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إذا اجتمع "والنكرة اسمها " كان " جعل المعرفة خبر في هذا البحث يبحث —خالصة

جاءت نصوص وقد   في هذه القضية الخالف النحويو "كان"  نكرة ومعرفة في باب

" كان " صحيح البخاري لتؤكد صحة رأي الزمخشري وابن مالك من جواز جعل اسم 

 .نكرة والخبر معرفة دون اضطرار

 .  الخبر معرفة - نكرة -"كان " اسم  : الكلمات المفتاحية

I. المقدمة 

جاز على ضعف من " كان " اب ذكر سيبويه أنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة في ب

وقد ذهب  والنكرة اسمها" كان " الكالم وفي الشعر خاصة أن تكون المعرفة خبر 

نكرة والخبر معرفة إال في الشعر" كان " ابن عصفور إلى عدم جواز مجيء اسم   .  

وذكر السيوطي أن مذهب الجمهور إذا اجتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة االسم، 

ال يعكس إال في الشعر ، وذكر أن ابن مالك أجاز اختيارا دون والنكرة الخبر ، و

وقد أجاز الزمخشري  اضطرارا شرط الفائدة ، وكون النكرة غير صفة محضة

هل جاءت نصوص فوقوع االسم نكرة والخبر معرفة ، وذلك عند أمن اللبس 

 ؟م جميعاأم خالفتهفي هذه القضية مؤيدة لطرف دون طرف آخر  صحيح البخاري

  .ن هنا يأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤالت الواردة بهذا الخصوصوم

II. المقالة موضوع  

 

 

جااز  " كان " ذكر سيبويه أنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة في باب 

" كاان  " على ضعف من الكالم وفي الشعر خاصة أن تكاون المعرفاة خبار    

والنكرة اسمها
(1)

 :هد لذلك بقول خداش بن زهير ، واستش 

أظبي كان أمك أم حمار***  فإنك ال تبالي بعد حول 
(2)

 

وقد ذكر السيرافي أن هذا البيت رد على سيبويه ولم ياذكر مان   

رده
(3)

ذكر أناه المبارد  " شرح المفصل " ، إال أن ابن يعيش في  
(4)

والارد  .  

بااي ، وهااو  ضااميرا يعااود علااى ال  " كااان " الااذي أورده الساايرافي أن فااي  

اسمها ، ولما كان الضمير معرفة فال وجه الستشهاد سيبوبه بالبيت ، وإنماا  

أن الضمير يعاود  : هو من اتفاق االسمين في التعريف ، ونقض االعتراض 

على نكرة ، وال يستفيد المخاطب من ضمير النكرة تعريفا ، فالضمير علاى  

هاذا نكارة ، واالستشااهاد بالبيات وارد صااحيح   
(5)

صاارح الرضاي فااي  ، وقاد   

                                                           
(1)

. 31: النواسخ في كتاب سيبويه : وان ر .  1/44: الكتاب : ان ر    
(2)

،  1/272: شرح أبيات سيبويه : البيت من الوافر لخداش بن زهير ، ان ر  

، وهو لثروان بن فزارة بن عبد يغوث العامري في  7/44: وشرح المفصل 

والشاعر يصف تغير األحوال واختالف الزمان ، . ئل ألبي تمام مختار أشعار القبا

حيث يتنكر بعض الناس ألهله بعد أن يستغني عنهم ، وال يهمه بعد ذلك أصله 

شريفا أو وضيعا ، وهو المقصود بال بي والحمار اللذين يضرب بهما المثل في 

.نكرة والخبر معرفة " كان " وشاهده مجيء اسم . الخسة   
(3)

. 31: النواسخ في كتاب سيبويه :  ان ر   
(4)

. 7/45: شرح المفصل : ان ر    
(5)

. 31: النواسخ في كتاب سيبويه : ان ر    

شرحه على كافية ابن الحاجب في معرض كالمه عان الشااهد باأن الضامير     

قد يكون نكرة دون أن يشير إلى رأي السيرافي
(6)

 . 

