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 السبلـ على من ال نيب بعده، كبعد:اٟتمد كحده كالصبلة ك 
فيها  فصن  ، كقد العربية ة يفا١تباح  ا١تهمٌ ركؼ ا١تعاين من اليت ٢تا ارتباط ْتباح  ا١ت فإف  

كبياف  هاتسادر  أ٫تية عوا على، كأٚتمصنفات مستقلة العلماء من النحويُت كاألصوليُت كأىل ا١تنطق
كمدل  كتنوعها كتعدد األحكاـ ،كفهمو توجيو ا١تعٌتيف من أثر ١تا ٢تا  ؛معانيها الداليل يف التنوع

  عليو. ا١تتفقارتباطها با١تعٌت األصل 
 العلماء ذكر دفق، داللتها ٗتتلف معانيها كتتعد د اليت اٞتر   حركؼ كحرؼ الباء كاحد من

كاسع بينهم خصوصا أف  الذم كاف ٤تل  خبلؼو  التبعيض أحدىا ة عشر معٌتأكثر من ٜتس ٢تا
كمن ىنا كاف ىذا البح   ا٠تبلؼ ارتبطت بعدد من أم القرآف الكرًن، ذلكمادة  شيئا من
رصد ىذه الداللة ، كالذم سيتم من خبللو داللة الباء على التبعيض يف القرآف الكرًن()بعنواف
  .كأصولوككتب الفقو  ،رآف الكرًن كإعرابوب التفسَت كمعاين القككت ،يف كتب النحو كتتبعها
يف بياف  كاألصوليُت الفقهاءك  ا٠تبلؼ بُت ا١تفسرين عبلقة ذلك بياف كما ٭تاكؿ البح  

ٔتا  هماىتماممن  جانبا ييربز أن و ، إضافة إىللةيف توجيو الدال هأثر  من يبُت  شيئاك  ،اٟتكم الفقهي
يف توسع ا١تعاين كتعدد اإلمكانية الكبَتة للغة العربية  ٦ت ا يتضح معو ّتبلء نحوأىل اللغة كال أكرده

 .الدالالت
لذا الدراسات يف ذلك مستفيضة،  معاين الباء ألف   ك٬تدر التنبيو أنٍت أغفلت الكبلـ عن

ا١تعٌت  بي نت فيها مقدمة نظريةقصرت البح  على اكتفيت ٔتا لو عبلقة مباشرة بالبح  ف فقد
 تحصر ف انتقلت إىل مادة البح  األساس  بعد ذلك ثى  ، لي للباء، كالقوؿ يف التبعيض فيهاألصا

 أقواؿ العلماء يف كل  آية منها، كمن تنكبي   ،التبعيضفيها  الباء داللةاآليات القرآنية اليت ٖتتمل 
 كإ٪ٌتا بالًتجيح الفقهيٌ  امعني   تي لسٍ كما أنٍت ىنا   .رج حت ما توصلت إليو يف كل  آية منهاثى  

  .وكدكر السياؽ في ،للباءاألثر الد اليل  بيافإىل  يتوٌجو الدرس
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الفعل  إلصاؽ :كيقصد بواألصل يف داللة الباء، نص  العلماء على أف اإللصاؽ ىو 
 اازين ٣ت كأ اقيقين ح اإلصاقن  كتعليق الشيء بالشيء كاتصالو بو ،با١تفعوؿ

ق ا١تعاين اليت أعم ىو، ك (ُ)
ٌت للباء غَت اإللزاؽ أك العلماء ا١تتقدمُت كسيبويو كا١تربد مع مل يذكر عدد منك  ،ترد ٢تا الباء
كباء اٞتر إ٪تا ىي » :يقوؿ سيبويو ،(ِ)كما اتسع ٢تا من معافو فإنو يرجع إىل ىذا األصل .اإللصاؽ

ت بزيدو، كدخلت بو، كضربتو بالسوط: ألزقت ضربك إياه لئللزاؽ كاالختبلط، كذلك قولك: خرج
صدره بخشنت :»يف موضع آخر حكىك  ،(ّ)«بالسوط. فما اتسع من ىذا يف الكبلـ فهذا أصلو

كىو  .(ٓ)«وإنو معٌت ال يفارقها أبدنا، كًمن ثى اقتصر عليو سيبوي»: فيو قد قيلك  .(ْ)«زيد كبصدر
كىذا ىو رأم البصريُت فهم يثبتوف  .(ٔ)إليو ككجوده يف ٚتيعهامعانيها  سائرلرجوع  ٢تا العاـ عٌتا١ت

 .(ٕ)التضمُتأك  جوهنا على التأكيلفيخر  معٌت كاحدا، أما ا١تعاين األخرل 
 ،أمسكت بزيد كقولك:إىل نفس اجملركر   امفضين إذا كاف  احقيقين  يكوفاإللصاؽ ك  

وْا تِِهۡن ﴿تعاىل كقولو   ،فإف أفضى إىل ما يقرب منو فمجاز ،كصعدت على السطح َوإَِذا َهسُّ

 .(ٖ).أىم ألصقوا مركرىم ٔتىكىاف يقرب منهمنوم ٔتكافو يقربيوف أم، [َّ]ا١تطف فُت:﴾يَتََغاَهُزوىَ 
، كلذلك فقد تعددت معاين الباء عند العلماء جواز اإلنابة فيهاأم ا الكوفيوف فَتكف 

 
 .ُٖٓ/ّيف أصوؿ الفقو  البحر ايط(  1)
 ُٓ/ُْ :ا١تخصصك ، ُّْ – ُِْ/ُ :األصوؿك ،  ُِْ/ْ،  ّٗ/ُ :: ا١تقتضبينظر( ِ)

 .ٕٖٓ - ٖٔٓ :البسيط يف شرح اٞتملك ، 
 .ُِٕ/ْالكتاب (  ّ)
 .ِٗ، ْٕ/ُالكتاب (  ْ)
ن عاداؿ اللباب يف علـو الكتاب، ألبك  ،ِِٖ/ ُحاشية الصبافك  ،ُّْاللبيب غٍتم ينظر:( ٓ)

 .ُِٓ/ِ، كاإلتقاف يف علـو القرآف للسيوطي ُِِ/ ٕلي )اٟتنب
 .ّٕٓالصعقة الغضبية (  ٔ)
 .َُٓينظر: مغٍت اللبيب (  ٕ)
 .َُُ/ّ، الفوائد السنية يف شرح األلفية ُّٕ اللبيب غٍتم ينظر: ( 8)
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قد ذكر ٢تا ابن مالك أحد ، ك (ُ)بعضا فيشارؾ بعضها تتداخلقد أهنا فابن يعيش يرل  ا١تتأخرين
كأكصلها غَت٫تا إىل ٜتسة عشر ، (ّ)، كأكصلها ابن ىشاـ إىل أربعة عشر معٌت(ِ)عشر معٌت

 . (ْ)معٌت
، كتضييق للواسعفيو تكلُّف كردُّ ٚتيع ا١تعاين إليها لة الباء على اإللصاؽ كحصر دالقلت:  

بويو يكىو مدلوؿ كبلـ س كتعدُّد معانييها، ،عاينعلى السعة الداللية ٟتركؼ ا١تحي  يتفق العلماء 
لكل  حرؼ معٌت أصل  أف   ، كعند ا١تربدأف  ما ات سع من ىذا الكبلـ فهذا أصلو يف قولو السابق

 . (ٓ) فيها سعقد يت  ك 
 ذكر يف موضع آخر إن وفأيضا، ستقيم ال ي اقتصر على اإللصاؽبأف سيبويو  كذلك القوؿي 

، ررتي برجلو حسبيك بو من رجلو رفعتى أيضا: مقلتى  كإفٍ » :، كذلك بقولودةٕتيء زائ قدأف  
 كما قاؿ:  ،اىذه الباء دخلت ىهنا توكيدن  كلكن   ،«وى ىي »نزلة ٔتىهنا  «وً بً »رٛتو ا أف  كزعم ا٠تليلي 

كفى الشيبي كاإلسبلـي 
(ٔ) 

 .(ٕ)ككفى بالشيب كاإلسبلـ 
ي للباء يتوق ف يف كثَت من األمثلة اليت تنايف اإللصاؽ ىو ا١تعٌت األصل كمن يقوؿ بأف  

، ير يف اإلرجاع إىل ا١تعٌت األصلياإللصاؽ أصبل فيضطر حينئذ إىل التكلُّف كالتعسف يف التقد
ُ تٌُِىِزِهنۡ ﴿يف بعض الشواىد فمثبل يف قولو تعاىلبو ر القوؿ يتعذ   قدف  [ُٕ﴾]البقرة:َذهََة ٱَّلله

كيؤيده قراءة اليماين  ،هنا قامت مقاـ ا٢تمزة يف تعدية الفعل البلـزأكذلك  للتعدية؛يلـز أف تكوف 
ُ ًُىزَ ذْ أَ ﴿»  نٍ مى  أف  ك  ،ٔتعٌت القراءة ا١تشهورةا أهن  بعلى القراءة ابن ىشاـ كعق ب  ،(ٖ)﴾نۡ هَ هََة ٱَّلله

 
 .ْٔٓ/ْشرح ا١تفصل   (ُ)
 .ُْٗ/ّشرح التسهيل   (ِ)
 .ُُٓ-ُّٕمغٍت اللبيب   (ّ)
 .ِِّ/ِ، حاشية الصباف ٖٖ/ِاألمشوين  ينظر: شرح  (ْ)
 .ُّٗ/ْا١تقتضب   (ٓ)
 .ُٔالبيت لسحيم  عبد بٍت اٟتسحاس يف ديوانو   (ٔ)
 .ِٔ/ِالكتاب   (ٕ)
، البحر ُّٖ، مغٍت اللبيب ُّْ/:ِ، مفاتيح الغيب ْٕ/ُينظر: الكشاؼ للز٥تشرم  (ٖ)
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ُ لََرهََة تِ ﴿كمثلو قولو تعاىل، (ُ)باآلية مردكده  ةفيها ا١تصاحبيرل  َسۡوِعِهۡن َولَۡى َشآَء ٱَّلله

ِسِهۡنۚۡ ٞ  .[َِ]البقرة:﴾َوأَۡتَصَٰ
ىذا ا١تعٌت يف  ك » فقاؿ:ا١تالقي اإللصاؽ ىو األكثر كما أشار إىل ذلك  ٯتكن القوؿ بأف  ك 

ين الباء إليو، كإف  بعض النحويُت قد ردُّكا أكثر معا فيها، حىت إف   كبلـ العرب بالباء أكثر من غَته
 الصواب كا أعلمىو كلعل  ىذا  .(ِ)«، كالصحيح التنويعكاف على بيعد

 
 داللة الباء على التبعيض::ثانيا
 قاؿ بو التبعيضية «من»ٔتوافقة  أكبنفسها،  على التبعيض «الباء»داللة القوؿ ب

أبو ك  ،(ٓ)كيساف، كابن  (ْ) ابني قتيبة عدد من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين منهم:كنسب ل ،(ّ)الكوفيوف
 (ٕ)كا١تزين، (ٔ) األنبارم بن بكر

                                                                            
 ، َُّ/ِ، حاشية الصباف ّٕ/ُاٞتٌت الداين  َُّ/ُايط 

 .ُّٖمغٍت اللبيب   (ُ)
 .ُِِ-َِِرصف ا١تباين   (ِ)
 كشرح األلفية ،ََِ-ُٗٗ/ُُالتذييل كالتكميل ك ، ُّْ-ُِْ/ُاللبيب غٍتينظر: م( ّ)

٘تهيد القواعد ك ، ّْاٞتٌت الداين يف حركؼ ا١تعاين للمرادم ك ، ٖٕٓ-ٕٕٓ/ِللمرادم 
، ِْٔ/ِ، ا١تساعد على تسهيل الفوائدك  ،ِّْٗ-ِِْٗ/ٔد بشرح تسهيل الفوائ

، ْٖٔ/ُالتصريح ٔتضموف التوضيح ك ، ّٕٔ/ِلشافية بشرح ا٠تبلصة الكافية اا١تقاصد ك 
 .َّٗ/ِ  ،شرح أبيات مغٍت اللبيب، ك ُْٗ/ِك٫تع ا٢توامع  ،ٖٗ/ِشرح األمشوين ك 

 .ُٓٓ :أدب الكاتب :ينظر( ْ)
، ُّٔ/ِ :رح الكافية البن القواسشكينظر: ، ّٖٓ عاين القرآف كإعرابو البن كيساف م (ٓ)

 .َِّ/ ُ غرائب التفسَت كعجائب التأكيلك 
 .ِّْشرح القصائد السبع   :ينظر( ٔ)
كىافى ،و اٍٟتسن اٍلميزينٌ الن ٍحًومٌ اٍلفضل أىبي  بن ليٌ كا١تزين ىو: ع .ٕٓ ينظر: اٟتركؼ للمزين ( ٕ)

على قصد العراؽ  اككاف ابن جرير ٭تثو أبدن  ،ميسلم بن أستاذا مقدما، ركل عىن ًإٍسحىاؽ
نافعة، لطيفة صٌنف يًف الن ٍحو كالتصريف كتبا ، منو بأنو لو دخل بغداد لقبل فوؽ غَته اعلمن 
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، كحيكي عن (ٓ)، كابن مالك(ْ)، كابن الشجرم(ّ)كا٢تركم، (ِ)كابن فارس ،(ُ)كالزجاجي
َعْيًٌا يَْشَسُب تِهَا ِعثَاُد ﴿ عليو بقولو تعاىل: ستشهدكاكا ،(ٕ)، كأيب علي الفارسي(ٔ)األصمعي

ُسوًَهَا تَْفِجيًسا ِ يُفَجِّ  ،(ٖ) [ٔ]ا١تائدة:﴾َوٱۡهَسُحىْا تُِسُءوِسُكنۡ كقولو﴿، [ٔ]اإلنساف: ﴾َّللاه
 كبقوؿ عنًتة:

ػػػػػػػػػػػػػػرًبىٍت ٔتػػػػػػػػػػػػػػاًء الدٍُّحريضىػػػػػػػػػػػػػػًُت فأىٍصػػػػػػػػػػػػػػبحىتٍ   شى
 

يٍػلىمً   زىٍكراءى تىنًفػػػػػػػػػػػػػػػري عىػػػػػػػػػػػػػػػن ًحيػػػػػػػػػػػػػػػاً  الػػػػػػػػػػػػػػػد 
(ٗ) 

الدٍُّحريضُت شرًبىت من ماءً  :كا١تعٌت 
(َُ).  

