
  

٩١٥  

  المعجم الفقهي اللغوي  
  )١(ً نموذجا)المصباح( و)المغرب(

  عبد اإلله نبهان. د
   

ً يف املعجم العريب منذ بدايته اجتاها موسوعيا وذلك من التأليف اجته ً
 ومن حيث استيفاء القول واستقصاؤه ، املستعملةاملوادحيث استيعاب مجيع 

 ،ادة على املعجم السابق حياول الزيالالحقيف املادة الواحدة، وكان املعجم 
ً تاما ويضيف ما يستطيع ًاستيفاءمبعىن أنه كان يستوعب ويستويف ما سبقه 

 مل تكن ٍ ومساعات،لسابقهإضافته مما توافر لديه من مصادر مل تكن متوافرة 
 )هـ٣٧٠ت(متيسرة، وقد صرح اإلمام األزهري أبو منصور حممد بن أمحد 

ْ وإن مل يكن هذا وكتايب((:  فقال»ةغذيب الل «بذلك يف مقدمته ملعجمه
ّجامعا ملعاين التنـزيل وألفاظ الس ً فإنه حيوز مجال من ،ّنن كلهاً ً ونكتا من فوائدهاّ

ّغريبها ومعانيها غري خارج فيها عن مذاهب املفسرين ومسالك   املأمونني األئمةٍ
))االستقامة ووالدينمن أهل العلم وأعالم اللغويني واملعروفني باملعرفة الثابتة 

)٢( .
 بني يدي األزهري عدد من املصادر ليس باليسري ككتب معاين القرآن وكان

ًممامل يكن متوافرا ملؤلف كتاب ، والعلل والقراءات والتفسري والنحووكتب اللغة 
» ةذيب اللغ «ّلذلك كله جاء كتاب.  )هـ١٧٠ت (أمحدالعني اخلليل بن 

ٍ استقصاء، ولو أننا نظرنا يف مادة ما ّشدوأًأضخم من كتاب العني وأكثر مشوال 
ً

 مبا يقابلها يف ّوقارناها ))كنع(( مادةٍعلى حنو اعتباطي يف كتاب العني ولتكن 
 بينما ،صفحةالتهذيب لوجدنا أن هذه املادة وردت يف كتاب العني يف نصف 
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ّإن مثل هذا االجتاه إىل .. وردت يف التهذيب يف صفحتني ونصف الصفحة
 وعلى مئات ،ً جعل املعجم ضخما يشتمل على املهمل واملستعملاالستقصاء

 اآليات واألحاديث وكالم العرب شعرهم ونثرهم وأمثاهلم منالشواهد اللغوية 
م املروية ً ما أمرا حيتاج إىل ً يف البحث عن معىناستخدامه وأضحى ،ّوكلما

عجم لذلك كان ظهور م.. استخدامهجهد ناهيك عن طريقة ترتيبه وكيفية 
 )هـ٣٩٨ حنو  ت( للجوهري إمساعيل بن محاد »صحاح اللغة وتاج العربية«

 املعجمّاستجابة حلاجة ملحة، لقد كان مجهور املتعلمني حباجة إىل مثل هذا 
جممل «ً وبإجيازه اجلميل، ويف أيامه أيضا ظهر معجم ،برتتيبه السهل الرائع

فف من الشواهد  الذي خت)هـ٣٩٥ت ( البن فارس أمحد بن فارس »اللغة
ّإن النـزعة : ونستطيع القول باطمئنان.  وسعه اإلجيازمابقدر اإلمكان وأوجز 

 قابلتها نزعة إىل االختصار واإلجياز واالقتصار العريبإىل املوسوعية يف املعجم 
 وجتاوز الغريب املهمل ، الشواهدمن والتخفف ،على معاين املفردات

ّ منوه كانت العلوم يتابع املعجم العريب ويف الزمن الذي كان فيه.. ّواحلوشي
ا وختتص لغتها   خاصة، بأساليبّالعربية اإلسالمية تنمو وتتكون مصطلحا

وتكتسب بعض األلفاظ فيها دالالت سياقية مل تكن هلا يف االستعمال 
 ،ح لعلم األصول لغته وهكذا أصب..  الشائع املعروف يف املعجماتاللغوي

وكان علم الفقه من ..  وللطب لغته،علم النحو لغته و ل،لغتهولعلم الكالم 
 باألحكام العلم هو(( الفقه بالتعريف وعلمالعلوم اليت تنامت واتسعت، 

 ّمتكلمّالشرعية الثابتة ألفعال املكلفني خاصة حىت ال يطلق اسم الفقيه على 
ّوفلسفي وحنوي وحمدث ومفسر ّ ّ ّ((

ه مما  مذاهبُدُّ أسهم يف منو الفقه تعدومما ،)٣(
 موجز وآخر مبسوط مث وشرحاستلزم تعدد املؤلفات فيه، فهناك كتاب أصل 



  
٩١٧  عبد اإلله نبهان. د –  املعجم الفقهي اللغوي

 كلمة أو لكلنشأت املتون بلغتها املوجزة الدقيقة اليت حسب فيها حساب 
ويف هذه الكتب ... ّمث شرحت وحشيت وكتب التقرير على احلاشية.. أداة

 ُ كلمات بدالالت جديدة خلعت عليها ضمن السياق، كمااستخدمت
ّوأحس .. ّ الشرح والتفسري ليتضح معناهابعضاستخدمت كلمات حتتاج إىل 

ّ باحلاجة املاسة إىل كتاب اللغوينياللغويون من الفقهاء أو بعض الفقهاء من 
 إليه القارئ يف حيتاجُخاص أو معجم خاص بلغة الفقه، يقتصر فيه على ما 

ًكتاب فقهي معني أو مذهب فقهي حمدد، وانطالقا من ه ّ  اإلحساسذا ّّ
 ألن ،ُنشأت فكرة املعجم اخلاص الذي ال يعىن بالشمول وال االستقصاء

 على تفسري املفردات املستخرجة من كتاب واحد أو من كتب ّمنصبةعنايته 
 باملعىن الذي وردت عليه يف سياقها من غري تفسريها على أن يكون ،حمددة

َ أول من حنا هذكانورمبا . اتساع إىل دالالت أخرى ا املنحى اإلمام أبو منصور ّ
 »ّتفسري ألفاظ خمتصر املزين« يف ًكتاباّ الذي صنف )هـ٣٧٠ ت(األزهري 

ْالقفطي وذكره )هـ٢٦٤ ت( )٤(إمساعيل بن حيىي ت ( علي بن يوسف ِ
))الفقهية األلفاظ(( باسم كتاب )هـ٦٤٦

ُّ السبكي عبد الوهاب بن والتاج ،)٥(
ّظ املزينتفسري ألفا« باسم كتاب )هـ٧٧١ت(علي 

كان أمحد ِّلَ خوابن ،»)٦(
تصنيف يف غريب األلفاظ اليت استعملها « باسم )هـ٦٨١ت(بن حممد 

