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:امللخص
جليل
ٌ  فهو عامل،) ومنهم (العالمة املال عبد الرمحن البينجويين.يدور البحث حول املسائل النحوية يف كتاب جواهر الفتاوى أو املسمى خري الزاد يف اإلرشاد للشيخ عبد الكرمي املدرس
ِّ اش وتعليقات مركزة وعميقة تدل على
ٍ  وكانت له حو، فقد كانت له فتاوى فقهية دقيقة.كرس حياته للتدريس والتأليف
علو كعبه وتبحره يف العلوم والسيما
َّ ،متضلع يف العلوم العقلية والنقلية
ٌ

 واثنيهما الرتكيز على املسائل النحوية وانعكاساهتا على. السعي إىل تسليط الضوء على تلك الفتاوى:  أوهلما: أييت هذا البحث لتحقيق غرضني.علوم اآللة والفقه واألصول والعلوم العقلية
، ولعل ما يثري االنتباه وحيز يف النفس. وحرصهم على شريعة هللا من حالل وحرام، وال شك أن ذلك يعكس مدى اهتمام علمائنا ابللغة العربية اليت مل تكن لغتهم األم.متون فتاوى البينجويين
.أن هذا العامل له آاثر عديدة يف غاية األمهية مل َتر النور قط حىت هذه اللحظة

. جواهر الفتاوى، الشيخ عبد الكرمي املدرس، املال عبد الرمحن البينجويين، مسائل حنوية، اللغة العربية:الكلمات املفتاحية

ÖZET
Bu çalışma Şeyh Abdulkerim el-Müderris’e ait olan “Cevâhirü’l-Fetâvâ”, diğer adıyla “Hayrü’z-zâd fi’l-irşâd” isimli
eserdeki gramer/nahiv konularını ele almaktadır. Şeyh Abdulkerim söz konusu eserinde birçok alimin fıkhi görüşlerini
ele almıştır.
Bu alimlerden biri de Allame Molla Abdurrahman el-Bincvînî’dir. Hayatını ilme ve yazmaya adayan büyük bilge elBincvînî akli ve nakli ilimlerde yetkin bir şahsiyettir. Çok kıymetli haşiyelerinin yanı sıra özellikle fıkıh, gramer ve akli
ilimlerdeki derinliğini gösteren fetvaları bulunmaktadır.
Bu çalışmada iki amaca yoğunlaşmıştır. Birincisi el-Bincvînî’nin fetvalarını gün yüzüne çıkarmak, ikincisi ise söz konusu
fetvalardaki gramer konularını ve bunun el-Bincvînî’nin fetvalarına yansımasını ortaya koymaktır. Şüphesiz elBincvînî’nin fetvalarındaki bu ince ve derin gramer konuları anadilleri Arapça olmayan Kürt alimlerin Arapçaya ve İslam
fıkhına verdikleri ehemmiyetin bir göstergesidir.
Anahtar kelimeler: Arap dili, Fıkhi meseleler, Molla Abdurrahman el- el-Bincvînî, Şeyh Abdulkerim el-Müderris,
Cevahiru’l-Fetâvâ.
ABSTRACT
This study deals with the grammar subjects in the book of “Jawahiru’l-Fatawa”، also called as “Khayruzzad fil-irshâd”،
which belongs to Shaykh Abdulkarim Mudarris. Shaykh Abdulkarim Mudarris discusses the fiqh (Islamic law) views of
many scholars in his afore-mentioned work.
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One of these scholars is Molla Abdurrahman al-Bincvînî. el-Bincvînî، who is a great scholar devoted his life to ilm
(knowledge) and writing، is a competent personality in aqli as well as naqli knowledge. In addition to his precious
inscriptions he has fatwas that show his deepness in fıqh، grammar، and aqli ilm.
This study focuses on two purposes: The first one is to expose the fatwas of the Al-Juwayni، and secondly it aims to
release the grammatical topics in the mentioned fatwas as well as their reflections on the el-Bincvînî’s fatwas.
There is no doubt that these delicate and deep grammatical issues in the fatwas of the el-Bincvînî are the reflections of
the importance attributed to Arabic language and Islamic law by the Kurdish scholars whose language are not Arabic.
Keywords: Arabic language، matters in fiqh، Molla Abdurrahman al-Bincvînî، Shaykh Abdulkarim al-Mudarris،
Jawahiru’l-Fatawa.