                                                                            
  .ُّٖ/ ِغية الوعاة .ب(ُّٖٗ/ ْمعجم األدباء ) ينظر:كىلو كتاب يف علم اٍلبىٍسمىلىة. 

 ..ْٖ-ْٕ :حركؼ ا١تعاين كالصفات :ينظر( ُ)
 .ُّّ :الصاحيب :ينظر( ِ)
 ق(ُْٓ  - ق٤َّْتمد، أبو اٟتسن ا٢تركم) بن عليىو:  ٢تىرىكم. كاِّٖ :األزىية :ينظر( ّ)

االزىية من تصانيفو:  .سكن مصر كقرأ على األزىرم، امل باللغة كالنحو، من أىل ىراةع
 .ِّٕ/ ْاألعبلـ للزركلي  . ينظر:ا١تذكر كا١تؤن ، ك يف النحوا١ترشد ك  ،يف علم اٟتركؼ

 .ُّٔ/ِ :أمايل ابن الشجرم :ينظر( ْ)
 :شرح ابن عقيلك ،  َِْ/ُ :شرح األلفية للمرادمك ،  َٖٔ :شرح الكافية الشافية :ينظر( ٓ)

ِ/ِّ-ِْ. 
 :شرح الكافية الشافيةك ،  ُّٓ/ّ :شرح التسهيلك ،  ُِٗ :شرح أشعار ىذيل :ينظر( ٔ)

 .َِْ/ُ :، شرح األلفية للمرادم ُٗٗ/ُُ :كالتكميل التذييلك ،  َٕٖ
،  ّْ :اٞتٌت الداينك ،  َٕٖ :شرح الكافية الشافيةك ،  ُّٓ/ّ :شرح التسهيل :ينظر( ٕ)

  .َِْ/ُ :شرح األلفية للمرادمك 
، ارتشاؼ الضرب َٕٖ-َٖٔ/ِ، شرح الكافية الشافية، ِّٓ-ُِٓ/ّشرح التسهيل (  ٖ)

ْ/ُٕٔٗ. 
 :البيت يف ينظرماء لبٍت سعد ،  :، كالدحرضاف َُِيف ديوانو من معلقة عنًتة ا١تعركفة (ٗ)

،  ِّٖ :، األزىية ُٓٓ :، أدب الكاتب ِّْ :، شرح القصائد السبع :ديواف عنًتة
 .ُُٓ/ِ :، شرح ا١تفصل ُّٔ/ِ :، أمايل ابن الشجرم ٕٔ/ُْ :ا١تخصص

 .ِّٖ :، األزىية ُٓٓ :، أدب الكاتب ِّٖ :شرح القصائد السبع :ينظر( َُ)
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 كبقوؿ أيب ذؤيب ا٢تذيل:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٍبنى ٔتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء البىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ثي  تػىرىفػ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   شى

 
يجي ئًػػػػػػػػػػػػػنى  ٢تػػػػػػػػػػػػػن   رو ٍضػػػػػػػػػػػػػخي  جو مػػػػػػػػػػػػػىت ٞتيىػػػػػػػػػػػػػ 

(ُ) 
عامل معاملتو،  كيي  «نيٍ كى رى » :معٌت «نبٍ رً شى »ن م  ضى األجود يف ىذا أف يي كيرل ابن مالك أف  

ًَٰ َعلَۡيهَا فِي ًَاِز يَ ﴿ قولو تعاىل: د فعومل معاملتو يفوقى يي  :ى معٌتمى ن ٭تي م  كما ضي  ۡىَم يُۡحَو

، كلكنو مل ٯتنع (ِ) كأكقدت عليو.يف النار  الشيءى  أٛتيتي  ا١تستعملى  ألف   ؛[ّٓ]التوبة:﴾َجهٌَهنَ 
 بل قاؿ بو. التبعيض يف الباء

 :معمر ا٠تزاعي بن ٚتيلقوؿ ب أيضا استشهدكاك 
 اركهًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي بً  اذن اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػىلىثى 
 

ػػػػػػػػػػػػ  جً رى ٍشػػػػػػػػػػػػاٟتى  مػػػػػػػػػػػػاءً  دً رٍ بػىػػػػػػػػػػػػبػى  فً يٍػػػػػػػػػػػػزً الن   بى رٍ شي
(ّ) 

: سقاؾ ا بقوؿ بعض العر كذلك كمن أدلتهم   .رجى شٍ النزيف من برد ماء اٟتى  شربى  راد:أ 
ًْتىوً  الرسوؿ
 . لرسوؿأم من حو  ا,   (ْ)

من قوؿ  تبعيضية «سقاؾ هبا» يف الداخلة على الضمَت أف تكوف الباء أجاز ابن ىشاـك 
 :رضي ا عنو زىَت بن كعب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّتيى ا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت  أال أبلغًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةن رً  ارن يػٍ
 

ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػل لػػػػػػػػكى فيمػػػػػػػػا قػيٍلػػػػػػػػتى كى٭ٍتىػػػػػػػػكى ىػػػػػػػػٍل لىكن  فهى
 

 
، كسٌر ٕٓٓتأكيل مشكل القرآف ك  ،ُٓٓأدب الكاتب كينظر:  .َٓ ديواف ا٢تذليُت  (ُ)

١تفٌصل ، كشرح أُّ/ِ، كأمايل ابن الٌشجرٌم ِّٖ، كاألزىٌية ُّْ/ُصناعة اإلعراب 
ٌما ٚتعهما فل ،كسيع: كلآلخر ،: ماءاف ييقاؿ ألحد٫تا: ديٍحري «الٌدحرضاف»ك. ُُٓ/ِ

قيل: األعداء، كقيل: ماءه من مياه بٍت  «الٌديلم»٘تايل. ك  :«زكراء»غٌلب أحد االٝتُت. ك 
  .ِّٓ، ِّْشرح القصائد الٌسبع البن األنبارٌم ظر:ينسعد. 

 .ُّٓ/ّ :شرح التسهيل  (2)
أيب ربيعة يف الصحاح )حشرج(  بن ، كلعمرَِِٕ/ٓالصحاح)لثم( ك  ،ِْديوانو (  3)

 ، كلساف العرب)حشرج(.َّٔ/ُ

 .ِّْ :شرح القصائد السبع البن األنبارم :ينظر ( ْ)
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 «كأسا»ك، كىي كلمة الشهادة ،دل ت عليها قرينة اٟتاؿقا٢تا ك على الكلمة اليت الضمَت  كيعود 
ال ا١تعٍت  هبا كلمة الشهادة ك  ف  بُت  البغدادم بأنو غَت جيد أل كقد .(ِ)«سقى»مفعوؿ بو ثاين لػ
 .(ّ)و، كنسبو لبعض مشاٮتكجو لتبعيضها

يف األدلة  اكم  على كركدىا مع الفعل ا١تتعىد م قىصىره داللتها على التبعيض كمىن أىثبت
 .(ْ)كغَته صرح بذلك ا١ترادمٌ  السابقة، ككما

 ، فهل الباءتقع الباء موقعو «نٍ مً » نوع أم  يعُت  كقد أخذ الشاطيب على ابن مالك أنو مل
أـ فيوتى هبا البتداء الغاية، كللتبعيض، كلبياف اٞتنس، كلغَت ذلك  ،؟يهامعانٚتيع يف  تقع موقعها

عنو بأنو أحاؿ على ما كقع يف كبلـ  اعتذرث  ،؟من تلك ا١تعاين دو تقع موقعها يف معٌت كاح اأهن  
 .(ٔ)لعل  الشاطيب مل يطلع أنو نص  عليها يف شرح التسهيل :قلت .(ٓ)العرب من ذلك
 ،لذلك معرفة أىل العربيةعدـ ئمة داللة الباء على التبعيض كاد عوا نفى عدد من األ كقد
لعدـ معرفة  أك رفضا عن العرب دهك ور ل قبوالمن كتب عن ىذا ا١توضوع   غالبي مقوالهتم  كيتداكؿي 
 : (ٕ)قاؿ يف كتاب ا٠تبلؼ أنو بكر عبد العزيز أيب عن كرد فقد، ابن دريدمنهم  ؛العرب لو

 
  كعب ألخيو ّتيىَت.هبا   ن مقطوعة ضمن أبيات بع م (ْ-ّزىَت ) بن كعب  ديوافينظر:(  ُ)

 . ِٖ-ِٕ البن ىشاـ شرح بانت سعاد(  ِ)

 .َُِ/ُحاشية على شرح بانت سعاد  (  ّ)
  .ُُّ/ّ الفوائد السنية يف شرح األلفية، ك ْْ اٞتٌت الداين يف حركؼ ا١تعاينينظر: (  ْ)

 .ّٔٔ/ّا١تقاصد الشافية :ينظر(  5)
 .ُْٗ/ّشرح التسهيل   (ٔ)
 ّّٔ - ِٖٓ) غبلـ ا٠تبلؿ ،معركؼ البغوم بن يزداذ بن أٛتد بن جعفر بن (  عبد العزيزٕ)

 اكاف تلميذن   ،ثقةك٤تدٍّث  مفسرك ،ابلةمن أعياف اٟتنك  من أىل بغداد ،بكر يبأيكٌت ب، (ىػ
كا٠تبلؼ مع  ،كتفسَت القرآف ،ا١تقنعك   ،الشايف :من كتبو ب بو.ؿ، فلقٍّ يب بكر ا٠تبٌل أل

، كقد اجتهدت يف البح  عن كتابو ا٠تبلؼ مع ُٓ/ْينظر األعبلـ  غَتىا. ك ،يٌ الشافع
 كىو غَت موجود حسب علمي.  ،الشافعي فلم أعثر عليو

ػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػقاؾى هبػػػػػػػػػػػػػػا ا١تػػػػػػػػػػػػػػأموفي كى   رىًكي ػػػػػػػػػػػػػػةن  اٍأسن
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأموفي منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعل كى كأىنٍػهى
(ُ) 
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عن )الباء( تبٌعض؟ فقالوا: ال  (ُ)٤تمد بن عرفة كابن دريد كجعفر بن سألت أبا عبد ا
 .(ِ)، كإ٪تا جعلت للخفض كٖتسُت الكبلـضي ا تبع  يعرؼ يف اللغة أهن  
الشافعي من أف الباء للتبعيض فشيء ال يعرفو  كأما ما ٭تكيو أصحابي »: ابن جٍتكقاؿ 

: قولكك،  الظرفية «يف»ٔتعٌت  السابق عنًتةبيت جعلها يف ك  .(ّ)«أصحابنا، كال كرد بو ثىًبته 
، كما تقوؿ: الدٍُّحريضىُت كىي ٔتاء ربتٍ شى  أمٍ  شربت بالبصرة كبالكوفة، أم يف البصرة كالكوفة،

يركنو على غَت كجو  ناحذ اؽ أصحاب ف  إ»بقولو كعق ب ،صةى واقً ا، كنزلنا بً جى نا شى يٍ اء، ككافػى دٌ ا صى نى دٍ كرى 
 .(ٓ)نسبو إليوكمل يلك ذابن سيدة  كنقل، (ْ)«الزيادة

 «يف»يف إثبات معٌت الظرفية فيها ، كىو  األصل يف معاين  افإذا كاف ال يرل حرجن ر قلت:
فما داـ أنو أجاز فيها النيابة يف الظرفية ،  .«ًمن»بنفسها أك ٔتوافقة  البعضي ةينًكري فيها  اذافلم

وجدنا فيها شيئا جيدا لفية لو تأم لنا يف الظر  حسب السياؽ الصاحل ٢تا ، ث إف  لتبعيض فلتصح يف ا
جلست يف الدار أك ٪تت بالبيت فقد أخذتى حٌيزا من  :من التبعيض ، أال ترل أنك لو قلت

 
أىبيو  ،ىػ( ّْٕ - ِٖٓدرستويو ابن ا١ترزباف،) بن ٤تمد بن جعفر بن عبد ايبدك يل أنو (  1)

ينظر كثَتة،  غداد. لو تصانيف٤تمد: من علماء اللغة، فارسي األصل، اشتهر كتويف بب
كقد أشار إىل ذلك ٤تقق ،(ا عبد. كالذم يظهر أنو سقط من اٝتو )ٕٔ/ْاألعبلـ 

كمل أجد أحدا هبذا االسم معاصرا ٢تؤالء »، فقاؿ:ّٕٗ( ص ّالصعقة الغضبية يف ىامش)
 «من علماء اللغة كالنحو، كيبدك أف يف الكبلـ سقطا