هاذا ومماا استشااهد باه سايبويه أيضااا علاى هاذا قااول حساان باان        

 : ثابت 

يكون مزاجها عسل وماء***  كأن سبيئة من بين رأس 
(7)

 

خااتب بالشااعر دون النثاار عنااد وعلااة هااذا الجااواز الضااعيف الم

وأخواتها أفعال بمنزلة ضرب ، فكماا جااز أن ياأتي    " كان " سيبويه هو أن 

، ثم إنه قد يعلم إذا " كان" فاعل ضرب نكرة والمفعول معرفة ، فكذلك في 

جئت بالمعرفة وجعلتاه خبارا أناه صااحب هاذه الصافة المبادوء بهاا ، وذلاك          

زيدا ، زيد هو القائم الذي جعل نكرة ،  كان قائم: فقولك : أنهما لشيء واحد 

فلما عرف أن زيدا صاحب هذه الصفة أكسبها تعريفا لمعرفته
(1)

  . 

هذا ، وقد أجاز الزمخشري وقوع االسم نكرة والخبر معرفة ، 

وحااال االساام والخباار مثلهااا فااي باااب  : " وذلااك عنااد أماان اللاابس ، فقااد قااال  

خبارا حاد الكاالم ، ونحاو قاول       االبتاداء مان أن كاون المعرفاة اساما والنكارة      

(وال ياااك موقاااف مناااك الاااوادي : ) القطاااامي 
(2)

يكاااون : ) ، وقاااول حساااان  

ماان ( أظبااي كااان أمااك أم حمااار : ) ، وبياات الكتاااب ( مزاجهااا عساال وماااء 

"القلب الذي يشجع عليه أمن اإللباس 
(3)

 . 

وقااد ذكاار اباان يعاايش أن الااذي حملهاام علااى جعاال االساام نكاارة    

االسام والخبار يرجعاان إلاى شايء واحاد ، فأيهماا عرفات         والخبر معرفة أن 

الذي شجعهم على ذلاك  : " تعرف اآلخر ، وهذا معنى قول صاحب الكتاب 

 " . أمن اإللباس 

وقد ذكر أن الذي حسن مجايء النكارة اساما فاي بيات القطاامي       

، وإذا وصاافت " منااك " هااو وصااف الموقااف بالجااار والمجاارور الااذي هااو  

 . قربت من المعرفة 

، فا  ذكار أن هاذا أساهل     ( يكاون مزاجهاا   : ) ما البيت الثااني  أ

، وهاي نكارة ،   " سابيئة  " من الذي قبله من حيث كان المازا  مضااف إلاى    

وضمير النكرة ال يفيد المخاطب أكثر مما يفيد ظاهرها ، وإن كان المضمر 

معرفة من حيث يعلم المخاطب أنه عائد إلاى الماذكور إال أن الماذكور غيار     

                                                           
(6)

. 4/224: شرح الرضي على الكافية : ان ر    
(7)

( سبأ ) ، واللسان مادة  71: البيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه  

.موضع بالشام : بيت رأس الخمر ، و: والسبيئة .  2/73: والدرر   
(1)

. 32: النواسخ في كتاب سيبويه : ان ر    
(2)

، والدرر  2/367: ، وخزانة األدب  37: البيت من الوافر للقطامي في ديوانه  

وهذا مطلع .  7/41: ، وشرح المفصل  1/444: ، وشرح أبيات سيبويه  3/57: 

نو أسد أحاطوا به في قصيدة للقطامي مدح زفر بن الحارث الكالبي ، وكان ب

نواحي الجزيرة وأسروه يوم الخابور ، وأرادوا قتلة ، فحال زفر بينه وبينهم ، 

وحماه ومنعه وكساه ، وأعطاه مائة ناقة ؛ فمدحه بهذه القصيدة وغيرها ، وحض 

ترخيم ضباعة اسم امرأة ، وهي ضباعة بنت : وضباعا . قيسا وتغلب على السلم 

نكرة والخبر " كان " والشاهد في البيت مجيء اسم . زفر بن الحارث الكالمي 

.معرفة    
(3)

. 264-263: المفصل    



جنساان ، وال فارق باين    " عسال ومااء   " فكان حكمه كحكم النكرة ، و متميز

 .تعريف الجنس وتنكيره 

فقااد ذكاار أن هااذه األفعااال     -بياات الكتاااب   -أمااا البياات الثالااث   

شبهت األفعال الحقيقة ، وفي األفعال الحقيقية يجوز أن يكاون الفاعال نكارة    

طراروالمفعول معرفة ، فأجريت هذه األفعال مجراها عند االض
(1)

  . 

