب عقي العقيلي اهلمداين املصر  .ومع كتاب منحة
اجللي بتحقيق شرح اب عقي  .حملمد حمي الدي عبداحلميد .املكتبة العصرية .صيدا .بريو  .طبع سنة
1428هـ 2007 -م.
شرح األمشوين عل ألفية اب مال  .أتليف أيب احلس نو الدي علي ب حممد ب عيس املتوف سنة 900هـ.
قدم ل ووضع هوامش وفها س حس محد .إشراف الدكتو إميي بديع يعقوب .منشو ا حممد علي
بيضو  .دا الكت العلمية .بريو  .لبنا  .الطبعة األوىل 1419هـ 1998 -م.
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شرح الكافية الشافية .أتليف الع مة مجا الدي أيب عبدهللا حممد ب عبدهللا ب مال الطائي اجلياين .حقق ،
وقدم ل الدكتو عبداملنعم أمحد هريد  .جامعة أم القر  .مكة املكرمة .دا املأمو للرتاث.
صحيح البخا  ،لإلمام أيب عبدهللا حممد ب إمساعي ب إبراهيم ب املغري اجلعفي البخا طبعة مراجعة،
ومصحح عل النسخة السلطانية مع فع اإللتباس ع موزها ،مركز البحوث وتقنية املعلوما دا
التأصي  ،الطبعة األوىل 1433هـ.
صحيح مسلم لإلمام أيب احلسن مسلم ب احلجاج القشري النيسابو املتوف 261هـ ،حتقيق ود اسة مركز
البحوث وتقنية املعلوما  ،دا التأصي  .الطبعة األوىل 1435هـ 2014 -م.
عقود الزبرجد يف إعراب احلدي النبو جل الدي السيوطي (املتوف911 :هـ) ،حقق وقدم ل  :د .سلما
القضا  .دا اجلي  .بريو 1414 ،هـ 1994 -م.
عل النحو ،أليب احلس حممد ب عبدهللا الو اق (املتوف325 :هـ) ،حتقيق ود اسة الدكتو  :حممود جاسم حممد
الد ويش .مكتبة الرشد .الراي  .الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999 -م.
عمد القا شرح صحيح البخا  ،للشيخ اإلمام الع مة بد الدي أيب حممد حممود ب أمحد العيين املتوف
(855هـ) ،دا الفكر -بريو .
فتح البا شرح صحيح البخا  ،لإلمام احلافظ أيب الفض شهاب الدي  ،أمحد ب علي ب حجر العسق ين.
وضع حواشي الكتاب ،وعلق علي أبو عبدهللا عبدالس م ب حممد ب عمر علوش .مكتبة الرشد-
الراي  -اململكة العربية السعودية -الطبعة األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
الكتاب :أتليف أيب بشر عمرو ب عثما ب قنرب حتقيق وشرح :عبدالس م حممد ها و  .دا اجلي  .بريو .
الطبعة األوىل.
كتاب إسفا الفصيح .أتليف أيب سه حممد ب علي اهلرو النحو (املتويف433:هـ) ،حتقيق :حممد عثما –
إشراف الدكتو إمي يعقوب دا الكت العلمية – بريو – لبنا  -الطبعة األوىل 1433هـ -
2012م.
كتاب العن ،أليب عبدالرمح اخللي ب أمحد الفراهيد (املتوف :سنة  175هـ) ،حتقيق :د .مهد املخزومي ،د.
إبراهيم السامرائي .منشو ا مؤسسة األعلمي للمطبوعا  -بريو  -لبنا الطبعة األوىل 1408هـ -
1988م.
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معجم يف املصطلحا

والفروق اللغوية .أتليف أيب البقا أيوب ب موس احلسيين القرميي الكفو ،

(املتوف1094 :هـ) ،حتقيق :عدان د ويش ،وحممد املصر  .مؤسسة الرسالة .بريو  ،الطبعة الثانية،
1433هـ 2012 -م.
اللباب يف عل البنا واإلعراب أليب البقا عبدهللا ب احلسن العكرب  ،املتوف سنة  ،616حتقيق غاز خمتا
طليما  .دا الفكر املعاصر .بريو  .لبنا  -دا الفكر .دمشق .سو ية -الطبعة األوىل1416 ،هـ -
1995م.
لسا العرب .الب منظو  ،مجا الدي حممد ب مكرم األنصا (املتوف711 :هـ) ،طبعة مصو ع طبعة
بوالق معها تصويبا وفها س متنوعة .املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنبا والنشر .الدا املصرية
للتأليف والرتمجة.