وهو عمدة الفقهاء يف تفسري ما يشكل ((: كانِّلَ قال ابن خ،»)٧(الفقهاء
))ّ املتعلقة بالفقه، والكتاب مرتب على أبواب الفقهاللغةعليهم من 

وهو . )٨(
ًنا وال نعلم له طبعة يف مكان ما لنبسط القول ن أيدي  ليس بيحالعلى كل 

 .)٩(فيه
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ا،  ويبدو أن الكتب الت ي اجتهت هذا االجتاه مل تكن موازية لكتب الفقه يف كثر
ّ للمطرزي »املغرب يف ترتيب املعرب«بل إنه مل يشتهر منها عند املتأخرين إال كتابان مها 

 »ملنري يف غريب الشرح الكبرياملصباح ا« و)هـ٦١٠ت ()١٠(أيب الفتح ناصر الدين
  .)هـ٧٧٠:ت حنو ()١١(للفيومي أمحد بن حممد بن علي املقري

  :المغرب في ترتيب المعرب
ّكتاب املغرب خاص بكتب الفقه احلنفي، وهو معجم لغوي فقهي، وذكر  ّ ّ

ّاملطرزي أن كتابه هذا إمنا هو اختصار لكتاب كبري ومسه بـ  مث اختصره » ُْاملعرب«ّ
» ْاملعرب«ُر يف كتب مل يكن قد نظر فيها من قبل، عند تأليفه بعد أن نظ

وقد اندرج يف أثناء ذلك ما ((: وأضاف إىل ذلك إضافات مما سئل عنه، قال
الس املختلفة علي، مث فرقت ما  ّسألين عنه بعض املختلفة إيل، وما ألقي يف ا ّ ّ

ّاجتمع لدي وارتفع إيل من تلك الكلمات املشكلة والرتكيبا ت املعضلة على ّ
ِ خالعا عنها ربقة اإلشكال، حىت انضوى كل إىل مأرزه، وأشكال،أخوات هلا  َِ ٌّ ْ ً

ُواستقر يف مركزه، ناهجا فيه طريقا ال يضل سالكه، وال جتهل عليه مسالكه، بل  ّ ً ً ّ
))ًيهجم بالطالب على الطلب عفوا من غري ما تعب

)١٢(.  
روف اهلجاء مع ورتب املطرزي كتابه على أوائل األصول حسب ح

، وسنذكر )١٣(مراعاة الثواين والثوالث حسب خطة بسط القول فيها يف مقدمته
املصادر اليت وقعنا على ذكرها يف املغرب، وهي املصادر اليت استخرج منها 

  :ّاملطرزي الكلمات اليت فسرها يف معجمه
 اجلامع الصغري حملمد -. )١٥( أساس البالغة- . )١٤( أجناس الناطفي-

 اجلامع الكبري حملمد بن احلسن -. )هـ١٨٩ت ()١٦( احلسن الشيباينابن
. الرشيد إىل هارون )١٩( رسالة أيب يوسف-. )١٨( مجع التفاريق-.)١٧(الشيباين
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ّ كتاب السري- . )٢٠( الزيادات- 
 شرح -. )٢٢( شرح خواهر زادة- . )٢١(

 - )٢٧(خمتصر الكرخي-)٢٦( الفائق-)٢٥( الشروط-)٢٤( الشروط-)٢٣(الكايف
ُ معرفة الصحابة للدغويل-)٢٨(معجم الطرباين معرفة الصحابة البن -)٢٩(َّ

ْمنده َْ
  .)٣١( املنتقى-)٣٠(

ّوضع املطرزي بني يديه طائفة من كتب الفقه احلنفي، ومنها من 
 الذي مجع أهم مسائل الفقه، »اجلامع الكبري«األمهات والسيما كتاب 

فكان يستخرج .. احلرب وقوانينهااجلامع ألحكام  »املغازي«ّوكتاب السري 
ّاللفظ الذي يريد تفسريه ويرده إىل أصله وقد يورده ضمن العبارة اليت ورد فيها، 
ّمث يقوم بتفسريه تفسريا لغويا موجزا، مث يفسره كما ورد يف سياقه ويشري إىل ما  ً ً ً
يتعلق به من تصحيف أو حتريف، ويذكر استخدامه يف احلديث النبوي أو يف 

ّ وسنعرض أمثلة وافية تبني منهجه وتكشف طريقته يف تعامله مع اللغة غريه،
ٍاليت اختارها حسب طريقة انتقائية نسبية، فاملطرزي مل يذكر كل لفظ ورد يف 

ّ ّ
ا حتتاج إىل تفسري،  مصادره الفقهية، وإمنا كان خيتار منها األلفاظ اليت يرى أ

املعجمات ستعملة واملذكورة يف ًفكان من الطبيعي أن يهمل كثريا من املواد امل
ّاألخرى، ألن االستيعاب واالستقصاء ليسا من شروطه ال يف مجع املواد وال يف 
ًاملادة الواحدة اليت يذكرها، فقد يقتصر فيها على معىن حمدد ويرتك سائر املعاين، 

ّ مثال مل يذكر اإلبل وإمنا اقتصر على القول بأن أبلة البصرة))أبل((ففي مادة  ّ ً 
ا، وهي فيما يقال إحدى جنان األرض، أما يف مادة   فقد ذكر ))أبد((موضع 

ًاملعىن اللغوي أوال واحتج له بشعر قدمي وحديث نبوي، مث أورد قوال حملمد بن  ًّ ٍ

ّ من كتاب السري وفسره كما ورد يف سياقه، قال)هـ١٨٩ت(احلسن الشيباين  ِّ: 
  : خليفةقال خلف بن. الدهر الطويل: األبد: ))أبد((
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ُأفناهم حدثان الدهر واألبد   ًال يبعد اهللا إخوانا لنا سلفوا ُ 
  :وقال النابغة

َّيا دار مية بالعلياء فالسند  ِأقوت وطال عليها سالف األبد   ّ

ّ يعين صوم الدهر، وهو أال ))ْال صام من صام األبد((: قال عليه السالم
ان هذا يف آباد الدهر أي فيما ك: وقوهلم. ّيفطر إال يف األيام املنهي عنها

ُقد دعوا يف آباد الدهر، وروي يف : ّتقادم منه وتطاول، ومنه قوله يف السري
  .فتحريف: وأما آبادي. بادئ الدهر أي يف أوله

ومثل هذا النص، على التحريف يف مواضع والتصحيف يف مواضع، 
لة أخرى، كان من الظواهر البارزة يف هذا املعجم، وميكن أن نضرب له أمث