  .َُٓ/ُبدع يف شرح ا١تقنع ، كا١تّٕٗ الصعقة الغضبية(  ِ)

 .ُّْ/ُسر صناعة اإلعراب ( ّ)
داء: بفتح الصاد، ث التشديد صى ، ك ٖٖ/ِ. اتسب ُْٓ-ُْْ/ُسر صناعة اإلعراب (  ْ)

كا١تد، كيركل صدءاء، هبمزتُت بينهم ألف: ركية ليس عندىم ماء أعذب منها، كيف ا١تثل: 
-ّٓٗ/ّ معجم البلداف ينظر: ١تدينة.شجا: كذا: كاد بُت مصر كا، ك اء.د  ماء كال كصى 

ة: اسم لعدة مواضع، منها كاقصة: منزؿ بطريق مكة بُت الفرعاء كمكة، لبٍت صى اقً كى ك  ،ّٔٗ
 شهاب من طيء، كمنها كاقصة: اسم ماء لبٍت كعب، كمنها كاقصة أيضا: موضع باليمامة

 .ٔٗ/ّينظر: معجم البلداف 
 .َْٓ/ٗاكم كايط األعظم (  5)
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 .؟منها استخدمتو ٞتلوسك أك نومك االدار كبعضن 
 :كذلك بقولو ،ترد لعدد من ا١تعاينأف  الباء  يف ىذا ا١توضع من كتابو ذكرقد ككذلك فإن و 

هنم قد ٝتوا ىذا الباء يف ٨تو قولو: مررت بزيد، كظفرت ببكر، كغَت ذلك، ٦تا تصل فيو اعلم أ»
األٝتاء باألفعاؿ، مرة حرؼ إلصاؽ، كمرة حرؼ استعانة، كمرة حرؼ إضافة ككل ىذا صحيح من 

التوسع يف لوازمو  فهذا القوؿ من .(ُ) «..فأما ما ٭تكيو أصحاب»قاؿ:ف ث بدأ التفصيل «قو٢تم
 .خصوصا أف الشواىد تدؿُّ عليو الداللة على التبعيض كاحدا منها فًلمى ال يكوف لباءمعاين ا
من زعم » :كذلك بقولو ،برىاف العكربمداللتها على التبعيض ابن  وانف من العلماء الذينك 

 . (ِ)«أف الباء تفيد التبعيض فقد جاء أىل اللغة ٔتا ال يعرفونو
ة النحوية أف الباء ي  وً شى عض الشافعية كحى ب ظن  »:حي  يقوؿ ،بن العريبا كمنهم
 «يف ذلك حىت صار الكبلـ فيها إجبلال با١تتكلم إال كقد أفا ى  رطبو  ذك لسافو  للتبعيض، كمل يبقى 

(ّ). 
ىذا   مثليف بي ة: الباءر بػٍرىة لو بالع خال كقاؿ من»: ، يقوؿأبو البقاء العكربمكمنهم 
 .(ْ) «وو أىىل النحفر عبشيءو ي للت بعيض، كليس

: أما كونو ال يعرؼ يف اللغة كما كرد عن ابن دريد، أك أف  أىل اللغة ال يعرفونو كما  قلتي
 أك أف  من يقوؿ بو ال خربة لو بالعربية كما يرل أبو البقاء العكربم ففيو نظر إذ ،يقوؿ ابن برىاف

كركاية ا١تثبت ، ماءعدده من العل قاؿ بو كىرد بو شواىد عن العرب، كىو تشدُّد غَت مقبوؿ؛ إذ
 مقدمة على النايف كما سَتد يف القسم الثال  يف دراسة اآليات.

ر جوفى ما استدؿ  بو الكوفيوف كمن كافقهم على التضمُت  كالقائلوف بعدـ التبعيض يف الباء ٮتي
 أك الزيادة أك التعدية أك غَتىا كما سيأيت يف مناقشة اآليات موضوع ىذا البح .

 
 .ُْٓ-ُْْ/ُر صناعة اإلعراب س(  ُ)
، كشرح الزركشي ُٕٔ/ُكينظر مغٍت اللبيب  .ُْٕ/ُم بن برىاف العكرب الشرح اللمع (  ِ)

 .َُٓ/ُ، كا١تبدع يف شرح ا١تقنع ُُٗ/ُعلى ٥تتصر ا٠ترقي 
 .ْٔ/ِأحكاـ القرآف البن العريب (  3)
 .ِِْ/ُالتبياف يف إعراب القرآف (  ْ)
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ِج فَٱۡغِسلُىْا ﴿   قىله تعالً :األيح األولً لَىَٰ ٓأَيُّهَا ٱلهِريَي َءاَهٌُٓىْا إَِذا قُۡوتُۡن إِلًَ ٱلصه يََٰ

َوإِى  ُوُجىهَُكۡن َوأَۡيِديَُكۡن إِلًَ ٱۡلَوَسافِِق َوٱۡهَسُحىْا تُِسُءوِسُكۡن َوأَۡزُجلَُكۡن إِلًَ ٱۡلَكۡعثَۡيِيۚۡ 

 ُكٌتُۡن ُجٌُث  
ۡۚ
ًَٰ َسفٍَس أَۡو َجآَء أََحدٞ ا فَٱطهههُسوْا ٓ أَۡو َعلَ ًَٰ ۡسَض َي  َوإِى ُكٌتُن هه ٌُكن هِّ ٱۡلَغآئِِط هِّ

َوۡستُُن ٱلٌَِّسآَء فَلَۡن تَِجُدوْا َهآء   ُوىْا َصِعيد   أَۡو لََٰ ا فَٱۡهَسُحىْا تُِىُجىِهُكۡن َوأَۡيِديُكن طَيِّث  ا فَتَيَوه

هُۚۡ َها يُِسيُد ٱهِّ  ۡي َحَسج  ٌۡ ُ لِيَۡجَعَل َعلَۡيُكن هِّ
ِكي يُِسيُد لِيُطَهَِّسُكۡن  َّلله َولِيُتِنه ًِۡعَوتَهُۥ َعلَۡيُكۡن َولََٰ

 .[6]الوائدج: ﴾لََعلهُكۡن تَۡشُكُسوىَ 

ۡن فَٱۡهَسُحىْا تُِىُجىِهكُ ﴿الثاين:ك  ،﴾َوٱۡهَسُحىْا تُِسُءوِسُكنۡ ﴿قولواألكؿ: يف موطناف؛ فيها 

هُۚۡ  ٌۡ  يف واتلفخاك  مسح الوجوه كاأليدم يف التيمماتفق العلماء على كجوب  كقد، ﴾َوأَۡيِديُكن هِّ
ابن  طاؿ ا٠تبلؼ كتشع ب هبا فذكر فيهاكىي من ا١تسائل اليت  ،القدر الواجب مسحو من الرأس

ا١تا تتبعتها كمسألة مسح الرأس يف الوضوء معضلة، كيا ط» :أحد عشر قوال مه د ٢تا بقولو العريب
اختبلفهم  يف ذلك كلعل من أسباب التشعب ،(ُ)«ألحيط هبا حىت علمٍت ا تعاىل بفضلو إياىا

، كأذكر مالو حي  إنو موضوع ىذا البح  أقتصر عليوس كلذلك يف داللة الباء على التبعيض، 
 ٜتسة: داللتها يف ٤تصلة األقواؿك تعلق باٟتكم الفقهي بو. 

لو مفعوالف  «مىسىح»كذلك أف الفعل »يقوؿ: ،تعدية، ك٦ت ن قاؿ بذلك القرايف: أهنا للاألولالقول 
يتعد ل إىل أحد٫تا بنفسو كإىل الثاين بالباء، كمل ٗتَت  العرب بُت ا١تفعولُت يف ىذه الباء، بل عينتها 

١تمسوحة على يدؾ، كاٟتائط ىو ا فالرطوبة ،يدم باٟتائط مسحتي  :، فإذا قلت١تا ىو آلة ا١تسح
فالشيء ا١تزاؿ ىو على اٟتائط،  ،اآللة اليت أزلت هبا عن يدؾ، كإذا قلت مسحت اٟتائط بيدم

كيدؾ ىي اآللة ا١تزيلة، ككذلك مسحت يدم با١تنديل، ا١تنديل آلة، كا١تنديل بيدم، فالتنظيف إ٪تا 
عرب  العرب يف ذلك، كحي  قالت الة، كمل ٗتَت  كقع يف ا١تنديل ال يف يدؾ، ىذه قاعدة عربي  

رأسي، فالشيء ا١تزاؿ إ٪تا ىو عن الرأس، كحي  قالت برأسي، فالشيء ا١تزاؿ عن غَتىا  مسحتي 
 . (ِ) كقد أزيل هبا

 
 .َٔ/ِأحكاـ القرآف   (ُ)
، كالقرايف ىو َِِٓ/ٓ، َُِٓ-َُِْ/ّ، ّٖٗ/ِ (نفائس األصوؿ يف شرح اصوؿ2)
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دكهنا فهو ٖتصيل  دياو متعأم ا كون إال هبا، دية كارد إذا كاف الفعل ال يتعد لقلت: كالقوؿ بالتع
 ٯتكن حصر داللتها عليوال حاصل 
حذؼ كقلب، أك حذؼ فقط، انة، كعليو فالكبلـ إما أف يكوف فيو : أهنا لبلستعالثانيالقول 

على  فكأنو قاؿكعلى األكؿ فالفعل)مسىح(، يتعدل إىل الفعل بنفسو كيتعدل إىل آلة ا١تسح بالباء 
بأيديكم، فحصل يف اآلية قلب بدخوؿ الباء على اٌل، كسكم ؤ امسحوا ر  القلب:
ككذلك لو فائدة أخرل كىي الداللة على ٦تسوح ، »األيدم»، كحذؼ اآللة كىي «الرؤكس»كىو
لو قاؿ: امسحوا رءكسكم ألجزأ ا١تسح باليد إمرارا من غَت شيء على الرأس ال ماء كال سواه، بو ف

فجاء بالباء لتفيد ٦تسوحا بو، كىو ا١تاء، فكأنو قاؿ: فامسحوا برءكسكم ا١تاء، من باب ا١تقلوب، 
 ندبة: بن ال يف قوؿ خفاؼكقد دخلت الباء على كالعرب تستعملو، 

 ةو ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ٧تىٍ  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ٛتى  شً يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواح رً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍحتي بػػػػػػػػػػػػػػػالل ثىتػىٍُتً عىٍصػػػػػػػػػػػػػػػفى اإلٍٙتًػػػػػػػػػػػػػػػدً   كىمسى
(ُ) 

على االشًتاؾ يف الفعل كالتساكم يف ، أك كاللثة ىي ا١تمسوحة بعصف اإلٙتد فقلب 
 خطل:كقوؿ األ  ،نسبتو
 قػػػػػػػػػػػػػد بلغػػػػػػػػػػػػػتٍ  اجوفى ىػػػػػػػػػػػػػد   القنافػػػػػػػػػػػػػذً  مثػػػػػػػػػػػػلي 
 

م ىجػػػػػػػػػػػػػػػري هتً آسػػػػػػػػػػػػػػػو  أك بلغػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ٧تػػػػػػػػػػػػػػػرافى  
(ِ) 

 .(ّ)ك٦تن قاؿ بذلك ابن العريب 
 كعلى الثاين، أم اٟتذؼ دكف القلب: فاليد ٦تسوحة، كالرأس ىو اآللة، كأصل الكبلـ

كصرح يف  -كما سبق-فهي عنده للتعدية  ،، ك٦تن قاؿ بو القرايف«امسحوا أيديكم برؤسكمك »

                                                                            
 عبد الرٛتن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف بن إدريس بن أٛتد
كإىل القرافة )الة ، ١تالكية نسبتو إىل قبيلة صنهاجة من برابرة ا١تغربعلماء ا (،منقْٖٔ)

لو مصنفات ك بالقاىرة. كىو مصرم ا١تولد كا١تنشأ كالوفاة.  اجملاكرة لقرب اإلماـ الشافعٌي(
 .ٓٗ -ْٗ/ُينظر: األعبلـ  ،جليلة يف الفقو كاألصوؿ

 .ُْٓديوانو ص:(  1)
 هتم ىجرآأك حدثت سو  .. ٧ترافى .اجوف قد بلغتٍ على العيارات ىد   . كركايتو فيو:َُٗديوانو (  2)

. كينظر: اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ّٗ، كاصوؿ ْٔ/ِأحكاـ القرآف البن العريب( ّ)
 .ُّْ/ُ،  كمغٍت اللبيب البن ىشاـ ٕٖ/ٔ
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 -كما سبق-فقد ذكر أهنا لئللصاؽ  ،، ككذلك ابن ىشاـ(ُ) موضع آخر أهنا للتعدية كاالستعانة
 .(ْ)الزركشي, و(ّ)،كاألسنوم(ِ)كأجاز فيها االستعانة 

قلت: كالذم يظهر يل أف القوؿ باالستعانة بطريق اٟتذؼ باطل من ناحية الداللة، كفيو تكل ف 
ا١تقصود با١تسح الرؤكس كعليو فهي ال كليست اآللة، أما القوؿ هبا مع اٟتذؼ  ظاىر، ألف  

كالقلب فقد يسوغ داللة لكنو ال يستقيم من حي  الصنعة النحوية حي  ٭تتاج إىل أكثر من 
وج إليو، كضابط باء  وج التوجيو إىل القوؿ بالتأكيل، كما ال ٭تتاج إىل تأكيل أكىل ٦تا ٭تي تأكيل، كمل ٭تي

٨تو: كتبتي بالقلم كضربتي بالسيف ،االستعانة أهنا الداخلة على آلة الفعل مباشرة
(ٓ) . 