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على النبي صلى هللا عليه وسلم وعلى أله وأصحابه أجمعين.
يوجد بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية تفاعل منذ القدم وقد اهتم الفقهاء باستقراء األساليب العربية وعبارتها ومفرداتها،
ليتوصلوا إلى النظر السليم في الكتاب والسنة ،وإلى فهم المسائل الفقهية واألحكام فهما صحيحا .وقرر العلماء أن من شروط المجتهد
و الفقيه أن يكون عالما ً باللغة وأحوالها ،محيطا ً بأسرارها وقوانينها مل ّما ً إلماما ً تاما ً بأساليب العرب في الكالم ،ليتوصل إلى إيضاح
ما فيه خفاء ،وال يمكنه ذلك إال بإتقان اللغة وهي التي تسمى بعلوم اآللة .وقد أجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة فرض كفاية
في األمة .وحين كانت اللغة َملكة ألهلها لم تكن هذه علوما وال قوانين ،ولم يكن المجتهد يحتاج إليها ألنها ِج ِبلَّة ،فلما فشى اللحن فسدت
الملكة في لسان العربي صارت علوما ً يحتاج إليها في معرفة أحكام هللا(.)1
وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ووضعها ومعانيها و استعماالتها .وكان لهذا االختالف أثر كبير في صدور األحكام
الشرعية واختالف الفقهاء فيها.
ويعد اإلمام محمد بن الحسن الشيباني(ت189:ه) تلميذ اإلمام أبي حنيفة(ت150 :ه) من أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل النحو؛
فقد ض َّمن كتابه(الجامع الكبير) مباحث فقهية أدارها على أسس نحوية ،ففتح بذلك بابا ً واسعا ً من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه
والنحو.
ي في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية) وقصره على
ثم جاء من بعده األسنوي (ت772:ه) ،فصنف كتابه ( الكوكب الدُّر ُّ
تعليق النتائج الفقهية بمقتضيات القواعد النحوية على مذهب اإلمام الشافعي.
وقد أ ُ ْ
لفت بعد ذلك ُكتب في هذا المجال ومنها( :أثر اللغة في اختالف المجتهدين) لعبد الوهاب عبد السالم طويلة .وأشكر هللا أن هداني
إلى كتاب (جواهر الفتاوى) للشيخ عبد الكريم المدرس(ت1415 :ه) ،وقد جمع فتاوى لكبار العلماء ،ومن ضمنها فتاوى للمال عبد
الرحمن البينجويني .وعزمت على استخراج المسائل المتعلقة بقواعد اللغة العربية من تلك الفتاوى ،وسميت البحث بـ (المسائل النحوية
في فتاوى البينجويني الواردة في كتاب جواهر الفتاوى للشيخ عبد الكريم المدرس) .وأرجو أنني وفقت فيما كتبت .وصلى هللا على
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم أجمعين.
التمهيد:
حياة البينجويني وفتاواه في كتاب جواهر الفتاوى:
العالمة المال عبد الرحمن البينجويني(1319-1250 ( :)2ه1901-1834/م ())3ابن المال محمد ابن المال إبراهيم البينجويني .لقّب
ب إلى بنجوين كما ينسب المؤلفون إلى بالدهم.
بمال عبد الرحمن كوره(أي الكبير)( )4ونُ ِس َ
ولد هذا العالم في قصبة بنجوين التابعة لمحافظة السلمانية ،شمال العراق سنة(1250ه1834 -م) .وذكر في كتب التراجم أن وفاته
ليلة الجمعة بعد صالة العشاء في ذي القعدة الحرام سنة(1319ه1901-م).وبدأ بالدراسة منذ نعومة أظافره ،فشرع بقراءة القرآن
ُّ
يشق طريقه في العلوم العربية ،صرفها ونحوها .وتجول كأقرانه في
الكريم وختمه في فترة قصيرة ،ثم قرأ الكتب الصغار وأخذ
ً
ً
صل
المدارس الموجودة في كردستان العراق لتحصيل العلم ،فسافر إلى بلدة السليمانية التي كانت منشأ وموردا للعلم والعلماء وح ّ
العلوم.