  :))أحن((فمن ذلك قوله يف مادة 

ٌإحن((احلقد، واجلمع : اإلحنة ُ واحلنة لغة ضعيفة، ومنه لفظ الرواية ))َ ال ((ِ
ٍجتوز شهادة ذي حنة وأورد يف . فتصحيف باجليم والنون املشددة ))ّجنة((ّ وأما ))َِ

ْإذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرح((:  احلديث))أخر((مادة  ّ
ِ ْ ُ ّل فليصل ُ

ّوال يبال من مر وراء ذلك قال ْ َ   .خطأوتشديد اخلاء : ِ

ّكما أشار يف املادة نفسها إىل ما ورد يف حديث ماعز األسلمي ويف 
ّاألخر، بكسر اخلاء، هو املؤخر املطرود فقال: ّخمتصر الكرخي وهو مقصور : ِ
  .حتريف) األخري(واملد خطأ و

ًحلف ال يدخل دارا فدخل ((: ّ يذكر لفظ الكرخي))برح((ويف مادة 
ّمراحا وهو موضع إراحة اإلبل، وكأنه (( ويف القدوري ))ًبراحا ال بناء فيه ُ

  . واألول أوجه))ًخرابا((ّولفظ السرخسي .. تصحيف
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ًوكان املطرزي حريصا على ذكر التصحيف يف األعالم أيضا، ففي مادة  ً
  .ديار تصحيف:  ويقول))ِبئار بين شرحبيل(( يذكر ))بأر((

َأنه أقطع أبيض بن محال ملح ...  ذكر احلديث))أرب((ويف مادة  ّ
  .ومحاد تصحيف. ّوابن محال صحايب معروف: قال. مأرب

ا وردت يف ))غمد((ويف مادة  شرح (( ذكر حديث الغامدية وذكر أ
  .إنه تصحيف: فقال. العامرية بالعني املهملة: ))اإلرشاد

ريف عناية بالغة، وكأنه بذلك ّلقد أوىل املطرزي ظاهرة التصحيف والتح
ّيصحح ويقوم ما تسرب إىل الكتب الفقهية اليت اعتمدها من آفات  ِّ َ

ًالتصحيف ليكون معجمه مفسرا أللفاظها، مصححا ألغالطها ً ّ.  
ويكثر املطرزي من إيراد األحاديث النبوية، وميكن الوقوع على ذلك يف املغرب 

حديث السؤال عن صوم الدهر وجواب  يذكر ))دهر((ّمن غري ما تتبع، ففي مادة 
ًويفسر احلديث نقال عن اخلطايب. ))ال صام وال أفطر((: الرسول  ّ.  

 وهو أن ))ّى أن يدبج الرجل يف ركوعه((:  يورد احلديث))دبج((ويف 
  .يطأطئ رأسه حىت يكون أخفض من ظهره

ُوشر السري احلقحقة((:  أورد احلديث))حقق((ويف   وهي أرفع السري ))ّ
  .وأتعبه للظهر
  .))إياكم واإلقراد(( أورد احلديث ))قرد((ويف 
  .))ْجر ى عن امل(( أورد ))جمر((ويف 
  .))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك((:  أورد احلديث))ريب((ويف 
  .))لعن اهللا الراشي واملرتشي(( أورد احلديث ))ريش((ويف 
  .))م فلينظر امرؤ ما يقولإن اهللا وراء لسان كل مسل(( ذكر احلديث ))ورأ((ويف 
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  .))إنا معاشر األنبياء ال نورث((:  أورد احلديث))ورث((ويف 
م سنة أهل الكتاب((: أورد احلديث يف جموس هجر))سنن((ويف  ّسنوا  ّ((.  

ّوكان للمطرزي عناية باملعرب فهو ينص عليه وقد يذكر يف مواضع 
ّبوخ، وهو معرب، واألزج فاآلجر هو الطني املط.. أصل اللفظ يف لغته األصلية

ْسغ(و) أوستان: (ًبيت يبىن طوال يقال له بالفارسية واأليل بضم ). ْكمرا(و) َ
كوزن، : َّالذكر من األوعال، ويقال هلا بالفارسية: اهلمزة وكسرها وتشديد الياء

 يذكر ))صنج((ويف مادة . واجلمع أيايل، ومسجد إيليا هو املسجد األقصى
ًّصنج ما يتخذ من صفر مدورا، ويقال ملا جيعل يف إطار ٍعدة معان منها أن ال ٍ ْ ُ ّ ّ

ًالدف من اهلنات املدورة صنوج أيضا وهذا مما تعرفه العرب، وأما الصنج ذو  ّ ّ
  .ّاألوتار فمختص به العجم، وكالمها معرب

ٍمن االستشهاد بالشعر القدمي غالبا واالستئناس بشيء من ) املغرب(وال خيلو 
ً

ًرا، لكنه مل يكن حريصا على الشعر حرصه على احلديث وكالم َالشعر احملدث ناد ً
  .ّ تلو الصفحات من غري أن مير بنا بيت شعرالصفحات الفقهاء، وإننا لنقرأ

ّنعود إىل خصوصية هذا املعجم وكونه مجع مادته من كتب الفقه احلنفي  ّ
ّليفسر الكلمات املشكلة والرتكيبات املعضلة فيها، وال ريب أن مثل هذ ا التفسري ّ

ًالداللة اللغوية أوال مث الداللة السياقية يف كتب الفقه ثانيا، : سينصب على داللتني ً
ّوهو اهلدف الرئيسي للمطرزي، وسنختار مادة منوذجية تربز تعامل املطرزي مع 

  :))سكك((األلفاظ اليت جنح إىل اختيارها وتفسريها، ولنأخذ مادة 

َُصغر: َالسكك:  املعىن اللغوي-١
ّ األذن ورجل أسك، وعنـز سكاءِ ٌ َْ.  
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. وهي عند الفقهاء اليت ال أذن هلا إال الصماخ:  الداللة السياقية-٢
ْسألت أبا يوسف عن السكاء واليت ال قرن هلا فقال: وعن هشام جتزئ وإن : ّ

ا ال جتزئ   .كانت صغرية األذن، فإن مل يكن هلا أذن فإ
هي : ًأذن هلا خلقة ومن قالّفأما السكاء فهي اليت ال : ولفظ القدوري

  .اليت ال قرن هلا فقد أخطأ

ًالسكة هي الزقاق الواسع، وهي أيضا دار الربيد، :  دالالت أخرى-٣ ُ
ّ، هم البـرد املرتبون )٣٢(يف كتاب عمر بن عبد العزيز) أصحاب السكك(و ُُ

َليـرسلوا يف املهمات ْ ُ...  