بيتي ۢ  تىن﴿اىلعٔتنزلة قولو ت: أهنا زائدة للتأكيد، كالفعل متعدٍّ بدكهنا، لثالثالقول ا
«تبى أنػٍ »بضم التاء ككسر الباء من « تبً نٍ تػي »اٟتسن  ءاةقر على [َِ]ا١تؤمنوف:﴾فً ۢۡ بًٱلدُّه

، كأن وي (ٔ)
كما ال ،كعندىم أنو  (ٕ)، كىو قوؿ ا١تالكيةيع الر أسفيلزمو مسح ٚتى كعليو  .كمؤكسى كامسحوا ري  :ؿاق

ك٦تن  يف الوضوء مسح بعض الرأس. ئيف التيمم مسح بعض الوجو اتفاقنا، فكذلك ال ٬تز  ئال ٬تز 

 
  .َُِْ/ ّ(  نفائس األصوؿ يف شرح اصوؿ 1)

 .ُُْ/ُ اللبيب غٍتم(  ِ)
اٟتسن  بن عبد الرحيم ىو: ٍسنىومأل. كاُْْهناية السوؿ شرح منهج الوصوؿ لؤلسنوم (  ّ)

 مصنفاتوفقيو أصويل، من علماء العربية. من  ، ىػ( ِٕٕ - َْٕاإلسنوم الشافعٌي، )
)ا١تبهمات على الركضة( ك )ا٢تداية إىل أكىاـ الكفاية( ك )األشباه كالنظائر( ك)هناية السوؿ 

 .(ّْْ/ ّاألعبلـ للزركلي ) ( كغَتىا. ينظر:شرح منهاج األصوؿ
الزركشي، أبو عبد ا، هبادر  بن ٤تمد ىو: لز رٍكىًشي. كآِِ/ْالربىاف يف علـو القرآف (  4)

)اإلجابة إليراد ما  ، كمن مصنفاتو:عامل بفقو الشافعية كاألصوؿ ،ىػ(ْٕٗ - ْٕٓ)
 (ُٔ-َٔ/ ٔاألعبلـ للزركلي )ينظر:  كغَتىا. استدركتو عائشة على الصحابة( ك)البحر ايط(

  .ّٖا١تعاين  (  اٞتٌت الداين يف حركؼ 5)

حجة القراءات البن ز٧تلة  ،ْْٓينظر: السبعة يف القرءات  بن كثَت كأيب عمرك.القراءة ال(  6)
 .ِِّ/ِ. كللحسن يف معاين القرآف للفراء ِّٖ/ِ يف القراءات العشر ، النشرْْٖص 

 .ِٕ/ٓالبحر ايط يف أصوؿ الفقو ، َُٕ/ِكشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم  ر:ينظ(  7)



13 

 

، (ّ) ق(ُٕٔ)ا١تتوىف:كالقرطيب  ،(ِ)أبو البقاء العكربمك  ،(ُ)قاؿ بو كاختاره أبو القاسم الكرماين 
خشنت »ليب، حي  يقوؿ:كىو الظاىر من كبلـ سيبويو كما يرل السمُت اٟت ،(ْ) كالبيضاكم

ـى كبا٠تطاـ»الفراء: تقوؿ العرب: ، كعن «مسحت رأسو كبرأسو»ك«صدره كبصدره  ،خيًذ ا٠ًتطا
 ، (ٓ)«كخيٍذ برأًسو كرأسىو ،كىىز ه كىىز  بو

القوؿ بالزيادة ال يصح ألنو مىت ما تأتى ٛتل اٟترؼ على معٌت فبل يعدؿ عنو ك قلت: 
لة ١تا فيو من معٌت كال كجو ٟتملو على الص  للقوؿ بزيادهتا ىنا،  كليس ٙتت داعو إىل القوؿ بزيادتو، 

كقد ذكر أبو حياف أف زيادهتا ال تنقاس ،(ٔ)كىي التوكيد اإللغاء أك اٟتمل على غَت فائدة مقصودة
َولَۡى ﴿تعاىل قولو من ﴾ألذىب بأٝتاعهم﴿ لةبابن أيب ع ةاءقر كأشار إىل ، (ٕ)تنقاس يف ا١تفعوؿ

ُ لََرهَ  ِسِهۡنۚۡ َشآَء ٱَّلله التقدير: ألذىب ك  ،الباء زائدةعلى أف   [َِ]البقرة:﴾َة تَِسۡوِعِهۡن َوأَۡتَصَٰ
 أٝتاعهم، 

 
.كالكرماين: ىو َِّ/ ُللكرماين  (  غرائب التفسَت كعجائب التأكيلُ)

، ىػ( ٨َٓٓتو  - َََ)نصر، أبو القاسم برىاف الدين الكرماين، بن ٛتزة بن ٤تمود
كشرح  ،تأكيللباب الك ، خط ا١تصاحف:من تصانيفومل بالقراآت. ، عاكيعرؼ بتاج القراء
 .(ُٖٔ/ ٕاألعبلـ للزركلي ) ينظر:.كغَتىا ،اللمع البن جٍت

 .ُِْ/ُالتبياف يف إعراب القرآف (  2)
  .ٕٖ/ٔٞتامع ألحكاـ القرآف ا( ّ)

 .ُُٔ/ِأنوار التنزيل كأسرار التأكيل(ْ)
 ،«مسحت رأسو كبرأسو» فيو، كمل أجد ِٗ، ْٕ/ُكينظر الكتاب:  َِٗ/ْ الدر ا١تصوف (ٓ)

العربي »[ ، مرًنِٓ] ﴾كىىيز م إًلىٍيًك ًّتًذًٍع الن ٍخلىةً ﴿: تعاىل قولوكعبارة الفراء عند  ،«كبرأسو
: ىىٌز بً  ًو كىز ه، كخذ ا٠تًٍطىاـ كخذ با٠تطاـ، كتعلق زيدنا كتعلق بزيد، كخيٍذ برأسو كخذ تػىقيوؿي

قاؿ ا )فػىٍليىٍمديٍد  ًبسىبىبو ًإىلى الس ماًء( معناه: فليمدد  (رأسو، كامدد باٟتبل )كامدد اٟتبل
ت: كىيٌزم جذع سببا )إىل الٌسماء( ككذلك يف قولو )كىىيز م إًلىٍيًك ًّتًذًٍع الن ٍخلىًة( لو كان

  .ُٓٔ/ِينظر: معاين القرآف للفراء  .«النخلة كىافى صوابنا

 .ِِٗ-ِِٖ/ُأصوؿ السرخسي (  6)
 .ُٗٗ/ُُالتذييل كالتكميل (  ٕ)
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، ث : رأسو، كخشنت بصدره، يريد: صدرهكما قاؿ بعضهم: مسحت برأسو، يريد
ء فيها ٧تد اببزيادة ال لنا اآليات اليت قيل، كإذا تأم  (ُ)«كليس من مواضع قياس زيادة الباء» قاؿ:
َوََل ﴿كالذم يدؿ على زيادهتا  ،كتزاد الباء مع ا١تفعوؿ»قاؿ ابن يعيش: ،كجو زيادهتا ظاىر أف

كا١تراد: أيديكم. أال ترل أف الفعل متعد بنفسو،  ،[ُٓٗ]البقرة:﴾تُۡلقُىْا تِأَۡيِديُكۡن إِلًَ ٱلتهۡهلَُكحِ 
ًَٰ فِي ٱأۡلَۡزِض َزَوَٰ ﴿يدؿ على ذلك قولو تعاىل: كقولو  ،[ُٓ]النحل:﴾يَد تُِكنۡ ِسَي أَى تَوِ َوأَۡلقَ

َ يََسيَٰ ﴿ تعاىل: كا١تراد: أمل يعلم أف ا يرل، يدؿ على  [ُْ]العلق:﴾14أَلَۡن يَۡعلَن تِأَىه ٱَّلله
يًبٍُتي  كىيػىٍعلىميوفى أىف  الل وى ىيوى ﴿تعاىل: ذلك قولو 

 .(ِ)﴾اٟتقُّ ا١ت
 

ألصقوا ا١تسح  :أم، إللصاؽكىو ا جاءت على معناىا العاـ يف اآليةالباء  أف :لقول الرابعا
 هباالفعل  تعد لاآللة  علىفإذا دخلت الباء  ؛بلن آلة ك٤ت يتطلب حى ا١تسٍ أف  كبياف ذلك ،برؤكسكم
 إذا دخلتأما  ،كمسحت رأس اليتيم بيدم ،بيدم اٟتائطى  مسحتي  :كقولك  ،كاستوعبو إىل ال
كىل يلـز من داللتها على  .١تفعوليةا على بكينتص ،إىل اآللةهبا  تعد ليالفعل  إف  ف الٌ  على

  ؟اإللصاؽ اإلٚتاؿ

 
 أنوار التنزيل كأسرار التأكيل، ٕٖ/ُ. كينظر القراءة يف الكشاؼ ُْٗ/ُالبحر ايط   (ُ)

درج الدرر يف تفسَت اآلم ،ٔٓ/ُ لكرًنإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب ا، ِٓ/ُ
أيب عبلة، كاٝتو  بن ىو إبراىيم كابن أيب عبلة: .(ُُٗ/ ُكالسور )

ا١ترٖتل أبو إٝتاعيل ثقة كبَت تابعي، لو حركؼ يف القراءات كاختيار  بن يقظاف بن مشر
، األسقع كالزىرم بن خالف فيو العامة يف صحة إسنادىا إليو نظر، أخذ القراءة عن كاثلة

أنس، كمن كبلمو: من ٛتل شاٌذ العلماء ٛتل شرٌا   بن طارؽ كمالك بن كأخذ عنو موسى
يف ىذه القراءة ٚتع كيلحظ أنو  .ُٗ/ ُغاية النهاية:  ينظر:ىػ(. ُّٓكبَتا، تويف سنة )

ال تفعل  العربأف  ذكر ابن جرير الطربم يف تفسَتهقد كالباء، ك  بُت التعدية با٢تمزةبُت 
 ،أف ٕتمع بُت "ذىب" كالباء كما يف اآلية الكرٯتة }لىذىىىبى ًبسىٍمًعًهٍم{لكن ٬توز  ذلك 

اءىنىا{  .َّٔ/ُ.ينظر: تفسَت الطربم كمنو قولو تعاىل: }آتًنىا غىدى
 .ٖٕ/ٓشرح ا١تفصل   (ِ)
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كقيل: إ٪تا تفيد إلصاؽ الفعل ببعض  ،تفيد تعميم مسح ٚتيع الرأس ىيإذ  ؛ال إٚتاؿقيل: 
 .مسحو ٬تبي من الرأس  أٌم جزءا١تفعوؿ، كعلى ىذا فهي ٣تملة؛ ألنو ال يعلم 

 الكرٯتة بقيت يف اآليةلتبعيض كلذلك كٔتعٌت ا اإللصاؽٔتعٌت  يف اللغةاستعملت  الباءك 
؛ فاقتصر يف مسح الرأس على مطلق االسم ألنو ا١تتيقن، كما زاد مًتددة بينهما؛ فكانت ٣تملة

كمل  أطلقت ألهنا حقيقتها كمقتضاىافهي إذف بقيت على ،(ُ)مشكوؾ فيو؛ فبل ٬تب بالشك
 .(ِ)متػيقىي د، كعليو فدخوؿ الباء مل يغَت  يف الداللة شيئا عندى

قتضي تكإ٪تا  كقيل: تقتضي اإللصاؽ بالفعل مطلقا كال تقتضي بظاىره تعميما كال تبعيضا 
ملصق للمسح  كبل٫تا و كمستوعبو با١تسحرأس ماسح بعضف ،و أك بعضوكل    بالٌ  اآللةإلصاؽ 
مسحت رأسي،  :كحي  قالت العرب ،«كامسحوا أيديكم برءكسكم» تقدير اآليةعليو ف. ك برأسو
 .(ّ)هبا ا كقد أيزًٍيللت برأسي، فالشيء ا١تزاؿ عن غَتىء ا١تزاؿ إ٪تا ىو عن الرأس، كحي  قافالشي
فإنو يشَت إىل  لسٍ الغى  مصدر ٓتبلؼ كمصدر الضٍربيشَت إىل التبعيض   كذلك  حمصدر ا١تسٍ ك 

 .(ْ) االستيعاب
من جهة سلم غَت مي  إف ما اد عاه من يقوؿ بداللتها بنفسها على التبعيضكقالوا أيضا: 

، ف التبعيض مل يفهم من اللفظ كمقتضى الباءمسحت باألر  أل :بل حجة يف قو٢تم، فاللفظ
كعليو  .كإمكانو يف ٚتيع األر  ومن ضركرة اٟتاؿ كعدـ القدرة على عموم كإ٪تا ىو مفهـو

 على ما ال كذلك تدخل   الباءك ،(ٓ)كاف غَت ٦تكنافيجب ٛتل مقتضى الباء على العمـو إال ما  
 .(ٔ)استعنت با كتزكجت امرأة :كقو٢تم  وتبعيض ٯتكن

 
 .ُّٓ-ُِٓ للطويف شرح ٥تتصر الركضة(  1)
 .ّْٓ/ ّاص حكاـ القرآف للجص  أ(  ِ)
شف األسرار شرح ك ،َُٓ، شرح تنقيح الفصوؿ صِِٗ/ُأصوؿ السرخسي ينظر:  (3)

يف أصوؿ  كالبحر ايط،،ِّٓ/ُللسبكي اإلهباج يف شرح ا١تنهاج ،َُٕ/ِأصوؿ البزدكم
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ّ الفقو

 .ُْٔا١تنخوؿ للغزايل ص (  4)
 .ْٕ/ُللقاضي عيا  مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار (  5)
 .ّْٖص للطويف الصعقة الغضبية(  6)
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 اف يثبتلتكرار كاالشًتاؾ الكا ،«نٍ مً »حرؼ للتبعيض وعا١توض أف   أدلتهم غَت ما سبقكمن 
  .(ُ)ضعبأصل الو 
كاستدلوا ، كاف معارضا بقوؿ ٚتهور أىل اللغة كأئمتهال كوهنا للتبعيضلو صح  منها: أن و ك 

، كقد تقد مت اإلشارة (ِ) يف ىذا ا٠تصوص  كابن برىاف كالعكربمابن دريد كابن جٍت ٔتا كرد عن
 إليها.