( )1ينظر :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،الحضرمي اإلشبيلي (المتوفى808 :هـ) ،تجقيق :خليل
شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1408 ،2هـ 1988 -م ،ج ،1ص.575
( )2علماؤنا في خدمة العلم والدين ،عبد الكريم المدرس ،عني بنشره ،محمد علي القره داغي ،ط1403،ه1983-م ،ص.278
3
كر في كتاب مشاهير الكرد ،ومعجم أعالم الكرد مولده ووفاته (1319-1244ه=1900-1828م) .مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي ،العالمة محمد أمين زكي بك ،ترجمة :سانحة
( ) ذُ َ
زكي بك ،قدّم للجزء الثاني وزاد عليه ،محمد علي عوني ،مطبعة التفيض األهلية-بغداد1364 ،ه1945-م ،ج ،2ص12؛ معجم أعالم الكرد في التأريخ اإلسالمي والعصر الحديث في
كردستان وخارجها ،د .محمد علي الصويركي ،السلمانية ،مؤسسة ژين2006 ،م ،ص.420
( )4علماؤنا في خدمة العلم والدين ،المدرس ،ص.278
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وقد ذكر العالمة الشيخ عبد الكريم المدرس في كتابه (علماؤنا في خدمة العلم و الدين) تفاصيل رحالته وطلبه للعلم إلى أن أخذ اإلجازة
العلمية التي تؤهله للقيام بالتدريس من عالمة عصره المال علي القزلجي (ت1290:ه) ،بعد ذلك رجع إلى قصبة بنجوين كعالم متضلع
في العلوم العقلية والنقلية :مكرسا حياته للتدريس والتأليف ونشر أحكام الدين ،واستفاد منه الطالب كثيرا(.)5
وذكر محمد أمين زكي المؤرخ الكردي الشهير( )6أنه انتقل إلى بلدة السليمانية ،وأقام مدرسا في مسجد النقيب .وبعد مدة انزعج من
البقاء فيها ،ورجع إلى مسقط رأسه قصبة بنجوين فأقام واستراح وجدد نشاطه السابق في التدريس والمطالعة والتأليف والتتبعات
الدينية والعلمية .وكتب آثارا ً وحواشي كثيرة على الكتب المتداولة في تلك األنحاء( .)7فكان عهده عهداً مباركاً؛ تخرج على يده كثير
من العلماء.
وإلى جانب قيامه بالتدريس ،فقد كان له باع طويل في فتاوى فقهية كثير )8(.كما كان له تعليقات على كثير من كتب علوم العربية
واألدبية والعقلية الصعبة قضى عمره في هذه المساعي المشكورة ،واألعمال المبرورة ،حتى وافاه األجل ليلة الجمعة بعد صالة
العشاء في ذي القعدة سنة ألف وثالثمائة وتسع عشرة (1319ه1901-م) .في بنجوين رحمه هللا تعالى(.)9
وبما أن البحث يدور حول الفتاوى الفقهية و المسائل النحوية نذكر هنا تعريف الفقه والنحو لغةً واصطالحاً.
تعريف الفقه:
س ِجيَّةً لَهُ .
س َبقَ إلَى ْالفَ ْه ِم َو ْزنًا َو َم ْعنًى أَ ْيضًا َوفَقُ َه ِبال َّ
ار ْال ِف ْقهُ َ
لُغَةً :فَ ِق َه إذَا فَ ِه َم َو ْزنًا َو َم ْعنًىَ .وفَ َق َه إذَا َ
ص َ
ض ِ ّم َ
اصْطِ اَل ًحا :ه َُو ْالع ِْل ُم ِب ْاأل َ ْحك َِام ال َّ
ب
صي ِليَّةَِ ،و َم ْوضُو ُ
عهُ أ َ ْف َعا ُل ْال ُم َكلَّفِينَ َ ،وا ْستِ ْمدَادُهُ مِ ْن ْال ِكتَا ِ
سبُ مِ ْن أ َ ِدلَّتِ َها الت َّ ْف ِ
ش ْر ِعيَّ ِة ْال َع َم ِليَّ ِة ْال ُم ْكت َ َ
سنَّ ِة(.)10
َوال ُّ
النّحو:
لغة :بفتح النون وسكون الحاء الجانب والطريق والقصد وإعراب كالم العرب ،يقال ما أحسن نحوك.
المدونة .وصاحب هذا العلم يس ّمى نحويا ،والنحويون جمع .وأ ّما النحاة فهو جمع ناح بمعنى النحوي
اصطَلحا :اسم لعلم من العلوم
ّ
وقيل :هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغيرهما ،وقيل :النحو :علم يعرف به أحوال الكلم من
حيث اإلعالل ،وقيل :علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده(.)11
كتاب جواهر الفتاوى:
جواهر الفتاوى خير الزاد في اإلرشاد لعلمائنا الكرام طيب هللا ثراهم ،جمعها ورتبها وزاد عليها بعض الفتاوى ،الشيخ عبد الكريم
المدرس.
يحتوي الكتاب على الرسائل والفتاوى الفقهية لعلماء الكرد جمعها الشيخ عبد الكريم المدرس بسطور من الذهب ورتبها حسب أبواب
الفقه على مذهب اإلمام الشافعي -رحمه هللا -ويبين في آخر كل مسألة أو فتوى اسم صاحبها .ومن هؤالء العلماء (العالمة المال عبد
وذكر المراجع الفقهية
الرحمن البينجويني ) له بعض فتاوى فقهية أجاب عليها وبين حكمها من خالل استشهاده بآراء العلماء والفقهاء
ِ
واالستشهاد بها واالعتماد عليها .وبحثنا يدور على تلك الفتاوى وما تتضمنها من المسائل النحوية.
المسائل النحوية في فتاوى البينجويني:
تُكمن أهمية هذا البحث في أن البينجويني متمكن في عدة علوم؛ كما يتضح ذلك في كتاب (جواهر الفتاوى) .يبدو من خالل ما ذكر
عن مؤلفاته ،أن جميع الفتاوى التي أفتى بها البينجويني ال تزال بين طيّات مخطوطات ولم تنشر بعد.
البينجويني -رحمه هللا -عالم فقيه متمكن في عدة علوم؛ كما ذكره الشيخ عبد الكريم المدرس في كتابه (جواهر الفتاوى) الذي هو
موضوع بحثنا .فهو في إجابته عن تلك الفتاوى الفقهية يتطرق أحيانا إلى مسائل متعلقة بالنحو وأصوله ،وباللغة وقواعدها ،وبالبالغة
والمنطق .ففي إجابته عن تلك الفتاوى  ،يرجح رأيا أو يقرر حكما مستعينا ً باللغة وعلومها ،والفقه ومصادره ،وتارة يذكر المصدر و
تارة أخرى يذكر اسم صاحبها.