" كااان " وقاد ذهاب ابان عصافور إلاى عادم جاواز مجايء اسام          

نكرة والخبر معرفة إال في الشعر
(2)

  . 

وذكار السايوطي أن ماذهب الجمهاور إذا اجتماع نكارة ومعرفاة                    

فالمعرفااة االساام، والنكاارة الخباار ، وال يعكااس إال فااي الشااعر ، وذكاار أن                       

ارا دون اضاطرارا شارط الفائادة ، وكاون النكارة غيار       ابن مالاك أجااز اختيا   

صفة محضة
(3)

  . 

مان جاواز جعال    " شرح التسهيل " وهذا ما ذكره ابن مالك في 

المعرفة الخبر والنكرة االسم بشرط اإلفادة وكون النكرة غير صفة محضاة  

؛ ألنه لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل ، والمنصوب مشابها باالمفعول ،   

يغني هنا تعريف المنصوب عان تعرياف المرفاوع ، كماا جااز ذلاك       جاز أن 

في باب الفاعل
(4)

 :، واستشهد ببيت حسان بن ثابت  

 يكون مزاجها عسل وماء*** كأن سبيئة من بين رأس 

نكرة ، " كان " أجاز كون اسم " شواهد التوضيح " إال أنه في 

: ) حسااان ولااو كااان نكاارة محضااة ، واستشااهد باانفس البياات الساااب  ، بياات   

نكارة محضاة ،   " كاان  " على أنه لو كان اسم : " ، فقد قال ( يكون مزاجها 

وخبرها معرفة محضة ، لم يمتنع لشبههما بالفاعل والمفعول ، ومن شاواهد  

 :  -رضي اهلل      عنه  –ذلك قول حسان 

 يكون مزاجها عسل وماء*** كأن سبيئة من بين رأس 

" عساال " محضااة ، و  خباارا وهااو معرفااة" مزاجهااا " فجعاال 

: اسما ، وهاو نكارة محضاة ، ولام تحوجاة ضارورة ؛ لتمكناه مان أن يقاول          

" و" ساابيئة " ضاامير " كااان " يكااون مزاجهااا عساال وماااء ، فيجعاال اساام    

" "كان " مبتدأ وخبر في مرضع نصب بـ " مزاجها عسل 
(1)

  . 

هذا ، واألصاوب فاي هاذا المساألة هاو ماا ذكاره ابان مالاك مان           

سم النكارة والخبار المعرفاة دون اضاطرارا ، فهاذا األسالوب       جواز جعل اال

صحيح فصيح ، أما ما ذكره سيبويه أنه ضعيف ، وتبعه الجمهور في هذا ، 

فإن مصطلح الضعف عند سيبويه ال يعني منع هذا األسالوب أو تقبيحاه  
(2)

  ،

وهناا  مان األسااليب التااي ذكار سايبويه ضاعفها وقااد ذكار بعاض النحاااة أن         

الناصابة دون الاالم ، ذكار    " إن " ها ، كتعلي  أفعاال القلاوب باـ    مذهبه يجيز

إن ماذهب سايبويه هاو جاواز     : " سيبويه أن هذا ضعيف ، ثم قال ابن الخباز

"النصابة معلقة للفعل " إن " كون 
(3)

؛ وذلاك ألن مصاطلح الضاعف عناده      

 .ال يعني منعه 

 نكارة والخبار معرفاة فاي القارآن     " كاان  " هذا ، وقاد جااء اسام    

أولاام يكان لهام أيااة أن يعلماه علمااء بنااي      ): الكاريم ، وذلاك فااي قولاه تعاالى     

 : قااااااااااااااااااااااااااااارأ ابااااااااااااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااااااااااااامر    (إسااااااااااااااااااااااااااااارائيل 

بالياء مان تحات   ( يكن ) بالرفع ، والباقون ( أية ) بالتاء من فوق ، ( تكن ) 

بالنصب( آية ) ، 
(4)

 . 