 كجواز ،قبل الرأس البعضي ةّتواز التأكيد بألفاظ العمـو أك اإلشارة إىل كاستدلوا أيضا 
مثاؿ  ، كأك ٚتيعو وامسح برأسك كل   :كمثاؿ األكؿ االستثناء على معموؿ الباء دخوؿ
 لذلك لكانت تكانو  ل ا؛ألهن  على جواز كوف الباء لغَت التبعيضل دلي ،امسح ببعض رأسكالثاين:
 الباء لو اقتضتف. : امسح برأسك إال ثلثوكمثاؿ الثال   .(ّ)الثاين تناقضايف األكؿ تكرارا ك  يف

 .(ْ)ـالعمو  نم البعض ألف االستثناء يقتضي إخراج ؛االستثناءالتبعيض ١تا جاز 
يف  يف التيمم أجزاء الوجو كاليد استيعابد على اإلٚتاع منعقأف  :أيضاكمن أدلتهم 

ًَٰ َسفٍَس أَۡو َجآَء أََحدٞ ﴿وقول ٓ أَۡو َعلَ ًَٰ ۡسَض َي  َوإِى ُكٌتُن هه ٌُكن هِّ َوۡستُُن ٱلٌَِّسآَء هِّ ٱۡلَغآئِِط أَۡو لََٰ

ُوىْا َصِعيد   فَلَۡن تَِجُدوْا َهآء   هُۚۡ ا فَٱۡهَسُحىْا تُِىُجىِهُكۡن َوأَيۡ طَيِّث  ا فَتَيَوه ٌۡ  ،[ٔ]ا١تائدة:﴾ِديُكن هِّ
كرد  بل٫تايف الوضوء، فك مسح الرأس يفالقوؿ بو  يلزمو فمن يقوؿ بداللة الباء على التبعيض

 .(ٓ)بصيغة ا١تسح
أف الغسل  لداللة على ا١تمسوح بو كىو ا١تاء، كبياف ذلك فهي لعندىم فائدة دخو٢تا أما 

بو. فلو قاؿ امسحوا رؤكسكم مل يفد ذلك  اسوحن بو، كا١تسح لغة ال يقتضي ٦ت الن لغة يقتضي مغسو 
بو، كىو  افدخلت الباء لتفيد معٌت متعلقن  اجزأ مسح اليد على الرأس كذلك مطلقن بو كأل ا٦تسوحن 

 
كشف األسرار شرح أصوؿ ،  للطويف، الصعقة الغضبية ِِٖ/ُصوؿ السرخسي أ(  1)

 .َُٕ/ِالبزدكم
 .ّٖٕ للطويف الصعقة الغضبية(  2)
 .ّْٖ، الصعقة الغضبية ص ُُٔ/ّالبحر ايط يف أصوؿ الفقو (  3)
 .ّٖٓالصعقة الغضبية (  4)
ة شرح العمدة للمقدسي العدك ، ّٗ/ُ البن قدامة ا١تغٍتك  ،ٕٗ/ُمفاتيح الغيب للرازم (  5)

 .ُِّ/ُِ -ِٕٕ/ُكالفتاكل الكربل البن تيمية  ،ِّص 
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سكم ؤك اإللصاؽ، فأفاد أنكم تلصقوف بر  معٌت ن ا١تسحي م  ضي كعليو فقد  .(ُ)ءا١تمسوح بو كىو ا١تا
يف آية التيمم: أنو ال بد أف يلتصق الصعيد بالوجو كاليد، كىذا يفيد ، كبوجوىكم شيئا هبذا ا١تسح

  .(ِ) ك٢تذا قاؿ: فامسحوا بوجوىكم منو
، (ّ)كالقوؿ بداللة الباء على اإللصاؽ ىو اختيار عامة اٟتنابلة، كأصح الركايات عنهم

بو أك  ،(ٕ)السرخسيو ،(ٔ)البزدكم يف اآلية: بوقاؿ ك٦تن  .(ٓ)كبعض ا١تالكية (ْ)كعامة األحناؼ
 (ُُ)كالقاضي عيا  ،(َُ)، كالز٥تشرم(ٗ)ا١تازرمك  (ٖ)حامد الغزايل

 
  .ُِِص: أنس  بن القبس يف شرح موطأ مالك  (1)
 .ِٕٕ/ُ البن تيمية الفتاكل الكربل(  2)
 .َُٓ/ ُ البن مفلح (  ا١تبدع يف شرح ا١تقنع3)
  .ُٕ/ٓ، البحر ايط يف أصوؿ الفقو ِِٗ/ ُ(  أصوؿ السرخسي ْ)

 .َّٕ/ِأحكاـ القرآف البن الفرس(  5)
 – َََ)٤تمد البزدكم بن عليكالبػىٍزدكم  ىو  .َُٕ/ِدكمزٍ كشف األسرار شرح أصوؿ البػى (  ٔ)

ن أكابر اٟتنفية. من سكاف ٝترقند، نسبتو إىل " بزدة " قلعة بقرب مفقيو أصويل، ، (قِْٖ
األعبلـ  ، كغَتىا. ينظرقونسف. لو تصانيف، منها " ا١تبسوط ك " كنز الوصوؿ يف أصوؿ الف

 .(ِّٖ/ ْللزركلي )

 - ٤َََتمد، رضٌي الدين السرخسي: ) بن ٤تمدىو:  . كالسرخسيَِِ/ُأصوؿ السرخسي (  ٕ)
 ينظر:.، كغَتىا)ايط( ك )الوسيط( ك )الوجيز(من مصنفاتو:  فقيو من أكابر اٟتنفية.، ىػ( ُٕٓ

  .(ِٓ-ِْ/ ٕاألعبلـ للزركلي )

 .ُْٔ-ُْٓا١تنخوؿ (  ٖ)
 .ُٕٔ (  إيضاح اصوؿ من برىاف األصوؿٗ)
 .َُٔ/ُالكشاؼ (  َُ)
عمركف  بن عيا  بن موسى بن ىو: عيا  عيا كالقاضي  .ْٕ/ُمشارؽ األنوار على صحاح اآلثار  ( ُُ)

بكبلـ العرب كأنساهبم كأيامهم. كيل قضاء ك اٟتدي  با١تغرب  ماءعلممن اليحصيب السبيت، أبو الفضل: 
كترتيب  ،تصانيفو " الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفىمن اء غرناطة. كتويف ٔتراكش مسموما، سبتة، ث قض

 .ٗٗ/ٓينظر: األعبلـ  كغَتىا.ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك يف معرفة أعبلـ مذىب اإلماـ مالك 
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كابن الفىرىس
، (ٓ)عبلء الدين البخارم اٟتنفيك  , (ْ)ويفالطٌ ك ، (ّ)، كابن قدامة(ِ)الس ٍغنىاقي،ك (ُ)

كابن  ،(ٗ)ابن مفلحك ، (ٖ)، كابن ىشاـ(ٕ) ، ك ابن تيمية(ٔ)بن كثَت، كا(ٓ)اٟتنفي
 .(ُ)كاأللوسي(َُ)النجار

 
٤تمد ا٠تزرجي، ا١تعركؼ  بن عبد ا١تنعمىو:  ن الفىرىس. كابَّٕ/ِسرى أحكاـ القرآف البن الفى  (ُ)

.من مصنفاتو: ىػ(: قا  أندلسي، من علماء غرناطةٗٗٓ - ِْٓالفرس)ا١تعركؼ بابن 
  .ُٖٔ/ ْاألعبلـ للزركلي(.ينظر: كتاب أحكاـ القرآف)

علي، حساـ  بن حجاج بن علي بن اٟتسُت ىو: السغناقيك  .ْٕٗ/ِالكايف شرح البزدكم ( ِ)
فقيو حنفي. نسبتو إىل سغناؽ )بلدة يف  ،ىػ( ُُٕ - َََحساـ الدين السغناقي)

 ،كالكايف ،كشرح التمهيد يف قواعد التوحيدالنهاية يف شرح ا٢تداية  من مصنفاتو:ركستاف( ت
 .(ِْٕ/ ِاألعبلـ للزركلي ) ينظر:.كغَتىا

 .ُُْ/ُا١تغٍت (  ّ)
عبد القوم  بن سليماف ىو: الطويف. ك َِٗ للطويف ا١تباح  األصولية رات اإل٢تية إىلاإلشا( ْ)

 .نبلي، كلد بقرية طوؼ من أعماؿ صرصر: يف العراؽقيو حف ىػ( ُٕٔ - ٕٓٔ، )الطويف
 ينظر: .()بغية السائل يف أمهات ا١تسائل ك)اإلكسَت يف قواعد التفسَت من مصنفاتو:

  .(ُِٖ-ُِٕ/ ّاألعبلـ للزركلي )

 . كعبلء الدين البخارم ىو:َُٕ/ِ(  كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكمٓ)
ىػ( فقيو، من كبار اٟتنفية. كلد بإيراف  ُْٖ - ٕٕٗ) ٤تمد البيخارم بن ٤تمد بن ٤تمد

كنشأ ببخارل. لو رسالة يف الرد علي ابن عريب ٝتاىا )فاضحة ا١تلحدين كناصحة 
 .(ْٔ/ ٕاألعبلـ للزركلي ) .ينظر:ا١توحدين

 .ْْ/ّتفسَت القرآف العظيم (  ٔ)
 .ِٕٕ/ُالفتاكل الكربل (  ٕ)
 .ُُْ/ُا١تغٍت (  ٖ)
 .َُٓ/ ُ(  ا١تبدع يف شرح ا١تقنع ٗ)
 ،عبد العزيز الفتوحي بن أٛتد بن ٤تمد. كابن النجار ىو: ِّْ/ّ(  شرح الكوكب ا١تنَتَُ)

 ِٕٗ - ٖٖٗ)فقيو حنبلي مصرم. من القضاة. ، ىػ( ِٕٗ - ٖٖٗ)الشهَت بابن النجار
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 البحث ما يلي:من أهم نتائج  فإن وبعد
 لدفعو أك إنكاره ال كجوو كأن  ، «الباء» اليت قد تدؿ  عليها عاينا١ت د منكاح التبعيضأف   (ُ

 .ا١تعٌت ٭تتملو كالسياؽ ال يأباهكاف  إذا خصوصا
ىو األقرب للصواب من القوؿ بأف  يف داللة الباء القوؿ بأف اإللصاؽ ىو األكثر أف   (ِ

إال  يف بعض ا١تواطن قد ال ٯتكنإىل األصل ؛ ألف الرد  إليو لباء ٯتكن رد ىامعاين ا ٚتيع
١تعٌت تبعا لتعدُّد تعدد ا اداللة السياؽ الذم من لوازمهيصطدـ بكقد  ،تعسفتكلُّف ك ب

  مدلوؿ األداة.
 .سها يف بعض معانيها األخرل كالظرفي ةتلم  متمك نة يف الباء بدليل  البعضي ة ف  أ (ّ
ث آيات داللة الباء على التبعيض يف القرآف الكرًن جاءت يف عدد من اآليات؛ ثبلأف   (ْ

ككاحدة داللة  ،«ًمنٍ »ى التبعيض فيها مباشرة، كاثنتاف ٔتوافقة منها كانت داللة الباء عل
ككٌلها موطن خبلؼ بُت العلماء، ككوف  ،«بعض»التبعيض فيها مفهومة من كلمة 
 .اف يكوف راجحن التبعيض كارد ٤تتمل ال يلـز أ

إىل اإللصاؽ، كعليو  هبا أف القوؿ بالزيادة أك التعدية أك االستعانة يف آية ا١تائدة  يؤكؿ  (ٓ
من لفظ  اإللصاؽ مفهوـه فا٠تبلؼ ينحصر يف داللتها على اإللصاؽ أك التبعيض، ك 

كبناء على ذلك فبل تلـز داللة  إال با١تبلمسة ا١تقتضية لو،ا١تسح فبل ٯتكن  ؛«امسحوا»
 .مسح الرأس كلولوجب مل توجد  فلو ،كجود الباء فيلـز منوأما التبعيض لباء عليو، ا
الصريح  بدليل إجابتو بنفسها البعضي ةيف آية ا١تائدة يرل أف الباء تدؿي على  الشافعيأف  (ٔ

مأخوذ من داللة  القوؿ ّتواز مسح بعض الرأس عنده، ك عبد اٟتكم بن ٤تمدؿ لسؤا
 الباء.