اللمحةيف شرح امللحة ،حملمد احلس الصايغ (املتوف 720هـ) ،د اسة وحتقيق :د .إبراهيم ب سامل الصاعد .
اجلامعة اإلس مية .املدينة املنو  .اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل1424 :هـ 2004 /م.
مسند االمام أمحد .أتليف :اإلمام أمحد ب حنب املتوف سنة 241هـ ،حقق  ،وخرج أحاديث  ،وعلق علي  :شعي
األ انؤوط وعاد مرشد إشراف :د .عبدهللا الرتكي ،والشيخ احملدث شعي األ نؤوط .مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل1416 ،هـ.
معامل السن  ،شرح سن أيب داود ،أتليف أيب سليما محد ب حممد اخلطايب .املتوف سنة (388هـ) ،مركز الرسالة
للد اسا وحتقيق الرتاث .حتقيق سعد ب جند عمر .وشعبا العود  ،مؤسسة الرسالة ،انشرو  ،الطبعة
األوىل1433 ،هـ 2012 -م.
معجم األداب  ،أو إ شاد األ ي إىل معرفة األدي  .تصنيف أيب عبدهللا ايقو ب عبدهللا الرومي احلمو (املتوف:
626هـ) دا الكت العلمية – بريو  -لبنا الطبعة األوىل1411 ،هـ 1991 -م.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية .قام إبخراج ه ه الطبعة الدكتو إبراهيم أنيس -عطية الصواحلي -الدكتو
عبداحلليم منتصر -حممد خلف هللا أمحد -أشرف عل الطباعة حس علي عطي  .حممد شوقي أمن .دا
الدعو  ،استامبو  ،تركية.
مفاتيح العلوم أتليف اخلوا زمي حممد ب أمحد ب يوسف ،املتوف (387هـ1997 -م) ،تقدم وإعداد الدكتو
عبداللطيف حممد العبد ،الناشر :دا النهضة العربية  ،32شا ع عبداخلالق ثرو  .ابلقاهر .
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املقاصد الشافية يف شرح اخل صة الكافية ـ أتليف اإلمام أيب إسحاق إبراهيم ب موس الشاطي ـ املتوف سنة
790هـ ،حتقيق :د.عبداجمليد قطامش ،معهد البحوث العلمية ـ مركز إحيا الرتاث اإلس مي ،مكة
املكرمة ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
املقتض  .أتليف أيب العباس حممد ب يزيد املربد املتوف سنة 285هـ ،حتقيق حس محد ،مراجعة الدكتو إميي
يعقوب منشو ا حممد علي بيضو  .دا الكت العلمية .بريو  .لبنا  .الطبعة األوىل1420 ،هـ-
1999م.
املقرب ،أتليف علي ب مؤم املعروف بـ اب عصفو املتوف سنة 669هـ ،حتقيق :أمحد عبدالستا اجلوا ـ
عبدهللا اجلبو  ،الطبعة األوىل1391 ،هـ.
املنهاج شرح صحيح مسلم ب احلجاج .حقق أصول وخرج أحاديث عل الكت الستة ،و قم حس املعجم
املفهرس وحتفة اإلشراف الشيخ خلي مأمو شيحا .دا املعرفة ،بريو  .لبنا  .الطبعة العاشر ،
1425هـ2004 -م.
النهاية يف غري احلدي واألثر لإلمام جمد الدي أبو السعادا املبا ب حممد اجلز اب األثري( ،املتوف:
606هـ) .حتقيق :الشيخ خلي مأمو شيحا .دا املعرفة -بريو  -لبنا  -الطبعة األوىل1422 ،هـ -
2001م.
ني األوطا شرح منتق األخبا للشيخ اإلمام اجملتهد الع مة الرابين قاضي قضا القطر اليماين حممد ب علي ب
حممد الشوكاين ،املتوف سنة 1255هـ ،دا اجلي  -بريو لبنا 1973 .م.
مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع .أتليف ج الدي السيوطي املتوف سنة 911هـ حتقيق أمحد مشس الدي .
منشو ا حممد علي بيضو  .دا الكت العلمية .بريو  .لبنا الطبعة األوىل 1418هـ1998 .م
وفيا األعيا  ،وأنبا أبنا الزما أليب العباس مشس الدي أمحد ب حممد ب أيب بكر ب خلكا املتوف سنة
681هـ حتقيق الدكتو  :إحسا عباس ،دا صاد  .بريو .
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