هاذا ، وقااد ذكاار الساامين الحلبااي فاي توجيااه هااذه اآليااة الكريمااة   

خمسة أوجه
(5)

، لم يضعف أحدا منها سوى الوجه األخير ، وهو كاون اسام    

                                                           
(1)

. 7/41: شرح المفصل : ان ر    
(2)

. 1/47: المقرب : ان ر    
(3)

. 1/374: الهمع : ان ر    
(4)

. 1/356: شرح التسهيل : ان ر    
(1)

. 44: شواهد التوضيح    
(2)

. 42: النواسخ في كتاب سيبويه    
(3)

. 42: الساب     
(4)

. 5/247: الدر المصون : ان ر    
(5)

. 244-5/247: الساب  : ان ر    

نكاارة والخباار معرفااة ؛ وذلااك ألن جمهااور النحاااة نااب علااى أن     " كااان " 

نكرة والخبر معرفاة ضارورة ، وقاد جااء فاي الشاعر ،       " كان " مجيء اسم 

قاد تخصصات   ( آياة  ) وقد رد السمين الحلبي رأي من اعتذر عان ذلاك باأن    

منهاا ، والحاال صافة ، وباأن تعرياف الخبار ضاعيف ؛         فإناه ( لهام  : ) بقوله 

 وهو اعتذار باطل ، وال ضرورة تدعو إلى هذا التخريج : " لعمومه ، فقال 

 

كاان  " أن هذا الوجه وهو كون اسام   -واهلل تعالى أعلم  -وأرى 

نكاارة والخباار معرفااة ، قااد يكااون األنسااب واألصااح للمعنااى ؛ فااالمعنى         " 

كماا جااء فاي قاراءة حفاب عان       ( أن يعلمه ) ى إل" كان"المقصود هو إسناد

، ولام يؤناث فاي رواياة حفاب ؛ ألن      " كاان  " عاصم ، ولاذلك ذكار الفعال     

مؤنثاا ؛  " كاان  " ، وفي رواية ابن عامر جاء الفعال  (أن يعلمه": )كان"اسم 

فالمعنى المقصود هو إسناد : فجاء مؤنثا ليناسبه ( آية ) هو " كان"ألن اسم 

 .  -واهلل تعالى أعلى وأعلم  -، وعلى هذا معنى الكالم (آية ) إلى " كان"

نكارة والخبار معرفاة فاي صاحيح      " كاان  " هذا ، وقد جاء اسام  

البخاري أيضاا وذلاك فاي قاول السايدة عائشاة عان المحصاب        
(1)

إنماا كاان   : )

(ليكاون أسامح بخروجاه    -صلى اهلل علياه وسالم    -منزل ينزله النبي 
(2)

، فقاد  

هنا ثالثة أوجه" ل منز" وجه ابن ملك رفع 
(3)

، وأحاد هاذه األوجاه الثالثاة      

، وخبرهاااا ضااامير عائاااد علاااى "كاااان " اسااام " منااازل " كافاااة، و" ماااا"أن 

المحصاب ، فحاذف الضامير واكتفااى بنيتاه ، وقاد ذكار أنااه ساهل هناا تنكياار         

االسم وتعريف الخبر أنه نكرة مخصصة بصفتها ؛ فسهل ذلك كما سهل في 

 وال يك موقف منك الوداعا*** ق يا ضباعا قف قبل التفر: قول الشاعر 

قربتاه مان المعرفاة ، وساهلت     " موقاف  " صافة لاـ   " مناك  " فـ 

نكرة محضة ، وخبرها " كان " على أنه لو كان اسم " الوداع " كون الخبر

 :نكرة ، لم يمتنع لشبهها بالفاعل والمفعول ، ومن شواهد ذلك قول حسان 

 يكون مزاجها عسل وماء*** كأن سبيئة من بين رأس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
(1)

حين  –صلى اهلل عليه وسلم  –المحصب هو منزل كان ينزله رسول اهلل  

خروجه من منى ، ومن أسمائه األبطح ، والبطحاء ، والحصبة ، وهي بين مكة 

.ومنى وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة   
(2)

. 1765: ، وفتح الباري ، حديث رقم  2/212: صحيح البخاري    
(3)

. 44-46: شواهد التوضيح : ان ر    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمصادر المراجع