عند أئمة  يتفق إىل حد  ما للقوؿ بالتبعيض أك اإللصاؽ يف آية ا١تائدة هياٟتكم الفق أف   (ٕ
ألف معٌت اإللصاؽ ىو: ا١تسح بالرأس، كىو يصدؽ على ٚتيع الرأس عندىم  الفقو

لكنهم . كقد اتفق العلماء على كجوب مسح الوجوه كاأليدم يف التيمم ك كعلى بعضو
                                                                            

 .(ٔ/ ٔألعبلـ للزركلي )ينظر: ا ىػ(
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 من الرأس. اختلفوا يف القدر الواجب مسحو

 كال يف حركؼ ا١تعاين داليلالتوسع يتناغم مع ال التبعيضية «نٍ مً »لػالباء  ٔتوافقة القوؿأف  (ٖ
 «الباء»ذكذ أك االضطرار الذم ال مربر لو، كقد جاءت عليو داللة إىل القوؿ بالش وج٭ت

ا﴿يف قولو تعاىل ُسوًَهَا تَۡفِجيس  ِ يُفَجِّ ا يَۡشَسُب تِهَا ِعثَاُد ٱَّلله  ٌ كقولو  ،[ٕ]اإلنساف:﴾َعۡي
تُىىَ تعاىل ﴿ ا يَۡشَسُب تِهَا ٱۡلُوقَسه  ٌ  .[ِٖ]ا١تطف فُت:﴾َعۡي

ال يصح ألنو مىت ما تأتى ٛتل اٟترؼ  يف اآليات موضوع الدراسة الباء زيادةالقوؿ بأف  (ٗ
ال  على التعدية بداللتها القوؿكذلك ، ك على معٌت فبل يعدؿ عنو إىل القوؿ بزيادتو

 ا.هنك دبمتعدو يستقيم ألف  الفعل 

فيو تكل ف ظاىر من  بطريق اٟتذؼيف آية ا١تائدة االستعانة  بداللتها على لقوؿاأف   (َُ
داللة لكنو ال من ناحية الفقد يسوغ  ا القوؿ هبا مع اٟتذؼ كالقلبناحية الداللة، أم  

 .يستقيم من حي  الصنعة النحوية
دل ت  [َُٓ]األعراؼ:﴾ۚۢۡ قً ۢۡ ًإيلى  ۥًٓس أىًخيًو ٬تىيرُّهي ۢۡ كىأىخىذى بًرىأ﴿قولو تعاىل الباء يف أف   (ُُ

ـ  ۢۡ قىاؿى يىب﴿ كىي قولو تعاىل هاحدثيف نفس سياقها ك  آية أخرل على التبعيض ألف   نػىؤي
ۢ  ًسيۢۡ يىيًت كىالى بًرىأۢۡ بًًلح ۢۡ خيذۢۡ الى تىأ كرد فيها ٖتديد جزء من  [ْٗ]طو:﴾ۢٓ
 كالقرآف يفس ر بعضو بعضا.  كا أعلم.،سالرأ

تػىقىى ۢۡ ـى ٱؿۢۡ يىو ۢۡ ٍا ًمنكيمۢۡ ًإف  ٱل ًذينى تػىوىل وعاىل﴿قولو ت يف البعضي ة أف    (ُِ
عىفىا ٱلل وي  ۢۡ كىلىقىد ۢ  ً  مىا كىسىبيواٍ ۢۡ طىَٰني بًبىعۢۡ تػىزى٢ت يمي ٱلش يۢۡ عىاًف ًإ٪ت ىا ٱسۢۡ جىمۢۡ ٱؿ
ۢ  ىيمۢۡ عىن  «بعض»مستفادة من كلمة  [ُٓٓ]آؿ عمراف:﴾ۢٞ ًإف  ٱلل وى غىفيوره حىًليم ۢۡ

  .    كليست من الباء



21 

 

 

اإلهباج يف شرح ا١تنهاج )شرح على منهاج الوصوؿ إىل علم األصوؿ للقاضي  .ُ
ككلده تاج الدين عبد ،عبد الكايف السبكي بن شيخ اإلسبلـ علي،(البيضاكم
نور الدين عبد  د.أٛتد ٚتاؿ الزمزمي  د.دراسة كٖتقيق:، علي السبكي بن الوىاب

، جامعة أـ القرل، ت اإلسبلمية كإحياء الًتاثدار البحوث للدراسا، اٞتبار صغَتم
 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ ُمكة ا١تكرمة، ط

ا٢تيئة ، ق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيميق، ٖتجبلؿ الدين السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف .ِ
 ـ ُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة: ، ا١تصرية العامة للكتاب

. ٖتقيق د،«رس األندلسيبابن الف»أبو ٤تمد عبد ا١تنعم ا١تعركؼ أحكاـ القرآف،  .ّ
لبناف،  –علي بو سريح كآخركف، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت  بن طو
 ـ ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُط:

ٖتقيق: ٤تمد صادؽ ، علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي بن أحكاـ القرآف، أٛتد .ْ
 ىػ. َُْٓبَتكت،  –القمحاكم، دار إحياء الًتاث العريب 

راجع أصولو كخرج أحاديثو كعل ق عليو: ٤تمد عبد ، العريب بن رآف،أبو بكرأحكاـ الق .ٓ
 ـ.ََِّ -ىػ  ُِْْ، ّط:لبناف،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت 

، أبو اٟتسن الطربم، ا١تعركؼ بالكيا ا٢تراسي الشافعي ،٤تمد بن أحكاـ القرآف، علي .ٔ
كتب العلمية، بَتكت، الطبعة: الثانية، ٖتقيق: موسى ٤تمد علي كعزة عبد عطية، دار ال

 ىػ.َُْٓ
، ق: ٤تمد الدايليق، ٖتقتيبة الدينورم بن مسلم بن أبو ٤تمد عبد ا ،دب الكاتبأ .ٕ

 .مؤسسة الرسالة
ٖتقيق كشرح كدراسة: رجب  ،ارتشاؼ الضرب من لساف العرب،  أبو حياف األندلسي .ٖ

 ُُْٖ، ُا٧تي بالقاىرة، ط:عثماف ٤تمد، مراجعة: رمضاف عبد التواب،  مكتبة ا٠ت
 ـ.  ُٖٗٗ -ىػ 

عُت ا١تلوحي، ا١ت عبد٤تمد النحوم ا٢تركم، ٖتقيق:  بن األزىية يف علم اٟتركؼ، علي  .ٗ
 ـ.ُّٗٗ-قُِّْمطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية،  

زكريا األنصارم، زين الدين  بن ٤تمد بن أسٌت ا١تطالب يف شرح رك  الطالب، زكريا .َُ
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 دار الكتاب اإلسبلمي، لطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.، أبو ٭تِت السنيكي

عبد القوم الطويف  بن اإلشارات اإل٢تية إيل ا١تباح  األصولية، ٧تم الدين سليماف .ُُ
 –ٖتقيق: ٤تمد حسن ٤تمد إٝتاعيل، دار الكتب العلمية، بَتكت، الصرصرم اٟتنبلي

 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ، ُلبناف، ط:
 –دار ا١تعرفة ، أيب سهل مشس األئمة السرخسي بن أٛتد بن سي، ٤تمدأصوؿ السرخ .ُِ

 بَتكت.

األصوؿ يف النحو، ابن السراج، ٖتقيق: عبد اٟتسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبناف    .ُّ
  بَتكت. –

كضع حواشيو كعلق عليو: عبد ا١تنعم خليل إبراىيم،  إعراب القرآف، أبو جعفر الن ح اس، .ُْ
 ق. ُُِْ، ُبيضوف، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط:منشورات ٤تمد علي 

 ـ.ََِِ - ُٓالزركلي الدمشقي، دار العلم للمبليُت، الطبعة   ،األعبلـ، خَت الدين .ُٓ
ٛتزة، ا١تعركؼ بابن  بن علي بن أمايل ابن الشجرم، ضياء الدين أبو السعادات ىبة ا .ُٔ

ىػ  ُُّْ، ُالقاىرة، ط:٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي،  د.الشجرم ٖتقيق: ا
 .ـ ُُٗٗ -
٤تمد الشَتازم  بن عمر بن أنوار التنزيل كأسرار التأكيل، ناصر الدين أبو سعيد عبد ا .ُٕ

بَتكت،  –البيضاكم، ٖتقيق: ٤تمد عبد الرٛتن ا١ترعشلي، دار إحياء الًتاث العريب 
 ىػ.  ُُْٖ - ُط:
، عمر ا١تازرم بن علي بن إيضاح اصوؿ من برىاف األصوؿ، أبو عبد ا ٤تمد .ُٖ

 .ُٖتقيق: د. عمار الطاليب، دار الغرب اإلسبلمي، ط:
هبادر  بن عبد ا بن البحر ايط يف أصوؿ الفقو، أبو عبد ا بدر الدين ٤تمد .ُٗ

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، ُدار الكتيب، ط:، الزركشي
، دار الفكر ٖتقيق: صدقي ٤تمد ٚتيل، البحر ايط يف التفسَت، أبو حياف األندلسي .َِ

 ىػ.  َُِْ ،ُطبَتكت،  –
رشد  بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد، أبو الوليد ٤تمد .ُِ

القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة،  –دار اٟتدي  ، القرطيب الشهَت بابن رشد اٟتفيد
 ـ. ََِْ -ىػ ُِْٓ
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دار عامل الفوائد، مكة  العمراف، ٌمد٤ت بن علي :قيق، ٖتم اٞتوزًي ةً اٍبن قػىيٌ ، بدائع الفوائد .ِِ
 .ىػُِْٓ، ُ، طا١تكرمة

عبد ا اٞتويٍت، أبو ا١تعايل، ا١تلقب بإماـ  بن الربىاف يف أصوؿ الفقو، عبد ا١تلك .ِّ
لبناف،  –عويضة، دار الكتب العلمية بَتكت  بن ٤تمد بن ٖتقيق: صبلح، اٟترمُت
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ ،ُط
، هبادر الزركشي بن عبد ا بن بو عبد ا بدر الدين ٤تمدأ ف،الربىاف يف علـو القرآ .ِْ

 .دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب اٟتليب كشركائو، ق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيميقٖت
عيد الثٌبييٌت، دار  بن البسيط يف شرح اٞتمل، البن أيب الرٌبيع اإلشبيلي، ٖتقيق د. عٌياد  .ِٓ

 ـ. ُٖٔٔ - ىػَُْٕ(ُالغرب اإلسبلمي، بَتكت، ط )

عبد الرٛتن )أيب القاسم(، أبو  بن بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب، ٤تمود .ِٔ
، ُٖتقيق: ٤تمد مظهر بقا، دار ا١تدين، السعودية، ط:، الثناء، مشس الدين األصفهاين

 ـ.ُٖٔٗىػ / َُْٔ
ين اليمٍت سامل العمرا بن أيب ا٠تَت بن أبو اٟتسُت ٭تِت ي،البياف يف مذىب اإلماـ الشافع .ِٕ

 -ىػ ُُِْلطبعة: األكىل، ، جدة –دار ا١تنهاج ، ق: قاسم ٤تمد النورميق، ٖتالشافعي
 .ـ َََِ

قتيبة الدينورم، ٖتقيق: إبراىيم  بن مسلم بن أبو ٤تمد عبد ا تأكيل مشكل القرآف، .ِٖ
 لبناف. –مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت 

 :عبد ا العكربم، ٖتقيق بن اٟتسُت بن بد االتبياف يف إعراب القرآف، أبو البقاء ع .ِٗ
 علي ٤تمد البجاكم، عيسى البايب اٟتليب كشركاه.

، دمشق -دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب، الشوكاين علي بن ٤تمد ،تح القديرف .َّ
 .ىػُُْْ-ُط:
 ،«ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت الكتاب اجمليد»التحرير كالتنوير  .ُّ

 .ىػ ُْٖٗ، تونس –الدار التونسية للنشر  ،بن عاشور التونسي بن ٤تمد الطاىر
التذييل كالتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أبو حياف األندلسي، ٖتقيق د. حسن  .ِّ

 ىنداكم، دار القلم،  دمشق.