ّنالحظ أن املطرزي أورد الداللة اللغوية على حنو م وجز، مث اسرتسل يف ذكر ّ
الدالالت السياقية للكلمة كما وردت يف كتب فقهاء احلنفية، وانتقل بعد ذلك إىل 

ا الرمسية   .داللة اصطالحية برزت بعد ظهور الدولة العربية مبؤسسا

  : كما أوردها قال))نتج((ًولنأخذ أيضا مادة 

ُّليث، مث مسي عن ال. اسم جيمع وضع الغنم والبهائم كلها: ِّالنتاج: نتج
 يعين نتاج ))َْال جيوز بيع احلمل وال النتاج((: به املنتوج، ومنه ما يف املختصر

ُاحلمل، وهو حبل احلبلة يف احلديث املشهور ََ.  

ْومن قال: [تعليق للمطرزي املراد باحلمل ما يف بطون النساء، وبالنتاج ما : َ
ْعن بيع احلمل((: يف بطون البهائم، فبعيد، ومن روى   ]. فضعيف)) قبل النتاجَ

ّوقد نـتج الناقة ينتجها نتجا إذا ويل نتاجها حىت وضعت، فهو ناتج،  َ ً ُْ ِ َ ََ
ًوهو للبهائم كالقابلة للنساء، واألصل نتجها ولدا، معدى إىل مفعولني وعليه  َ

  :ُبيت احلماسة
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ًْهم نتجوك حتت الليل سقبا َ ِخبيث الريح من مخر وماء   ُ ٍ 
ًنتجت ولدا(( األول قيل ُفإذا بين للمفعول ُإذا وضعته: ))ُ وعليه حديث . ْ

ًكنا إذا نتجت فرس أحدنا فـلوا أي مهرا، ذحبناه وقلنا((: احلارث ُُ َُ ْ ُ ُاألمر قريب، : ّ
ًال تفعلوا، فإن يف األمر تراخيا: فقال فبلغ ذلك عمر  .  يعين أمر الساعة))ّ
ْوالرتاخي البـعد ُ.  
ُنتج الولد، وعليه قول أيب الطيب املتنيب:  للمفعول الثاين قيلبينمث إذا  َ ُ:  

ا   ً قياما حتتهمنتجتّفكأمنا  م ولدوا على صهوا ُوكأ ّ 
ا نتجت عنده((: ومنه قول الفقهاء ُولو أقام البينة يف دابة أ ّ  أي ولدت ))ّ

  .ُووضعت
  .)٣٣(وهذا التقرير ال يعرفه إال هذا الكتاب: قال املطرزي

ْ عىن بالناتج من ))ّالناتج أوىل من العارف((: حُومن الناتج قول شري َ
ْنتجت عنده أو نتجها هو، وبالعارف ًاخلارج الذي يدعي ملكا مطلقا دون : ُ ً ْ ِ ّ

ّوإمنا مسي عارفا ألنه قد كان فقده فلما وجده عرفه. النتاج ً ّ.  
ِوفرس نـتوج ومنتج ٌ َُ . دنا نتاجها وعظم بطنها، وكذا كل ذات حافر: ٌ

ْوقد أنتجت إذ ًاستعار دابة نتوجا فأزلقت من غري أن ((ا صارت كذلك، ومنه ْ ّ
  .))َُقـرب: َيعنف عليها، من باب

ّوهذه املادة تعد منوذجية يف اتساعها، ولداللتها على تعامل املطرزي مع 
ًاللغة، فقد أورد املعىن اللغوي أوال نقال عن الليث ، مث انتقل إىل خمتصر )٣٤(ً

ّقية فيه، مث رد على أولئك املولعني بذكر الفروق الكرخي ليبني الداللة السيا
ًاللغوية، مث اتسع يف إيراد كالم الفقهاء مستطردا إىل ذكر شيء من الرتاكيب 

وهذا التقرير ال يعرفه إال هذا الكتاب، كأنه : ّالنحوية، ومما يلفت النظر قوله
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دة ّينبه إىل اجتهاده يف تفسري بعض املفردات، وقد فعل مثل ذلك يف ما
ّيتفعل من أثاث البيت: ))ما يتأثث به((ْ فقد أورد قول الكرخي ))أثث(( ُ ..

  ..وهذا مما مل أجده: وعقب على ذلك بقوله

وكان شديد العناية بتفسري مفردات كالم اإلمام حممد بن احلسن 
 فهو يورد أقواله من كتبه املختلفة، ويقدم هلا التفسري )هـ١٨٩ت (الشيباين 

ّديد االحرتام والتوقري له، فال خيطئه وال يتجرأ عليه ففي مادة املناسب، وكان ش
ْوأما ما ذكره حممد رمحه اهللا أن بسر السكر والبسر األمحر :  يقول))بسر(( ْ ُ ّ

ًفاكهة، فكأنه عىن باألمحر الذي أزهى وملا يـرطب، أو أراد ضربا آخر ُِ ْ ّ
فهو . 

 ختطئته كما هو شأنه يف مواد يرتك أمر املعىن املراد إلرادة اإلمام ومل يهجم على
.  إذا مالت))ركعت النخلة(( أورد عبارة ))ركع((ويف مادة ... عديدة مع غريه

  .ًمل أجده وإن كان يصح لغة: فقال

 كان )هـ٥٣٨ت(وعلى طريقة شيخه اإلمام الزخمشري حممود بن عمر 
ازي يف املواضع اليت تتطلب ذلك، فقد ذكر كلمة  ّينص على االستعمال ا

ُاملوضع الذي يداس فيه الطعام، مث أوردها ضمن :  وذكر أن معناها))البيدر((
ولو شرطا احلصاد والدياسة والتذرية ورفع البيدر على املزارع مل ((قول الكرخي 

ُ َْ ّ
:  يقول))علق((ويف . ًأراد بالبيدر ما فيه من الطعام والتنب جمازا:  قال))جيز

ًعلقت املرأة إذا حبلت علوقا، و ُ ْ ُالغراس تبدل بالعلوق((: قولهُ ُ َّ َ  جماز منه، واملعىن ))ِ
ًأن ما يغرس يصري متبدال ألنه ينمو ويسمو إذا علق باألرض ّّ  ))شرم((ويف . ُ

ً نقال عن الصاغاين على أن الناقة الشرماء واألتان الشرماء هي ))ّالشرماء((يذكر 
  .ًفإن صح كان جمازا: فقال. ُُاملشقوقة القبل
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ّملطرزي الفرصة لبث مواد معرفية ال صلة هلا باملعجم من ّوال يفوت ا ّ
ذه املادة اللغوية  حيث اللغة، فقد كان يذكر بعض األعالم ممن تتصل أمساؤهم 

م، ففي مادة   يقول وكتاب األم أحسن ))أمم((ّأو تلك، أو يذكر ما يتصل 
 أبو وإليها ينسب: الصيمرة ويقول:  يذكر))صمر((ويف . ّتصانيف الشافعي

ّالقاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري صاحب التصانيف من فقهاء 
خراسان، سكن البصرة، وكذا الشيخ أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري 