( )5علماؤنا في خدمة العلم والدين ،المدرس ،ص279؛ مسألة جواز االنتقال للشيخ عبد الرحمن البينجويني  ،ص.2
( )6مشاهير الكرد وكردستان ،العالمة محمد أمين زكي بك ،ج ،2ص12؛ معجم أعالم الكرد ،د .محمد علي الصويركي ،ص420؛ مسألة جواز االنتقال للشيخ عبد الرحمن البينجويني  ،ص.2
( )7مشاهير الكرد وكردستان ،العالمة محمد أمين زكي بك ،ج ،2ص12؛ معجم أعالم الكرد ،د .محمد علي الصويركي ،ص.420
( )8وعلى هذه الفتاوى التي جمعها الشيخ المدرس كتاب (جواهر الفتاوى) فتاوى للعلماء ومن بين تلك الفتاوى فتاوى العالمةالبينجويني -رحمه هللا -محور بحثنا إن شاء هللا.
( )9علماؤنا في خدمة العلم والدين ،المدرس ،ص280؛ مسألة جواز االنتقال للشيخ عبد الرحمنالبينجويني  ،ص4وما بعدها.
( )10الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت926 :هـ) ،المطبعة الميمنية ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص8؛ رد المحتار على
الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252 :هـ) ،دار الفكر-بيروت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م ،ج ،1ص36؛ حاشيتا قليوبي وعميرة،
أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر – بيروت ،ج ،1ص6؛ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ،عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي
الخلوتي الحنبلي (ت1192 :هـ) ،تحقق :محمد بن ناصر العجمي ،دار البشائر اإلسالمية  -لبنان /بيروت ،ط1423 ،1هـ 2002 -م ،ج ،1ص.38
( )11التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816 :هـ) ،حققه ،وضبطه وصححه جماعة من العلماء ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،ط1403 ،1هـ 1983-م ،ج،1
ص240؛ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن مح ّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت :بعد 1158هـ) ،تقديم وإشراف ومراجعة :د.
رفيق العجم ،تحقيق :د .علي دحروج ،نقل النص الفارسي إلى العربية :د .عبد هللا الخالدي ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت ،ط1996 -1م ،ج ،2ص.1684
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فأردت إبراز هذا الجانب للعالمة البينجويني من خالل الفتاوى التي أفتى بها واإلجابة عن أسئلة المسلمين بطريقة يفهم منها أنه عالم
بعلوم اآللة والفقه وأصوله .ونبدأ بذكر بعض المسائل النحوية التي ذكرها في أجوبته لتلك المسائل والفتاوى الفقهية ،ووضع عناوين
لتلك المسائل وكتبت كلمة(مسألة) في بدايتها وما ذكر البينجويني بهذه العبارة (قال البينجويني رحمه هللا) بين قوسين .
المطلب األول :المسائل النحوية في أقسام الكَلم:
 -1الكَلم وما يتألف منه:
مسألة:
في تعريف الكلمة وأقسامها و الكَلم ومعناه واشتقاقه:
قال البينجويني رحمه هللا الكلمة(" :)12لغة بمعنى اللفظ فال تشمل الكثير و ال تناسب المعنى االصطالحي للكالم .والكلمة( )13العرفية
ِي العليا )14(حيث أريد بها (ال إله إال هللا)(َ  ،)15وتَ َّم ْ
ت َك ِل َمةُ َربِّكَ  فإنه أريد بها
بمعنى الجملة المفيدة ،كما في آيةَ  :و َك ِل َمةُ َّ ِ
ّللا ه َ
()19
()18
ُ ()17
ون وما بعده "،
اس أَ ْج َمعِينَ  )16(و َ كالَّ ِإنَّها َك ِل َمة ه َُو قا ِئلها ، حيث أريد بهاَ  :ربّ ِ ْ
َ أل َ ْم ََل َ َّن َج َهنَّ َم مِ نَ ْال ِجنَّ ِة َوالنَّ ِ
ار ِجعُ ِ
()20
ّللا العَظِ ِيم)).
ّللا َوبِ َح ْم ِدهُِ ،
الر ْح َم ِنُ :
َان إِلَى َّ
س ْب َحانَ َّ ِ
س ْب َحانَ َّ ِ
َان َحبِي َبت ِ
وكما في حديث َ (( :ك ِل َمت ِ
مسألة :الكَلم أو الكلمة وما يقصد منها:
قال البينجويني رحمه هللا" :على ما يقتضيه كالم الجالل السيوطي(911()21ه -م) ،حيث قال في بيان قول ابن مالك (ت672 :ه)
"وكلمة بها كالم قد يؤم" (":)22أن الكالم يقصد كثيرا في اللغة بالكلمة ،وهو من باب تسمية الشيء باسم جزئه ،وقيل( )23أن الكلمة
تطلق لغة :على الجملة المفيدة فإن مقتضى القول األول أن إطالقها لغة :على الكالم والجملة المفيدة ليس بحسب أصل اللغة ،وإال فال
وجه لبيان العالقة بل اإلطالق بحسب ذلك على الجزء .ومقتضى القول الثاني :أن ذلك اإلطالق ليس مجازا عن اللغة فيقتضي
المجموع ،أنه بحسب العرف( )24الطارئ عليها ،على أن كثرة استعمال اللفظ في معنى لغة ،كالكلمة في المعنى لغة ،كالكلمة في معنى
الجملة المفيدة كما مر ،أمر يعرف به الوضع العرفي ويمتاز به العرف عن المجاز إذا كانت بحيث يصير اللفظ فيه أشهر من غيره
كما ذكر الجالل المحلى في شرح جمع الجوامع(.")25
الكَلم وبيان اشتقاقه(:)26
فأجاب بقوله" :أن ذلك القول مع تكرره مرتين قليل عرفا كالسكوت المقارن له أخذا ً مما قاله الشيخ :في التحفة( )27في "باب الصوم":
إنهم ضبطوا الكالم القليل عرفا بثالث كلمات وأربع .وفي فصل مبطالت الصالة()28بعد تمثيله للقليل المذكور بثالثة واثنين "إنه يظهر
ضبط الكلمة بالعرف وال تضبط بالكلمة عند النحاة وال عند اللغويين (")29
 -2الظروف:

( )12من قول "مسألة" إىل تعريف الكلمة إضافة من عندي وقمت بوضع عناوين للمسائل النحوية اليت ذكرها يف جواهر الفتاوى.
( )13شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت761 :هـ) ،تحقق :محمد محيى الدين عبد الحميد ،القاهرة ،ط،11
1383ه ،ج ،1ص11؛ شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األ ُ ْش ُموني الشافعي (ت900 :هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان،
ط1419،هـ1998 -مـ ،ج.26 ،1
( )14سورة التوبة.40/9 :
( )15شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل  ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (ت 769 :هـ) ،تحقق  :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاهرة ،دار مصر
للطباعة  ،سعيد جودة السحار وشركاه ،ط 1400 ،20هـ  1980 -م ،ج ،1ص15؛ شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد ال َجو َجري
القاهري الشافعي (ت889 :هـ) ،تحقق :نواف بن جزاء الحارثي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ2004/م،
ج،1ص.138
( )16سورة هود.119/11 :
( )17سورة المؤمنون.100/23:
( )18سورة المؤمنون.99/23:
[المؤمنون .]100/23:لَعَلِّي أَ ْع َم ُل صالِحا ً فِيما ت ََر ْكتُ َكالَّ إِنَّها َك ِل َمة ه َُو قائِلُها  )19(وما بعدها تمام اآلية قوله تعالى:
ي َّ
ظِيم)).
ّللا َوبِ َح ْم ِدهِ ،سُ ْب َحانَ َّ ِ
ان :سُ ْب َحانَ َّ ِ
َان َ
صلَّى هللاُ َ
ّللاُ َ
( )20وتمامهَ :
ّللا العَ ِ
علَى ال ِلّ َ
علَ ْي ِه َو َ
عنْ أَبِي ه َُري َْرةَ َر ِ
ي َ
َان فِي المِيزَ ِ
ان ،ثَقِيلَت ِ
س ِ
َان إِلَى الرَّ حْ َم ِنَ ،خفِيفَت ِ
َان َحبِيبَت ِ
سلَّ َمَ (( :ك ِل َمت ِ
ع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل النَّبِ ُّ
ض َ
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقق :محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،ط1422 ،1هـ ،رقم،7563 :ج ،9ص.162
( )21همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية – مصر ،ج ،1ص.22
( )22ألفية ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين (ت672 :هـ) ،دار التعاون ،ج ،1ص.9
( )23مسائل خالفية في النحو ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين (ت616 :هـ) ،تحقق :محمد خير الحلواني ،دار الشرق العربي – بيروت ،ط1412 ،1هـ
1992م ،ج ،1ص.40
( )24جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.145
( )25همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،1ص23؛ جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.146
( )26سئل :عما إذا طلقها على الصداق وتعهد الولد إلى مدة معينة وقبلت عقب قول إمها لها مرتين" :كجي قه بولى بكه" يعني(يا بنت اقبلي) فهل تخلل هذا الكالم بين اإليجاب والقبول وكذا السكوت
المقارن له يخل بالخلع بناء على كونه طويالً عرفا؟