موسى اليحصيب،ٖتقيق:  بن ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك، أبو الفضل القاضي عيا  .ّّ
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 .ُّٖٗ -ـ ُٓٔٗ، ُ، طنجي، كآخركفابن تاكيت الط
التعليقة للقاضي حسُت )على ٥تتصر ا١تزين(،القاضي أبو ٤تمد )كأبو علي(  .ّْ

ىٍركىرٍُّكًذمٌ  بن اٟتسُت
عادؿ أٛتد عبد ا١توجود،  -ٖتقيق: علي ٤تمد معو   ،٤تمد ا١ت

 مكة ا١تكرمة. -مكتبة نزار مصطفى الباز
أبو السعود  :تفسَت أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن، .ّٓ

 .بَتكت –دار إحياء الًتاث العريب   ،مصطفى بن ٤تمد بن العمادم ٤تمد
عبد  بن تفسَت القرآف )كىو اختصار لتفسَت ا١تاكردم(،  أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز  .ّٔ

، ُطبَتكت،  –م الوىيب، دار ابن حـز إبراىي بن ق: د. عبد ايقٖتالسبلـ 
 .ـُٔٗٗ -ىػُُْٔ

ق: ٤تمد حسُت مشس الدين، دار الكتب العلمية، يقٖت ،بن كثَتتفسَت القرآف العظيم، ا .ّٕ
 ، ىػ ُُْٗ - ُبَتكت، ط: –منشورات ٤تمد علي بيضوف 

٤تمود، أبو منصور  بن ٤تمد بن تفسَت ا١تاتريدم )تأكيبلت أىل السنة(، ٤تمد .ّٖ
، دار الكتب العلمية  ،ا١تاتريدم ، ُبَتكت، لبناف، ط: -ٖتقيق: د. ٣تدم باسلـو
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ

، أٛتد، ا١تعركؼ بناظر اٞتيش بن يوسف بن ٤تمد، ٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .ّٗ
ٚتهورية مصر  -دار السبلـ للطباعة، القاىرة  ،ٖتقيق: د. علي ٤تمد فاخر كآخركف

 .ىػ ُِْٖ، ُط:، العربية
البغوم  مسعود بن لتهذيب يف فقو اإلماـ الشافعي، ٤تيي السنة، أبو ٤تمد اٟتسُتا .َْ

ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، علي ٤تمد معو ، دار الكتب العلمية، ، الشافعي
 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُط:
قاسم  بن توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو ٤تمد بدر الدين حسن .ُْ

 -ىػ ُِْٖ ،ُط:عبد الرٛتن علي سليماف، دار الفكر العريب،  :ح كٖتقيقا١ترادم، شر 
 ـ.ََِٖ

مؤسسة  ،أٛتد ٤تمد شاكر ، ٖتقيق:بن جرير الطربما ،جامع البياف يف تأكيل القرآف .ِْ
 .ـ َََِ -ىػ  َُِْ، ُط:، الرسالة

ق: ، ٖتقيأٛتد القرطيب بن اٞتامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب، أبو عبد ا ٤تمد .ّْ
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 -ىػ ُّْٖ، ِط:القاىرة،  –أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ا١تصرية 
 ـ. ُْٔٗ

ٖتقيق:  قاسم ا١ترادم، بن اٞتٌت الداين يف حركؼ ا١تعاين، أبو ٤تمد بدر الدين حسن   .ْْ
لبناف،  ،األستاذ ٤تمد ندًن فاضل، دار الكتب العلمية، بَتكت، فخر الدين قباكة .د
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُّْ، ُط:
علي الصباف  بن أبو العرفاف ٤تمد ،حاشية الصباف على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك .ْٓ

 .ـُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕ ،ُ،طلبناف-دار الكتب العلمية بَتكت الشافعي،
٤تمود  بن ٤تمد بن حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ الي على ٚتع اٞتوامع، حسن  .ْٔ

 دار الكتب العلمية.، العطار الشافعي

على شرح بانت سعاد، عبد القادر عمر البغدادم، ٖتقيق: نضيف ٥تـر  حاشية .ْٕ
 ـ.َُٖٗ -قََُْبَتكت،-خواجو،، دار صادر

اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح ٥تتصر ا١تزين، أبو اٟتسن  .ْٖ
عادؿ  ،ٖتقيق: علي ٤تمد معو ، ٤تمد البصرم البغدادم، الشهَت با١تاكردم بن علي

 ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُلبناف، ط: –١توجود، دار الكتب العلمية، بَتكت أٛتد عبد ا
 .ـ
دار  ، ق: سعيد األفغاينيق، ٖت٤تمد، أبو زرعة ابن ز٧تلة بن عبد الرٛتنت، حجة القراءا .ْٗ

 .الرسالة
حركؼ ا١تعاين كالصفات،أليب القاسم الزجاجي،ٖتقيق د.علي توفيق اٟتمد، مؤسسة  .َٓ

 الرسالة، بَتكت.

دار  ،٤تمد حسن عوادد.٤تمود حسٍت ٤تمود، ك  ٟتسن ا١تزين، ٖتقيق د.اٟتركؼ، أبو ا  .ُٓ
 .ـُّٖٗىػ/ َُّْ ،ُط،األردف،عماف ،الفرقاف للنشر كالتوزيع

 .ْط:جٍت ا١توصلي،، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،  بن ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف .ِٓ
الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف، أبو العباس، شهاب الدين،  .ّٓ

ٖتقيق: د. أٛتد ٤تمد ا٠تراط،  ، عبد الدائم ا١تعركؼ بالسمُت اٟتليب بن يوسف بن دأٛت
 .دار القلم، دمشق

، اٞترجاين عبد الرٛتن بن بو بكر عبد القاىر، أدىرٍجي الدُّرر يف تىًفسَت اآلًم كالسُّوىر .ْٓ
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، بريطانيا٣تلة اٟتكمة، ،إياد عبد اللطيف القيسي،اٟتيسىٍُت  أٛتد بن دراسة كٖتقيق: كىليد
 .ـََِٖ -ىػُِْٗ، ُط:
ديواف األخطل)شعر األخطل(، صنعة السكرم، ٖتقيق د. فخر الدين قباكة، منشورات  .ٓٓ

 ـ.ُٖٗٗ، ِدار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت ط

ديواف ا٢تذليُت، ترتيب كتعليق: ٤تٌمد ٤تمود الشنقيطي،الدار القومية للطباعة كالنشر،  .ٔٓ
 .ـ ُٓٔٗ -ىػ  ُّٖٓ،القاىرة

معمر ا٠تزاعي، ٚتع كٖتقيق د. حسُت نصار، دار مصر للطباعة،  بن لديواف ٚتي .ٕٓ
 ـ.ُٕٔٗ، ِط:

ندبة)شعره(، ٚتعو كحققو د. نورم ٛتودم القيسي، مطبعة ا١تعارؼ،  بن ديواف خفاؼ .ٖٓ
 ـ.ُٕٔٗبغداد 

عزيز ا١تيمٍت، مطبعة دار الكتب ال عبدعبد بٍت اٟتسحاس، ٖتقيق األستاذ  سحيم ديواف .ٗٓ
 ـ.َُٓٗ -قُّٗٔا١تصرية، القاىرة، 

شداد)شرح ديواف عنًتة للتربيزم(، قدـ لو ككضع فهارسو: ٣تيد طراد،  بن ديواف عنًتة  .َٔ
 ـ.ُٖٗٗ، ّدار الكتاب العريب، ط

 ،زىَت )شرح ديواف كعب( صنعة السكرم، دار الكتب كالوثائق القومية بن ديواف كعب .ُٔ
 .ـََِِالقاىرة، الطبعة الثالثة، 

ٖتقيق: أٛتد  ،نور ا١تالقيال عبد بن لؤلماـ أٛتد عاين،رصف ا١تباين يف شرح حركؼ ا١ت .ِٔ
  ـ.ََِِق_ ُِّْ ،٤تمد ا٠تراظ، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة

د. ٖتقيق: علي الرجراجي  بن رىٍفعي النػ قىاًب عىن تنًقيح الٌشهاًب، أبو عبد ا اٟتسُت .ّٔ
السعودية،  ،كالتوزيع، الريا السراح، د. عبد الرٛتن اٞتربين، مكتبة الرشد للنشر  أىٍٛتىد
 ـ.ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُط:

مصطفى اإلستانبويل اٟتنفي ا٠تلويت ،  بن إٝتاعيل حقي يف تفسَت القرآف، ركح البياف .ْٔ
 .بَتكت –دار الفكر  ،ا١توىل أبو الفداء

عبد ا اٟتسيٍت  بن ركح ا١تعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاين، شهاب الدين ٤تمود  .ٓٔ
 ىػ. ُُْٓ، ُبَتكت، ط: –أللوسي علي عبد البارم عطية، دار الكتب العلمية ا
دار الكتاب العريب  ،ق: عبد الرزاؽ ا١تهدميق، ٖتاٞتوزم ، ابنزاد ا١تسَت يف علم التفسَت .ٔٔ
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 .ىػُِِْ - ،ُ، ط:بَتكت –
سعيد اٟتنفي ا١تكٌي، مشس الدين،  بن أٛتد بن الزيادة كاإلحساف يف علـو القرآف، ٤تمد .ٕٔ

  كآخركف،٤تمد صفاء حقي ٖتقيق:ا١تعركؼ كوالده بعقيلة ٖتقيق: أصل ىذا الكتاب 
 ىػ.ُِْٕ ُمركز البحوث كالدراسات جامعة الشارقة اإلمارات، ط:

 .ـَََِ -ىػُُِْ،ُطلبناف، -دار الكتب العلمية بَتكت ،بن جٍتاسر صناعة اإلعراب،  .ٖٔ
٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد،  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، ٖتقيق .ٗٔ

 ،َِط:سعيد جودة السحار كشركاه،  ،القاىرة، دار مصر للطباعة -دار الًتاث 
 ـ.  َُٖٗ -ىػ  ََُْ

أٛتد  -عبد العزيز رباح ، عمر البغدادم بن شرح أبيات مغٍت اللبيب،عبد القادر .َٕ
 ٖ - ٓ)جػ ( الثانية، ْ - ُيوسف دقاؽ، دار ا١تأموف للًتاث، بَتكت،الطبعة: )جػ 

 ىػ(. ُُْْ - ُّّٗاألكىل( عاـ النشر: عدة سنوات )

عيسى، أبو اٟتسن، نور الدين  بن ٤تمد بن شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، علي .ُٕ
 .مػُٖٗٗ -ىػُُْٗ ،ُلبناف، ط: -األيمٍشيوين الشافعي، دار الكتب العلمية بَتكت

عبد  بن يف النحو، خالدشرح التصريح على التوضيح أك التصريح ٔتضموف التوضيح  .ِٕ
 ُلبناف، ط:-بَتكت-األزىرم،، الناشر، دار الكتب العلمية  أيب بكر بن ا

  ـ.َََِ -ىػُُِْ

عبد ا الزركشي ا١تصرم  بن مشس الدين ٤تمدعلى ٥تتصر ا٠ترقي،  شرح الزركشي .ّٕ
 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُط:، دار العبيكاف ،اٟتنبلي

بشار األنبارم،  بن القاسم بن ليات، أبو بكر ٤تمدشرح القصائد السبع الطواؿ اٞتاى .ْٕ
 .ٓط:([، ّٖٓتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دار ا١تعارؼ ]سلسلة ذخائر العرب )

مركز  ،ٖتقيق: عبد ا١تنعم أٛتد ىريدم، جامعة أـ القرل، بن مالكاشرح الكافية الشافية،  .ٕٓ
  ـ. ُِٖٗ -ىػ  َُِْ ،ُمكة ا١تكرمة، ط:، البح  العلمي كإحياء الًتاث اإلسبلمي

أٛتد الفتوحي ا١تعركؼ بابن النجار  بن شرح الكوكب ا١تنَت، تقي الدين أبو البقاء ٤تمد .ٕٔ
ٖتقيق: ٤تمد الزحيلي كنزيو ٛتاد، مكتبة العبيكاف، الطبعة: الطبعة الثانية  اٟتنبلي،
 مػ. ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ

 -ؾ  -ؽ  -ج  ُِّٔقم ر. ـ. ر  -فائز اٟتمد  قيق:ٖت ،ابن برىاف العكربم ،شرح اللمع .ٕٕ
 .ُّْٗاآلداب سنة 
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 شرح اللمع البن برىاف األسدم بتحقيق د. فائز فارس، السلسة الًتاثية،الكويت.  .ٖٕ
أبو البقاء موفق الدين األسدم ا١توصلي، ا١تعركؼ بابن يعيش  شرح ا١تفصل للز٥تشرم، .ٕٗ

، ُ:لبناف، ط –د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بَتكت ،كبابن الصانع
 .ـ ََُِ -ىػ  ُِِْ

ىشاـ األنصارم، ٖتقيق:  بن ا عبدشرح بانت سعاد،تصنيف: ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد  .َٖ
 .ـََِٖ-ىػُِْٖدمشق، الطبعة األكىل،  ،سناء ناىض الريس، دار سعد الدين

ق: د. عبد الرٛتن السيد، د. ٤تمد بدكم يقٖت ،ابن مالك ،شرح تسهيل الفوائد .ُٖ
 .ـ(َُٗٗ -ىػ َُُْ) ُط:، النشر كالتوزيع كاإلعبلفىجر للطباعة ك  ،ا١تختوف

عبد الرٛتن ا١تالكي  بن إدريس بن أبو العباس شهاب الدين أٛتد، شرح تنقيح الفصوؿ .ِٖ
، ُط:، شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة، ق: طو عبد الرؤكؼ سعديقٖتالشهَت بالقرايف 

 .ـ ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗ
٤تمد ا١تختار  بن ٤تمد،الطهارة( شرح زاد ا١تستقنع يف اختصار ا١تقنع )كتاب .ّٖ

ا١تملكة العربية  -الريا   ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء، الشنقيطي
 .ََِٕ -ىػ  ُِْٖ ،ُ، ط:السعودية

عبد القوم الطويف الصرصرم، أبو الربيع،  بن سليماف، أيب الربيع شرح ٥تتصر الركضة .ْٖ
 ،األكىل :الطبعة، مؤسسة الرسالة، الًتكيعبد اسن  بن عبد ا :قيقت، ٖت٧تم الدين
 .ـ ُٕٖٗىػ /  َُْٕ

 ،لصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمهاا .ٖٓ
، ٤تمد علي بيضوفمؤسسة  ،زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت بن فارس بن أٛتد

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖالطبعة األكىل 
 .بَتكت –دار إحياء الًتاث العريب ، يق: ٤تمد فؤاد عبد الباقيقصحيح مسلم، ٖت .ٖٔ
عبد القوم الطويف  بن سليمافالصعقة الغضبية يف الرد على منكرم العربية، أيب الربيع  .ٕٖ

، دراسة كٖتقيق د. ٤تمد خالد الفاضل، ضمن إصدارات ٣تلة الوعي الصرصرم
ف اإلسبلمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت، اإلصدار السادس كالثبلثو 