 ، المعارف دار ، والحرفية الفعلية النواسخ ياقوت سليمان أحمد (1

 . م 1891 ، القاهرة

 الصبان بحاشية مطبوع ، األشموني األشموني شرح (2

 ، الجيل دار وطبعة ، الفكر دار ، البخاري صحيح  - البخاري (3

 . بيروت

 لسان لباب ولب األدب خزانة عمر بن القادر عبد داديالبغ (1

 ، الخانجي مكتبة ، هارون السالم عبد تحقيق ، العرب

 .  م 1898 ، 3ط ، القاهرة

 دار ، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف خليفة حاجي (5

 نسخة عن مصورة طبعة ، بيروت ، العلمية الكتب

  استانبول

ه ، دار يكتاب سيبو حسام سعيد النعيمي النواسخ في  (6

 م 1811 –هـ  1381الرسالة للطباعة ، بغداد ن 

حيان األندلسي تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ،  وأب (1

تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ، دار الكتب 

 م 1883 –هـ  1113،  1العلمية ، بيروت ، ط 

لد سنن الدارمي ، تحقيق فواز أحمد زملي ، وخا -الدارمي  (9

السبع العلمي ، دار الريان للتراث ، القاهرة، دار الكتاب 

 هـ1141، 1العربي ، بيروت ، ط

شرح الرضي على الكافية من عمل يوسف حسن  -الرضي  (8

 م1813 –هـ  383عمر،

األصول في النحو البن السراج ، تحقيق الدكتور  - ابن السراج (14

ـ ه 1149،  3عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 م 1899 –

 عادل تحقيق ، الحلبي للسمين المصون الحلبي الدر السمين (11

 الكتب دار ، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد

 . م1881 – هـ 1111 ، 1ط ، بيروت ، العلمية

الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السالم هارون ، مكتبة  سيبويه  (12

 م 1899،  3الخانجي ،  القاهرة ، ط

سيبويه ، للسيرافي ، دار المأمون للتراث  شرح أبيات لسيرافيا (13

 م 1818، دمشق وبيروت ، 

 ، إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق ، الوعاة بغية السيوطي (11