( )27حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ،املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد ،د.ط 1357 ،هـ  1983 -م ،مبطالة الصالة ،ج ،2ص ،140وابب

الصوم ،ج ،3ص.408
( )28يف املنت جواهر الفتاوى(الصلوة) ج ،3ص.145
( )29جواهر الفتاوى ،املدرس ،ج ،3ص.145
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قال البينجويني رحمه هللا" :عند مسألة ظرف زمان :أراد معنى" عند" كما هو أحد المعاني اللغوية على ما في القاموس(.")30
"لفظ "ئيتر" في اللغة الكردية بمعنى "دگر" في الفارسية وبمعنى" آخر ،و "غير" في اللغة العربية وهو صفة لموصوف محذوف
بمعنى وقت آخر أو مرة أخرى من األكل من المشترك ،وعلى كل فهو ،وإن كان نكرة ،إال أنه ليس في سياق النفي(.")31
 -3الحروف واألدوات
قال البينجويني رحمه هللا" :أن الكاف كثيرا ما يستعمل في اللغة للتعليق .فنقول قياس مسألة مخاطبة الزوجة بنحو(( :ياسفيه)) أن
الزوج في صورة السؤال إن قصد المكافأة بإسماع األم ما تكرهه من طالق زوجته ،لكونها أغاظته بالتكذيب ،وقع الطالق .وإن قصد
التعليق أو إطالق بأن لم يقصد مكافأة وال تعليقا فال يقع"....
"وما يقال :من أن الكاف ،وإن كان مستعمال في التعليق إال إنه يفهم منه المكافأة بحسب العرف ،فيقع الطالق على كل تقدير".
"فمندفع بأن الخالف في تقديم اللغوي أو العرفي عند التعارض مخصوص بما إذا لم يكن هناك إرادة ،وإال فيقدم ما أراده الزوج وفاقا،
وإن األصح تقديم اللغوي على العرفي في التعليقات إال إذا قوي واطرد (.")32
سا :الفاء
قال البينجويني رحمه هللا" :لفظ((سا)) في اللغة الكردية يستعمل في موضع الفاء الفصيحة في اللغة العربية المشعرة بحذف الشرط،
فكأنه قال(( :إذا لم ترض بما تفعله األم فأنت طالق ثالثا))(.")33
"وما يُتوهم من أن لفظ((سا)) وإن كان مشعرا ً بحذف الشرط إال أنه يفهم منه المكافأة بحسب العرف ،فيقع الطالق على كل تقدير...
وأن األصح تقديم اللغوي على العرفي في التعليقات عند اإلطالق إال إذا قوى العرف واطرد(.")34
سئل عن أدوات التعليق وأحكامها ،فأجاب:
أداة تعليق إذا ،أن ،من ،وما

متى ،متى ما ،أي ،أين ،أينما

مهما ،وأياما ،وكيف ،كيفما

حيث ،وحيثما ،وإذما ،كلما

(قوله :أداة تعليق) ()35خبر مقدم (.قوله :متى ما) أي :أي وقت ،وأي حين ،وأي زمان ( .قوله :أي) أي :أي أحد ،وأي شيء.
والكل في النفي لفور ،غير أن،