 يذكر ابن أم عبد وهو عبد اهللا بن ))عبد((ّمصنف مناقب أيب حنيفة، ويف مادة 
ُ يذكر موالة أيب بكر أم عبيس))عبس((مسعود، ويف مادة   يذكر ))عثم((، ويف َّ
ّ ذكر عدة ))عيش(( يذكر علي بن خشرم، ويف ))خشرم((ويف . ُعثمان بن حنيف

ّفعال منه، وبه كين أبو عياش الزرقي، خمتلف يف امسه : ّوعياش: أمساء مث قال ّْ ّ ّ ّ
ّونسبه، واألكثر أنه زيد بن الصامت، صحايب، يروي حديث صالة اخلوف يف 

ال أقبل حديث زيد أيب عياش يعين : حنيفة رمحه اهللاذات الرقاع، وفيه يقول أبو 
ُومسي به والد القاسم بن عياش وعياش بن خليس .. حديث بيع الرطب بالتمر ّ ّ ّ

َْومها يف السري، وعباس بن احللبس تصحيف َ ِّ.  

ًإن ما تقدم كان تعريفا عاما وتعليقات عامة على هذا املعجم املفعم  ً ّ
نحوية وغريها مع وضوح تام وإجياز مجيل، بالفوائد اللغوية والفقهية وال

  .وسنجمل القول يف قيمته بعد االنتهاء من القول يف املصباح املنري

  :المصباح المنير
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، من تأليف أمحد بن حممد 

ّ وهو معجم لغوي فقهي، تلقف صاحبه )هـ٧٧٠ت (بن علي املقري الفيومي 
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 لإلمام الرافعي عبد الكرمي بن )٣٥(عجمه من كتاب الشرح الكبريمفردات م
ّ وهو من كتب فقه الشافعية املعتمدة، وصرح الفيومي أنه، )هـ ٦٢٣ت (حممد 

ٍبعد أن مجع مادته ورتبها على ترتيب كان ارتآه، جنح إىل الرتتيب السهل 

  :امليسر الذي وصل إلينا معجمه عليه قال
 يف غريب شرح الوجيز لإلمام الرافعي وأوسعت ًفإين كنت مجعت كتابا((

فيه تصاريف الكلمة، وأضفت إليه زيادات من لغة غريه، ومن األلفاظ 
املشتبهات واملتماثالت، ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها وغري ذلك مما 
ّتدعو إليه حاجة األديب املاهر، وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ إىل 

ِّأمساء متنوعة ىل مكسور األول ومضموم األول ومفتوح األول، وإىل أفعال إ: ٍ
ا، فحاز من الضبط األصل الويف، وحل من اإلجياز الفرع العلي،  ّحبسب أوزا ّ ّ
ّغري أنه افرتقت باملادة الواحدة أبوابه، فوعرت على السالك شعابه، وامتدت  ِ

ّ، فجر إىل ًبني يدي الشادي رحابه، فكان جديرا بأن تنبهر دون غايته ركابه
ملل ينطوي على خلل، فأحببت اختصاره على املنهج املعروف والسبيل 
ّاملألوف، ليسهل تناوله بضم منتشره، ويقصر تطاوله بنظم منتثره، وقيدت ما 

 وأكمل الفيومي على هذا النمط ))إخل...حيتاج إىل تقييده بألفاظ مشهورة البناء
لفاظ حبسب أوائل أصوهلا مع شرح خطته يف ترتيب معجمه الذي رتبت فيه األ

أساس «: مراعاة الثواين والثوالث، كما فعل اإلمام الزخمشري يف معجمه
  .»البالغة

مل يذكر الفيومي مصادره اللغوية لكنه كان ينثو أمساء اللغويني الذين 
ّينقل عن كتبهم يف ثنايا مواده، كما أنه مل يكثر من إيراد عبارات شرح الرافعي 

ّفقهاء مما كان ظاهرة بارزة لدى املطرزي، وكان يكتفي بتفسري وال عبارات ال
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اللفظ كما ورد يف سياقه يف شرح الرافعي مع بعض زيادات يف مواضع، وكان 
تفسريه لأللفاظ شديد اإلجياز يف مواضع، وقد يستطرد يف مواضع، إال أن 
ري ّاإلجياز عليه أغلب، وال خيلو معجمه من فوائد حنوية وصرفية، ومن تفس

ًوهذا كله ال خيرجه عن كونه معجما .. بعض كلمات اآلي أو األحاديث ّ
ّخاصا بكتاب فقهي معني، مع أن أكثر الناس يف أيامنا إىل عهد قريب كانوا  ًّ ّ
ًيستخدمونه على أنه معجم لغوي من غري أن يكرتثوا خبصوصيته، وذلك نظرا 

ّ إن املرتضى الزبيدي إلجيازه وسهولة ترتيبه وملا اشتمل عليه من الفوائد حىت
ّ ذكره ضمن املصادر اليت اعتمدها يف معجمه املوسوعي )هـ١٢٠٥ت(

  .الضخم
وسنعرض لعدد من الظواهر اليت تربز يف هذا املعجم وسنختار مادة أو 

  :))بلغ((أكثر تربز لنا ظاهرة نقله عن اللغويني وعن الفقهاء، قال يف مادة 
ًبلغ الصيب بلوغا من باب قعد   .بلغ احللم: واألصل. لم وأدركاحت: ّ

ً بلغ بالغا فهو بالغ واجلارية بالغ أصال )هـ٥١٤ت(وقال ابن القطاع  ً
  .بغري هاء

جارية بالغ فاستغنوا بذكر : قالوا: )هـ٣٢٨ت(قال ابن األنباري 
  .املوصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال امرأة حائض

جارية :  يقول)ـه٢٠٤ت (وكان الشافعي : )هـ٣٧٠ت (قال األزهري 
وهذا التعليل والتمثيل يفهم . ٌامرأة عاشق: وقال. ُبالغ، ومسعت العرب تقوله

ّْأنه لو مل يذكر املوصوف وجب التأنيث دفعا للبس حنو مررت ببالغة ورمبا : ً
  .ّأنث مع ذكر املوصوف ألنه األصل
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وبلغ . ًبلغ بالغا فهو بالغ واجلارية بالغة: )هـ٣٦٧ت (قال ابن القوطية 
ًالكتاب بالغا وبلوغا وصل ً.  