 .بيروت ، العصرية المكتبة

 أحمد تحقيق ، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع السيوطي (15

 ، 1ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الدين شمس

 م 1889 – هـ 9\111

 همع على اللوامع الشنقيطي الدرر األمين بن الشنقيطي أحمد (16

 دار ، العربية العلوم في الجوامع جمع شرح الهوامع

 م 1813 ،2ط ، بيروت ، المعرفة

 ابن ألفية على األشموني شرح على الصبان الصبان حاشية (11

 ، العلمية الكتب دار ، الدين شمس إبراهيم تحقيق ، مالك

 . م 11881 – ـه 1111 ، 1 ط ، بيروت

 ، البخاري صحيح بشرح الباري فتح حجر ابن  العسقالني (19

 ، الخطيب الدين محمد الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق

 .م 1891 – هـ 1141 ، 2ط ، القاهرة

 فاخر محمد علي الدكتور تأليف ، المقرب شرح - عصفور ابن (18

 .م 1884 – هـ 1111 ، 1ط ، السعادة مطبعة ،

 وعبد الجواري الستار عبد أحمد تحقيق ، المقرب عصفور ابن (24

 األوقاف وزارة ، العراق ، الجبوري اهلل

 صاحب الدكتور تحقيق ، الزجاجي جمل شرح عصفور ابن (21

 العراق جناح أبو جعفر

 محمد الدكتور تحقيق ، الفوائد تسهيل على المساعد عقيل ابن (22

 م 1،1892ط ، القرى أم جامعة ، بركات كامل

 بيروت ، العلمية الكتب دار ، الرحمن به نم ما إمالء العكبري (23

 م 1818 – هـ 1388 ، األولى الطبعة ،

عمرو بن أحمر الباهلي شعر عمرو بن أحمر الباهلي ، جمعه  (21

ة يوحققه حسين عطوا ، مطبوعات مجمع اللغة العرب

 بدمشق

 العربي، التراث إحياء دار ، المؤلفين معجم كحالة رضا عمر (25

 . بيروت

ادر في اللغة ألبي زيد سعيد بن أوس ، دار النو -زيد  وأب (26

 م 1861،  2الكتاب العربي ، بيروت ، ط

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق  -ابن عقيل  (21

 –هـ  1111،  5الفاخوري ، دار الجيل ، بيروت ، ط

 م 1881

 شواهد شرح في النحوية المقاصد أحمد بن محمود العيني (29

 ، صادر دار ، األدب انةخز مع مطبوع ، األلفية شروح

  بيروت

= المسائل البغداديات  أحمد بن الحسن علي أبو الفارسي (28

المسائل المشكلة ألبي علي الفارسي ، تحقيق صالح الدين 

عبد اهلل السنكاوبي ، العراق ، وزارة األوقاف والشئون  

 الدينية ، إحياء التراث اإلسالمي ، مطبعة العاني ، بغداد



 تحقيق ، الحلبيات المسائل أحمد بن الحسن علي أبو الفارسي (34

 ، المنارة دار ، دمشق ، القلم دار ، هنداوي حسن الدكتور

 .  م1891 – هـ 1141 ،1 ط ، بيروت

معاني القرآن للفراء ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي  - لفراءا (31

ومحمد علي النجار  وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ، وعلي 

 النجدي ناصف ، دار السرور

 ، السيد الرحمن عبد الدكتور تحقيق ، التسهيل شرح مالك ناب (32

 للطباعة هجر دار ، المختون بدوي محمد والدكتور

  م 1884 – هـ 1114 ، 1ط ، واإلعالن والتوزيع والنشر

ابن مالك شرح الكافية الشافية البن مالك ، تحقيق الدكتور عبد  (33

المنعم هريدي ، السعودية ، جامعة أم القرى ، مركز 

 1البحث العلمي وإحياء التراث ، دار المأمون للتراث ، ط

 م 1892، 

ابن مالك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح  (31

البن مالك ، تحقي  الدكتور طه محسن ، العراق ، وزارة 

 م 1445 –هـ 14265األوقاف والشئون الدينية ، 

األندلسي ارتشاف الضرب في لسان العرب ألبي حيان  - المبرد (35

، تحقيق الدكتور مصطفى النماس ، المكتبة األزهرية 

 م 1881 –هـ  1111للتراث ، 

المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة  -المبرد  (36

،  3األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، ط

 م 1881 –هـ  1115

 ، الكريم القرآن ألسلوب عضيمة دراسات الخالق عبد محمد (31

 م 1891 القاهرة السعادة ةمطبع

لسان العرب البن منظور ، تحقيق عبد اهلل علي  -ابن منظور (39

الكبير ، محمد أحمد حسب اهلل ، وهاشم أحمد الشاذلي ، 

 دار المعارف

 الفضل أبو محمد تحقيق ، للميداني األمثال الميداني مجمع (38

 – هـ 1141 ، 2ط ، بيروت ، الجيل  دار ، إبراهيم

 .م 1891

   لهرويااألزهية في علم الحروف  (علي بن محمد )  الهروي (14

ـ، تحقيق عبد المعين الملوحي ، ( علي بن محمد ) 

 م1891، 1مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط 

 بن اهلل عبد)  الفوائد وتخليص الشواهد تخليص هشام ابن (11

 المكتبة ، الصالحي مصطفى عباس وتعليق تحقيق  يوسف

 م 1896 ، 1 ط ، بيروت ، العربية

 اهلل عبد)  هشام ل الفوائد وتخليص الشواهد تخليص هشام ابن (12

 ، الصالحي مصطفى عباس وتعليق تحقيق  يوسف بن

 .م 1896 ، 1 ط  ، بيروت ، العربية المكتبة

 شرح ،  يوسف بن اهلل عبد)  الذهب شذور شرح هشام ابن (13

 كتاب ومعه ، الحميد عبد الدين محيي محمد وتحقيق

 محمد تأليف ، الذهب شذور شرح بتحقيق األرب منتهى

 .  م 1869 – هـ 1399 ،11ط ، الحميد عبد الدين محيي

ابن هشام مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ، تحقيق  (11

محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا 

 م 1886 –هـ  1116، بيروت ، 

 مكتبة ، بيروت ، بالكت عالم ، المفصل شرح يعيش ابن (15

 .القاهرة ، المتنبي

 . 