حيث الوقوع فيه باليأس زكن

()36

(قوله :والكل في النفي) أي مطلقاً ،أي سواء كان نفي أحد األمور األربعة األتية:
 -1ک "متى لم تعطيني كذا".
 -2أو" لم تبرئيني منه".
 -3أو" لم تشائي" .
 -4أو نفي غيرها ک "متى لم تدخلي الدّار.
(قوله :حيث الوقوع) أي وقوع الطالق.
كذا له ما ال عموم للزمن

فيه في اإلثبات كأن ،إذا ،ومن

(قوله :ماال عموم للزمن فيه) سواء لم يدل على شيء من الزمن والعموم ،أو دل على األول فقط أو الثاني فقط ،واألمثلة الثالثة بذلك
الترتيب.

( )30القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت817 :هـ) ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،إشراف :محمد نعيم العرقسُوسي ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط 1426 ،8هـ  2005 -م ،ج ،1ص302؛ جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.395
( )31جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.397
( )32جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.416-415
( )33جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.416-415
( )34جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.416
( )35جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.365
غ َ
اب:
ضابِط ِل َك ْشفِ َ
ي ِ َ -رحِ َمهُ َّ ُ
(ُ )36
علَ ْينَا هَلْ لَ ُك ْم َ
ق ت َْخفَى َ
طاهَا؟ فَأ َ َج َ
سئِ َل ابْنُ ْال َورْ ِد ّ
ّللا  :-أَد ََواتُ التَّ ْعلِي ِ
َّ
ْ
َّ
ُ
ْ
ِي َو َم ْه َما
ي َم ْن َمتَى َم ْعنَاهَا
إن إذَا أَ ُّ
كل َما لِلتك َر ِار َوه َ
إن ِشئْت أَ ْو أَ ْع َ
يَكُ َم َع َها ْ
طاهَا
ت إذَا لَ ْم
لِلتَّ َراخِ ي َم َع الثُّبُو ِ
ِلف َْو ِر َال ْ
إن فَذَا فِي س َِواهَا
ض َمان َو ْال ُك ُّل فِي َجانِ ِ
أَ ْو َ
ب النَّ ْفي ِ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت1004 :هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،ط أخيرة 1404 -هـ1984/م ،ج،7
ي المصري الشافعي (ت1221 :هـ) ،دار الفكر،
ص22؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ،سليمان بن محمد بن عمر البُ َجي َْرمِ ّ
د.ط1415،هـ 1995 -م ،ج ،3ص.512
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إن كان ذا اإلثبات لإلعطاء أو

أن كان للضمان أو إبراء أو

مشيئة منها خطابا ذكرت.

وللتراخي ما سوى ما قررت.

وليس للتكرار إال كلما

وقولهم في النفي ما تقدما

ثم أنه أشار بعموم المحكوم عليه والتمثيل بتلك األمثلة إلى عدم اختصاص الحكم ب "إن ،وإذا" خالفا لما يوهمه عبارة المتون
المتداولة .ولذلك قال في التحفة(ّ :)37
"إن كل ما لم يدل على الزمن اآلتي فهو ک" أن ،وإذا" في حكم التعليق باإلعطاء ،وعلل فيها
()39
)
38
(
عدم اشتراط فورية اإلعطاء في نحو "متى أعطيتني" بداللته على استغراق األزمنة صريحا ،وعلل فيها أيضا ً كشرح المنهج
ترك اقتضاء اللفظ الفور مع العوض في نحو" :متى" بالصراحة في جواز التأخير فال يقتضي فورية اإلعطاء ک "من" و "ما" ،فإنه
ال داللة لهما على الزمن ،فضال عن االستغراق والصراحة ،كما أنّهما ليسا صريحين في جواز التأخير(.)40
المطلب الثاني :المسائل النحوبة في الجمل والتراكيب
-1التراكيب الخبرية
مسألة :جملة مستقلة باإلفادة خبرية
قال البينجويني رحمه هللا" :جملة مستقلة باإلفادة خبرية عند المناطقة وإنشائية عند أهل العربية خالية عن أداة االشتراط من لفظ
بشرط وما يرادفها ليست بصريحة في االشتراط فال يقيد قبول المشتري باشتراط النذر المعلق باإلحضار ما لم يتوسط بين طرفي
العقد أو لم تلصق بالطرف اآلخر عنه كما أن قول الكفيل(فإن مات فعلي المال) عقب قوله( :كفلت بدنه) ليس صريحا ً في الشرطية
بل هو كناية تحتاج إلى نية االشتراط مع كونه ملصقا ً بقوله :كفلت بدنه لعدم كونه الكفالة عقدا ً(.")41
النكرة في سياق النفي فيعم