  .أدركت ونضجت: وبلغت الثمار
ًلزمه ذلك بالغا ما بلغ، منصوب على احلال أي مرتقيا إىل : وقوهلم ً

اياته من قوهلم   .بلغت املنـزل إذا وصلته: أعلى 
ّفإذا بـلغن أجلهنوقوله تعاىل  َ ََ َ ْ َ] أي فإذا شارفن ] ٢/٢٣٤: البقرة

ّفبلغن أجلهن فال تعضلوهنضع انقضاء العدة، ويف مو ُُّ َ ْ] ٢٣٢/ ٢: البقرة[ 
  .ّأي انقضى أجلهن

  .بذلت اجلهد يف تتبعه: وبالغت يف كذا
ّتبلغ به إذا اكتفى به : يقال. ما يتبلغ به من العيش وال يفضل: والبلغة

ٌوجتزأ، ويف هذا بالغ وبلغة وتبلغ أي كفاية ّ.  
َوبـلغ بالضم بالغة فهو . وصلهأ: ّوأبلغه السالم وبلغه باأللف والتشديد َُ

َبليغ إذا كان فصيحا طلق اللسان ْ ً.  
ًنالحظ أن الفيومي ذكر الداللة اللغوية األصلية أوال، مث أورد آراء 
ًاللغويني من حيث جواز تأنيث اللفظ أو تذكريه، وذكر نقوال عن ابن األنباري 

ّري، وفسر الكلمة ونقل عن الشافعي برواية األزه.. وابن القطاع وابن القوطية
  .املذكورة يف سياقها يف آيتني مع عنايته بتقييد ضبط الكلمة

  : وجدنا أنه))شعر((فإذا ما رددنا النظر يف مادة 
ا-   . يضبط الكلمة ويذكر وز
  . وينقل عن العباب وعن األزهري-
  . ويورد املعاين الدينية للشعائر واملشعر احلرام-
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  . وتأنيثه وينقل عن الزجاج تذكري الشعري-
ّ ويعرف الشعر وينـزه القرآن والسنة عنه- ْ ِّ ّ.  
  .ً ويعلل مجع شاعر على شعراء نقال عن ابن خالويه-
  .))ليت شعري(( ويورد معىن تركيب -
  .َأشعرت البدنة:  ويفسر قوهلم-

ًواتسع أيضا يف مادة    :))شعب((ّ
  .ِّ ذكر الشعب مبعىن الطريق يف اجلبل وذكر مجعه-
  .ّعب مبعىن احلي العظيمَّ وذكر الش-
  .ً أثار مسألة التضاد يف اللغة وذكر تعليقا للخليل-
ًنقال عن السهيلي وعن ) شداد بن األسود(َ ذكر ابن شعوب -

  .احلميدي أنه شداد بن جعفر
  .ّ فسر معىن الشعوبية-
  . ذكر تسلسل الكلمات اليت تدل على معىن اجلماعات يف العربية-
  .فارايب ونقل عن ابن فارس وال-
ّ وفسره بأنه على التشبيه بأغصان ))ُّالشعب األربع(( وذكر حديث -

  .الشجرة، وذكر أنه كناية
هذه املواد اليت أشرنا إليها كانت من املواد اليت أسهب فيها صاحب 
املصباح، لكنه كان يف كثري من املواد مييل إىل االقتضاب، حىت إن بعض املواد 

ًحدا، فمثال يذكر يف مادة ًال يتجاوز تفسريها سطرا وا ُ أنه الذي خيبز ))ّالتنور((ً
ليس بعريب، واجلمع : وقال أبو حامت.فيه، وافقت فيه لغة العرب لغة العجم

  .تنانري
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احلوت العظيم من السمك وهو مذكر ويف التنـزيل :  يقول))حوت((ويف 
فالتقمه احلوت] واجلمع حيتان] ١٤٢/ ٣٧: الصافات.  

َحافة كل شيء ناحيته، واألصل حوفة مثل قصبة، :  يقول))حوف((ويف  َ
: وحافتا الوادي. ًفانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها واجلمع حافات

  .عرق أخضر حتت اللسان: واحلاف. جانباه
ًأومض الربق إمياضا ملع ملعانا خفيفا:  يقول))ومض((ويف  ً ويف لغة . ً

  .ومض من باب وعد
مواده كانت تأيت بني بني، أي يف احلد املتوسط بني ّعلى أن األكثر من 

اإلجياز واإلسهاب، وسنكتفي بعرض مادتني مما جاء على هذا النحو، ولنأخذ 
  : كما وردت قال))رحم((مادة 

ًورمحت زيدا رمحا بضم الراء . رمحنا اهللا وأنالنا رمحته اليت وسعت كل شيء ُ ً
رحيم ومجعه : احم ويف املبالغةورمحة ومرمحة إذا رققت له وحننت، والفاعل ر

ََرمحاء، ويف احلديث  يروى بالنصب على أنه ))إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء((: ُ
  . مبعىن الذين))ما(( و))ّإن(( وبالرفع على أنه خرب ))يرحم((مفعول 

َّموضع تكوين الولد، وخيفف بسكون احلاء مع فتح الراء ومع : والرحم
ً ويف لغة هلم تكسر احلاء إتباعا لكسرة الراء، مث كسرها يف لغة بين كالب،

ًمسيت القرابة والوصلة من جهة الوالء رمحا، فالرحم خالف األجنيب والرحم . ّ
  .أنثى يف املعنيني، وقيل مذكر، وهو األكثر يف القرابة

 على هذا النحو من التوسط بني اإلجياز ))غرق((وقد جاءت مادة 
  :واإلسهاب قال
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ًاملاء غرقا فهو غرق من باب تعب وجاء غارق أيضا، غرق الشيء يف  ِ ً
ْالراسب يف املاء من غري موت، فإن مات : ِالغرق: وحكى يف البارع عن اخلليل ٍ

ّوجوز يف البارع الوجهني يف . ًغرقا فهو غريق مثل كرمي، هذا كالم العرب
: هاءِالقياس وعلى ما نقل عن اخلليل من الفرق بني الغرق والغريق، فقول الفق

إن أريد اإلخراج من املاء فهو ظاهر، وإن أريد خالصه ) إلنقاذ غريق(
ّوسالمته من اهلالك فهو حمال ألن امليت ال يتصور سالمته ومجع الغريق ُ :

. أغرقته وغرقته: ّقتيل وقتلى، ويعدى باهلمزة والتضعيف فيقال: َغرقى، مثل
 بالغ فيه وأطنب وأغرق الرامي يف القوس استوىف مدها، وأغرق يف الشيء

  .االستيعاب: كالمها باأللف، واالستغراق
ّومل يعن صاحب املصباح بذكر التصحيف والتحريف عناية املطرزي،  َ

ّلكنه كان ينص على الكلمات املعربة ففي مادة   ذكر أن بعضهم قال ))زنديق((ّ
ا فارسي معرب، ونقل عن ابن اجلواليقي قوله ّإ  رجل زندقي وزنديق إذا كان: ّ

ويف مادة . شديد البخل، ونقل عن البارع بأن هذا ليس من كالم العرب
وهو : قال اجلوهري وتبعه ابن اجلواليقي. ٌّحب معروف: املاش:  يقول))موش((