 ـ.َُِّ -قُّْْ

، ُ، ط:القاىرة ،دار الصابوين للطباعة، ٤تمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت .ٖٖ
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 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ
  .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔ، ُط: .ٖٗ
، أٛتد، أبو ٤تمد هباء الدين ا١تقدسي بن إبراىيم بن عبد الرٛتن ،العدة شرح العمدة .َٗ

 ـ ََِّىػ ُِْْ، دار اٟتدي ، القاىرة
 –دار إحياء الًتاث العريب ، بدر الدين العيٌت ،يح البخارمعمدة القارم شرح صح .ُٗ

 .بَتكت
 ،٤تمد بن بن غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، ٤تمد .ِٗ

 .ىػ ج. برجسًتاسرُُّٓمكتبة ابن تيمية، عٍت بنشره ألكؿ مرة عاـ 
زكريا األنصارم، زين  نب أٛتد بن ٤تمد بن غاية الوصوؿ يف شرح لب األصوؿ، زكريا .ّٗ

 دار الكتب العربية الكربل، مصر.، الدين أبو ٭تِت السنيكي
 نصر، أبو القاسم برىاف الدين بن ٛتزة بن ٤تمود، غرائب التفسَت كعجائب التأكيل .ْٗ

 .بَتكت،–جدة، مؤسسة علـو القرآف  -الكرماين، دار القبلة للثقافة اإلسبلمية 
ق: الشيخ زكريا يق، ٖتالنيسابورم ٤تمد بن سن، اٟتغرائب القرآف كرغائب الفرقاف .ٓٗ

 .ىػُُْٔ - ،ُ،ط:بَتكت –دار الكتب العلميو ، عمَتات
 ،عبد الرحيم العراقي بن الغي  ا٢تامع شرح ٚتع اٞتوامع، كيل الدين أيب زرعة أٛتد  .ٔٗ

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ، ٤ُتمد تامر حجازم، دار الكتب العلمية، ط: :ٖتقيق
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖ، ُط:، دار الكتب العلمية ،ميةالفتاكل الكربل البن تي .ٕٗ
إٝتاعيل،عبد الرزاؽ ا١تهدم، إحياء  بن ٤تمد بن فقو اللغة كسر العربية، عبد ا١تلك .ٖٗ

 ـ. ََِِ -ىػ ُِِْ ،ُط:الًتاث العريب، 
ٖتقيق: عبد ا ، عبد الدائم بن الربماكم مشس الدين ٤تمد ،الفوائد السنية يف شرح األلفية .ٗٗ

ٚتهورية مصر العربية ]طبعة خاصة ٔتكتبة دار  -ة التوعية اإلسبلمية، اٞتيزة رمضاف، مكتب
 .ـ َُِٓ -ىػ  ُّْٔ، ُا١تملكة العربية السعودية[، ط: -النصيحة، ا١تدينة النبوية 

يعقوب الفَتكزآبادل، ٖتقيق: مكتب ٖتقيق  بن القاموس ايط، أبو طاىر ٤تمد .ََُ
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ٖطاف، لبن –الًتاث يف مؤسسة الرسالة، بَتكت 

٤تمد  د.ق: يقٖتالعريب  بن القاضي أبو بكر، أنس بن القبس يف شرح موطأ مالك .َُُ
 .ـ ُِٗٗ، ُ، ط:دار الغرب اإلسبلمي، عبد ا كلد كرًن
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، ٤تمد ا١تركزل السمعاين التميمي بن منصور قواطع األدلة يف األصوؿ، أبو ا١تظفر .َُِ
، ُدار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط: ٖتقيق:٤تمد حسن ٤تمد حسن اٝتاعيل،

 .ـُٗٗٗىػ/ُُْٖ
علي، حساـ الدين  بن حجاج بن علي بن الكايف شرح البزكدم، اٟتسُت .َُّ

، ُمكتبة الرشد للنشر كالتوزيع، ط: ،ٖتقيق: فخر الدين سيد ٤تمد قانت، الس ٍغنىاقي
 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْ

ن عبد الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد، أبو ٤تمد موفق الدي .َُْ
دار ، قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي الشهَت بابن قدامة ا١تقدسي بن ٤تمد بن أٛتد بن ا

 .ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، ُالكتب العلمية، ط:
، مصر،دار ا١تعارؼ،شوقي ضيف، ٖتقيق: بن ٣تاىداكتاب السبعة يف القراءات، .َُٓ
 .ىػََُْ، ِط
سبلـ ىاركف، ال بدعقنرب، ٖتقيق كشرح ٤تمد  بن كتاب سيبويو، أيب بشر عثماف .َُٔ

 .، دار اٞتيل،بَتكتُط:
أٛتد،  بن عمرك بن الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل،أبو القاسم ٤تمود .َُٕ

 ىػ. َُْٕ -الز٥تشرم جار ا، دار الكتاب العريب، بَتكت، الطبعة: الثالثة 

٤تمد، عبلء الدين البخارم  بن أٛتد بن كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم، عبد العزيز .َُٖ
 ىػ(،  دار الكتاب اإلسبلمي، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.َّٕفي ) اٟتن

ىعىاين الد رىارًم يف كىٍشًف خىبىايا صىًحيٍح البيخىارم، ٤تم د ا٠تىًضر .َُٗ
سيد عبد  بن كوثىر ا١ت

 ُُْٓ، ُىػ(، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط:ُّْٓأٛتد اٞتكٍت الشنقيطي )  بن ا
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ 
عمر  بن إبراىيم بن ٤تمد بن عبلء الدين علي،  معاين التنزيللباب التأكيل يف .َُُ

دار الكتب  ، تصحيح: ٤تمد علي شاىُت،الشيحي أبو اٟتسن، ا١تعركؼ با٠تازف
 .ىػُُْٓ، ُ، ط:بَتكت –العلمية 

عادؿ اٟتنبلي  بن علي بن أبو حفص سراج الدين عمر، اللباب يف علـو الكتاب .ُُُ
 ف،ادؿ أٛتد عبد ا١توجود كالشيخ علي ٤تمد معو الشيخ ع ٖتقيق:الدمشقي النعماين 
 .ـُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُط:، بَتكت / لبناف -دار الكتب العلمية 
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٤تمد ابن مفلح، أبو إسحاؽ،  بن عبد ا بن ٤تمد بن ا١تبدع يف شرح ا١تقنع، إبراىيم .ُُِ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُلبناف،ط: –دار الكتب العلمية، بَتكت  ،برىاف الدين

رح ا١تهذب )مع تكملة السبكي كا١تطيعي(، أبو زكريا ٤تيي الدين اجملموع ش .ُُّ
 دار الفكر. ،شرؼ النوكم بن ٭تِت
العريب ا١تعافرم  بن عبد ا أبو بكر بن القاضي ٤تمد، اصوؿ يف أصوؿ الفقو .ُُْ

عماف،  –سعيد فود، دار البيارؽ  -االشبيلي  ا١تالكي، ٖتقيق: حسُت علي اليدرم 
 ـ.ُٗٗٗ.-ىػ َُِْ، ُط:
اٟتسن التيمي الرازم ا١تلقب بفخر الدين  بن عمر بن اصوؿ، أبو عبد ا ٤تمد .ُُٓ

دراسة كٖتقيق: د. طو جابر فيا  العلواين، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ، الرازم
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ

سيده ا١ترسي ]ت:  بن إٝتاعيل بن اكم كايط األعظم، أبو اٟتسن علي .ُُٔ
: عبد اٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، ىػ[، ٖتقيقْٖٓ
 .ـَََِ -ىػ  ُُِْ

ٖتقيق: خليل إبراىم  ،سيده ا١ترسي بن إٝتاعيل بن ا١تخصص، أبو اٟتسن علي .ُُٕ
 ـ.ُٔٗٗىػ ُُْٕـ الطبعة  األكىل،  َََِ -ىػ  ُُِْ، ُط:جفاؿ، بَتكت، 

ل، ٖتقيق: د. ٤تمد كامل بركات، عقي بن ا١تساعد على تسهيل الفوائد، هباء الدين .ُُٖ
 .ُدار ا١تدين، جدة(،ط: -جامعة أـ القرل )دار الفكر، دمشق 

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ:  -حنبل، ٖتقيق: شعيب األرنؤكط  بن مسند اإلماـ أٛتد .ُُٗ
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُعبد اسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، ط: بن د عبد ا

عمركف  بن عيا  بن موسى بن آلثار، عيا مشارؽ األنوار على صحاح ا .َُِ
 ىػ(، ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث.ْْٓاليحصيب السبيت، أبو الفضل ) 

إبراىيم النجدم  بن أٛتد كيساف بن معاين القرآف كإعرابو، أبو اٟتسن ٤تمد .ُُِ
 ـ.َُِّ-ق٤ُّْٓتمد ٤تمود ٤تمد اٞتهب ة،  .ٚتع كٖتقيق كدراسة د، البغدادم

منظور الديلمي الفراء، ٖتقيق:  بن عبد ا بن زياد بن بو زكريا ٭تِتمعاين القرآف، أ .ُِِ
أٛتد يوسف النجايت / ٤تمد علي النجار / عبد الفتاح إٝتاعيل الشليب،دار ا١تصرية 

 .ُللتأليف كالًتٚتة، مصر، ط:
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األقراف(جبلؿ  معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف، كييسم ى )إعجاز القرآف كمعًتؾ .ُِّ
 -ىػ  َُْٖاألكىل  ُ، طلبناف –بَتكت  -دار الكتب العلمية ، يالدين السيوط

 .ـ ُٖٖٗ
عبد ا ابن  بن أٛتد بن يوسف بن مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، عبد ا .ُِْ

يوسف، أبو ٤تمد، ٚتاؿ الدين، ابن ىشاـ، ٖتقيق: د. مازف ا١تبارؾ / ٤تمد علي ٛتد 
 .ٔط: ،دمشق –ا، دار الفكر 

 .ـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ، مكتبة القاىرة، مةا١تغٍت البن قدا .ُِٓ
اٟتسُت  بن اٟتسن بن عمر بن مفاتيح الغيب = التفسَت الكبَت، أبو عبد ا ٤تمد .ُِٔ

بَتكت،  –دار إحياء الًتاث العريب ،التيمي الرازم ا١تلقب بفخر الدين الرازم خطيب
 ىػ َُِْ - ّط:
ركؼ بالراغب ٤تمد ا١تع بن ا١تفردات يف غريب القرآف، أبو القاسم اٟتسُت .ُِٕ

دمشق  -ٖتقيق: صفواف عدناف الداكدم، دار القلم، الدار الشامية ، األصفهاىن
 ىػ ُُِْ - ُبَتكت، ط:

أبو إسحاؽ ،،)شرح ألفية ابن مالك(ا١تقاصد الشافية يف شرح ا٠تبلصة الكافية .ُِٖ
العثيمُت كآخركف، معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث  د. عبد الرٛتن الشاطيب،ٖتقيق

 ـ.ََِٕ -ىػُِْٖ،ُمكة ا١تكرمة، ط:، سبلمي ّتامعة أـ القرلاإل

 بَتكت. –١تربد، ٖتقيق: ٤تمد عبد ا٠تالق عظيمة، عامل الكتب. ا ،ا١تقتضب .ُِٗ
ىػ/ َُْٗدار مكتبة اٟتياة، بَتكت، لبناف، ، مقدمة يف أصوؿ التفسَت، ابن تيمية .َُّ

 .ـَُٖٗ
لق عليو: د. ٤تمد حققو كخرج نصو كع، الغزايل ،ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ .ُُّ

، ّ، ط:سورية –بَتكت لبناف، دار الفكر دمشق  -دار الفكر ا١تعاصر ،حسن ىيتو
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ

 ،٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار، بدر الدين العيٌت .ُِّ
، ُقطر، ط: ،إبراىيم، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بن أبو ٘تيم ياسرٖتقيق: 
 .ـََِٖ -ىػ ُِْٗ

مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم،  ،النشر يف القراءات العشر .ُّّ
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ا١تطبعة التجارية الكربل ]تصوير ،علي ٤تمد الضباع :قيق، ٖتيوسف بن ٤تمد بن ٤تمد
 .دار الكتاب العلمية[

ٖتقيق:  إدريس القرايف، بن نفائس األصوؿ يف شرح اصوؿ، شهاب الدين أٛتد .ُّْ
، ُوجود، علي ٤تمد معو ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:عادؿ أٛتد عبد ا١ت

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ
٤تمد  بن علي بن النكت الدالة على البياف يف أنواع العلـو كاألحكا، أٛتد ٤تمد .ُّٓ

 -ىػ  ُِْْ ُغازم التو٬ترم كآخركف، ط: بن ٖتقيق: علي الكىرىجي القص اب،
 ـ.ََِّ

 علي بن فىض اؿ بن علي الكرًن كإعرابو(،النكت يف القرآف الكرًن)يف معاين القرآف  .ُّٔ
يجىاًشًعي،

، ُط: بَتكت، ،د. عبد ا عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية ٖتقيق ا١ت
 .ـََِٕ -ىػُِْٖ

علي اإلسنوم  بن اٟتسن بن هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ، عبد الرحيم .ُّٕ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ ُلبناف، ط:-بَتكت-الشافعٌي، دار الكتب العلمية 

٫تع ا٢توامع يف شرح ٚتع اٞتوامع، السيوطي، ٖتقيق:عبد اٟتميد ىنداكم، ا١تكتبة  .ُّٖ
 مصر.، التوفيقية

، ٖتقيق: أٛتد الواحدم بن الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، أبو اٟتسن علي .ُّٗ
  ىػ.ُُْٓ، ُطدمشق، بَتكت،  -صفواف عدناف داككدم، دار القلم ، الدار الشامية 