ّمعرب أو مولد ّ بسكون السني وبتاء مثناة))ْاملاست((ويف . ّ كلمة فارسية، اسم : ٍ
ًللنب، حليب يـغلى مث يرتك قليال، ويلقى عليه ق ْ بل أن يبـرد لنب شديد حىت ُ

  .باغرت: ّيثخن ويسمى بالرتكي
وميكن اآلن بعد عرض أهم ظواهر هذين املعجمني أن نورد بعض 

  :املالحظ
ً ظهر املعجم اخلاص يف اللغة العربية بدءا من القرن الرابع على يد أيب -

السابع منصور األزهري، مث منا هذا االجتاه ليتجلى يف ترتيبه وإجيازه يف القرنني 
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والثامن يف املغرب واملصباح، وعندما نقول املعجم اخلاص نستبعد املعجمات 
  .اخلاصة باملصطلحات

ا األساسية من كتب العلوم املؤلفة - ّ استمدت هذه املعجمات ماد
  .وليس من كالم العرب أو شعرهم، ومل تبال بالسماع

ليها يف  حافظ املعجم اخلاص على ذكر الداللة اللغوية املنصوص ع-
  .املعجم اللغوي مث ذكر معىن اللفظ يف داللته السياقية يف كتب الفقه

 وقد ذكر يف هذه املعجمات دالالت سياقية لعدد من األلفاظ مل -
  .تكن هلا يف األصل، أي يف املعجم اللغوي

ا - ا راعت جانب اإلجياز غري املخل فلم تغرق صفحا ِّ كما أ
  .بالشواهد واالستطرادات

ًد استعان صاحب تاج العروس باملصباح وعده مصدرا من  وق- ّ
  .مصادره املعتمدة

 هذه املعجمات وأمثاهلا ميكن أن تكون من النماذج احلية لالتساع يف - 
ا مما يثري  ا وفنو صناعة املعجمات اخلاصة بالكتب على اختالف موضوعا

  .ّافد ثرة غنيةألفاظ اللغة بدالالت جديدة، ويرفد املعجم العريب الكبري برو

  

*    *  *
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  التعليقات

، وطبع بعد ذلك يف حلب بتحقيق األستاذين   ه١٢٢٨ طبع املغرب يف حيدر أباد سنة - ١

أما . ، وعلى هذه الطبعة احملققة كان االعتماد١٩٧٩حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار سنة 

  . ه١٣١٥ام املصباح فله طبعات عديدة وقد اعتمدنا طبعة املطبعة العلمية مبصر ع

ذيب اللغة - ٢  ٦، ٥: ١.  

  .٤: ١ املستصفى - ٣

ّ كان زاهدا عاملا قوي  ه١٧٥ إمساعيل بن حيىي، صاحب اإلمام الشافعي ولد سنة - ٤ ً ً
عن . اجلامع الكبري واجلامع الصغري واملختصر والرتغيب يف العلم: احلجة، من كتبه

  .٣٢٧: ١األعالم 

  .١٧٥: ٤ إنباه الرواة - ٥

  .١٠٦: ٢لشافعية الكربى  طبقات ا- ٦

  .٣٣٦ – ٣٣٤: ٤:  وفيات األعيان- ٧

  .املوضع السابق:  وفيات األعيان- ٨

ذيب اللغة عدة نسخ هلذا الكتاب يف عدد من مكتبات - ٩  ذكر يف مقدمة حمقق 

  .١٣: ١ذيب اللغة . العامل

م ناصر بن عبد السيد أيب املكارم ١٢١٣ - ١١٤٤ =  ه٦١٠ -٥٣٨ّ املطرزي -١٠

أديب عامل باللغة، من فقهاء :  أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي املطرزيعلي

، وتويف يف خـوارزم،  ه٦٠١ًاحلنفية، ولد يف جرجانية خوارزم ودخل بغداد حاجا سنة 

 يف ))املصباح((لـه .   قصيدة٣٠٠وملا تويف رثي بأكثر من . ًكـان رأسا يف االعـتزال

حممد الدايل .  نشر يف جامعة قطر بتحقيق د))لقناعاإلقناع ملا حوى حتت ا((النحو و

  .٣١١: ٨عن األعالم بتصرف . سالمة السويدي. ود
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أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي أبو ) م١٣٦٨ =  ه٧٧٠ت حنو ... ( الفيومي- ١١

ورحل إىل محاة » مبصر«ولد ونشأ بالفيوم و» املصباح املنري«ّالعباس، لغوي، اشتهر بكتابه 

: قال ابن حجر. وملا بىن امللك املؤيد إمساعيل جامع الدهشة قرره يف خطابته. فقطنها» سوريةب«

  .٢١٦: ١ عن األعالم )هـ٧٧٠(كأنه عاش إىل بعد 

  .٢٠:  املغرب-١٢

  .٢١، ٢٠:  املغرب-١٣

: أمحد بن حممد بن عمر أبو العباس الناطفي) م١٠٥٤ =  ه٤٤٦ت ( الناطفي -١٤

« األجناس والفروق«كتبه ّلري، نسبته إىل عمل الناطف من ّفقيه حنفي، من أهل ا

  .٢٠٧: ١ عن األعالم .»األحكام«و» الواقعات«و

  .)هـ٥٣٨ت ( أساس البالغة للزخمشري حممود بن عمر -١٥

 مسألة كما قال البزدوي، وذكر االختالف يف ١٥٣٢ اجلامع الصغري يف الفروع مشتمل على - ١٦

  .)هـ٣٧٠ت ( الرازي اجلصاص أمحد بن علي  مسألة، وقد شرحه أبو بكر١٧٠

  .١٠٥: ))اإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص((: انظر كتاب

 اجلامع الكبري يف الفروع وهو جامع كبري جلالئل مسائل الفقه، وله شروح عديدة، -١٧

  .١٠٥: انظر املرجع السابق. منها شرح لإلمام اجلصاص

  .٦٠٣: ٢ مفتاح السعادة )هـ٥٨٦ت (زمي احلنفي  مجع التفاريق حملمد البقايل اخلوار- ١٨

 ت( يعقوب بن إبـراهيم صاحب اإلمـام أيب حنيفة )هـ١٨٢ت ( أبـو يوسف - ١٩

  .٢٥٢/ ٩انظر األعالم .  وتلميذه)هـ١٥٠

 وقد ٢٦٢: ٢الزيادات يف فروع احلنفية لإلمام حممد بن احلسن الشيباين، مفتاح السعادة  -٢٠

  .( ه٤٤٨ت (ي من كبار فقهاء احلنفية وامسه عبد العزيز شرحه مشس األئمة احللوائ

لد األول منه عام -٢١ ّ كتاب السري أي املغازي وهو حملمد بن احلسن الشيباين وصدر ا
صالح الدين املنجد .  عن معهد املخطوطات العربية بالقاهرة بتحقيق د١٩٥٨
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املنجد، . ث بتحقيق د صدر الثال١٩٦٠وصدر يف العام نفسه اجلزء الثاين، ويف عام 

.  صدر اجلزءان الرابع واخلامس بتحقيق عبد العزيز أمحد١٩٧٢ و١٩٧١ويف عام 

  .ولإلمام حممد كتابان يف السري مها السري الصغري والسري الكبري

حممد بن احلسني من خبارى كان شيخ املذهب احلنفي فيما وراء النهر :  خواهر زاده-٢٢

  .)هـ٤٨٣(تويف سنة 

 ٣٣٤( يف فـروع احلنفية للحاكم الشـهيد حممد بن حممد احلنفي املتوىف سنـة  الكايف-٢٣

مجع فيه كتب حممد بن احلسن املبسوط وما يف جوامعه، وهو كتاب معتمد يف نقل )هـ

ّاملذهب، وشرحه مجاعة من املشايخ منهم مشس األئمة السرخسي وهو املشهور 
  .٢ون عن كشف الظن. مببسوط السرخسي، كما شرحه غريه

 علم الشروط يبحث يف كيفية ثبت األحكام الثابتة عند القاضي يف الكتب -٢٤

) الشروط(و. والسجالت على وجه يصح االحتجاج به عند انقضاء شهود احلال

كشف الظنون . )هـ٢٦١ت (ّاملذكور هنا للخصاف أمحد بن عمر بن مهري الشيباين 

  .١٧٨/ ١ األعالم ١٠٤٦/ ٢

  .)هـ٣٢١ت (أيب جعفر أمحد بن حممد للطحاوي :  الشروط-٢٥

  .)هـ٥٣٨ت ( الفائق يف غريب احلديث للزخمشري -٢٦

ت (احلسني الكرخي  خمتصر الكرخي يف فروع احلنفية لإلمام أيب احلسني عبد اهللا بن -٢٧

 كما شرحه )هـ٤٢٨ت ( وقد شرحه اإلمام القدوري أبو احلسني أمحد بن حممد )هـ٣٤٠

  .)هـ٣٧٠ت (حلنفي اإلمام أبو بكر اجلصاص ا

 له املعجم الكبري واألوسط والصغري )هـ٣٦٠ت ( الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد - ٢٨

  .١٧٣٧/ ٢كشف الظنون / يف احلديث

ُ الدغويل حممد بن عبد الرمحن أبو العباس من حفاظ احلديث - ٢٩  له معجم )هـ٣٢٥ت (َّ

  .٦٢/ ٧ األعالم –يف احلديث ورجاله 
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َ ابن مند-٣٠ ْ . )هـ٣٩٥ت (ه حممد بن إسحاق أبو عبد اهللا من كبار حفاظ احلديث َ

  .٢٥٣/ ٦األعالم 

 املنتقى يف فروع احلنفية للحاكم الشهيد أيب الفضل حممد بن حممد بن أمحد املقتول -٣١

  .١٨٥١/ ٢كشف الظنون . )هـ٣٣٤(ًشهيدا سنة 

  .)هـ٩٩(م  ويل اخلالفة بعد سليمان عا)هـ١٠١ - ٦١( عمر بن عبد العزيز - ٣٢

 كان ثقًة في  )هـ٧٨ت ( شريح بن احلارث املعروف بشريح القاضي -٣٣

  .٢٣٦/ ٣ األعالم –احلديث 

ّ الليث بن املظفر بن نصر بن سيار الذي صنف له اخلليل كتاب العني ورواه عنه-٣٤ ّ َّ .

  .٥٩انظر نور القبس 

روع، وهو عمدة  كتاب الوجيز يف الف)هـ٥٠٥ت ( صنف اإلمام أبو حامد الغزايل -٣٥

ْوقد شرحه كثريون، منهم أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين . مذهب الشافعي َ
ً وشرحه شرحا كبريا مساه)هـ٦٢٣ت (الرافعي  فتح العزيز على كتاب الوجيز، وهو : ً

  .٢٠٠٢/ ٢كشف الظنون . الذي مل يصنف يف املذاهب مثله

  مراجع البحث

  .١٩٦٩بريوت . ٣ ط– خري الدين الزركلي.  األعالم- 

 دار القرآن –عجيل جاسم النشمي . د.  اإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص- 

  .١٩٨٠ – الكويت –

 تح حممد أبو الفضل إبراهيم – ٤ج.  القفطي– إنباه الرواة على أنباه النحاة - 

  .١٩٧٣ القاهرة –دار الكتب املصرية 

 حممد زاهد الكوثري –الشيباين  بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن - 

  .١٩٦٩ محص – نشره راتب حاكمي –



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٣٨   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .١٩٦٥الكويت . ّ تح عبد الستار فراج- ١ ج– تاج العروس - 

ذيب اللغة لألزهري ج-   تح عبد السالم حممد هارون، الدار القومية - ١ 

  .١٩٦٤القاهرة . للطباعة

 الكوثري، حممد زاهد.  حسن التقاضي يف سرية اإلمام أيب يوسف القاضي- 

  .١٩٦٨ محص –نشره راتب حاكمي 

ّ شرح كتاب السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين إمالء حممد بن أمحد - 
معهد املخطوطات العربية بالقاهرة . صالح الدين املنجد. تح د٣ - ٢ - ١السرخسي ج

  .١٩٧٢/ ١٩٧١تح عبد العزيز أمحد ٥ - ٤ وج١٩٦٠ - ١٩٥٨

  . ه١٣٢٤املطبعة احلسينية بالقاهرة . ج السبكيالتا.  طبقات الشافعية الكربى- 

. إبراهيم السامرائي ود. تح د. اخلليل بن أمحد الفراهيدي) كتاب العني( العني - 

  . بغداد–دار الرشيد . مهدي املخزومي

 مصور عن ط.  بغداد–مكتبة املثىن ) وذيله وهدية العارفني( كشف الظنون - 

  .١٩٥١إستانبول سنة 

  . ه١٣١٥ القاهرة –املطبعة العلمية .  يف غريب الشرح الكبري للفيومي املصباح املنري- 

  .حسني نصار.  املعجم العريب د- 

. تح حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار. ّ املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي- 

  .١٩٧٩حلب 

تح كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو . طاش كربى زاده.  مفتاح السعادة- 

  .١٩٦٨ – القاهرة –تب احلديثة دار الك. النور

  .١٩٦٤ تح رودلف زهلامي فسبادن –للمرزباين .  نور القبس املختصر من املقتبس- 

  .١٩٧٢دار صادر، بريوت . ّإحسان عباس. تح د.  ابن خلكان– وفيات األعيان - 