()42

مسألة:
قال البينجويني رحمه هللا" :لفظ (نجس) نكرة في سياق النفي فيعم المتنجس وما ال يستغنى الماء عنه .....وما يتوهم من اختصاص
النجس بغير المتنجس(."...)43
مسألة" :عموم النكرة في كالم ال يفيد عموم ضميرها في كالم آخر ،بناء على ما تقرر أن عموم المرجع ال يقتضي عموم الراجع كما
في آية وبعولتهن أحق بردهن  قلنا نعم إال أن الضمير في سياق الشرط لكونه عائداً إلى نكرة العامة تقتضي العموم" )44(...
مسألة" :فإن كال من عفيفة وسنية نكرة في سياق النفي فتعم عفيفة أبوها فاسق أو عفيفة وسنية أبوها مبتدع أو سني فعلى ذلك ال يصح
النكاح في صورة السؤال ،قلنا :نعم إال أنه البد أن يصرف عن ظاهره ،ويحمل على أن المراد وال ابن أحدهما كفؤ بنت عفيف أو
سني إال أنه حذف خبر االبن للعلم به مما ذكر في الحرية والنسب وغيره.")45(...
-2التراكيب الشرطية
مسألة :الجملة شرطية
قال البينجويني رحمه هللا" :فإن قول المشتري :اشتريت بهذا الشرط صريح في تقي االشتراء بالشرط وكذا قبول البائع ،فإذا رددتها
إلى تقييد لإليجاب وإن خال عن أداة الشرط لتوسطه بين طرفي العقد .وأما صورة السؤال فال تقييد فيها لإليجاب وال للقبول باالشتراط
غاية األمر أن المشتري أتى في زمن الخيار بجملة شرطية مفيدة لتعلق نذر الفسخ بإحضار الثمن سواء كان النذر تبرراً بأن كان
()46
البائع نادما ً أو كان إحضار الثمن مرغوبا ً فيه للمشتري أو كان لجاجا بأن لم يكن نادما ً "....

( )37تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،المؤلف :ابن حجر الهيتمي ،ج ،7ص.482
( )38يستوي حكم" :إن" و"إذا"؛ ألنه يغلب فيه حكم المعاوضةَ التي يعتبر الفور فيها ،وذلك على ما يقضيه افتراق الحرفين .ولو قال :متى أعطيتني ألفًا فأنت طالق كان على التراض بخالف "إن"
و"إذا"؛ ألن لفظة "متى" صريحةً في اعتبار الفعل فاستوي فيه حكم الفور والتراخي( .بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502
هـ) ،تحقق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م ،ج ،10ص399؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى
السنيكي (ت926 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت ،ج ،3ص.)256
( )39فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب) ،سليمان بن
عمر بن منصور العجيلي األزهري ،المعروف بالجمل (ت1204 :هـ) ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت ،ج ،4ص.310
( )40جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.366
( )41جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،2ص10و.22
( )42جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.50
( )43سؤال :ماء مجتمع من قطرات المطر الصيب في شوارع أو صحن دور تفتت بها نجاسات اآلدميين وروث الدواب وزبل الكالب وغير ذلك وفيها وفي ثمرها طين مائع وأوساخ متنجسة بذلك
وبنعال ال ّ
طارقين والمترددين على التوالي والتعاقب وبأقدام الكالب وتغيير بذلك تغيراً فاحشا ً فهل ينجس الماء الكثير إذا تغير به وإن لم يكن عين النجاسة بنفسها مغيرة له الجواب(:نعم) ينجس.
جواهر الفتاوى ،للمدرس ،ج ،1ص.21
( )44جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،1ص22؛ ج ،3ص.50
( )45سؤال :زوج فاسق بتقليد من رأى والية الفاسق صغيرته من صغير أبوه فاسق فهل يصح ذلك النكاح؟
الجواب :نعم يصح إذا تساوى الفسقان نوعا ولم يزد فسق أبيه لحصول الكفاءة حينئذ بينهما عفة وبين أبيهما فسقا ً ...جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.50

( )46ج ،2ص.13-11
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قال البينجويني رحمه هللا" :عندما سئل :عما إذا قال الزوج" :أنت طالق بشرط أن تتحملي بما في بطنك" أو "بشرط أن تدخلي الدار"
فهل حكم ذلك حكم التعليق" بأن" و"إذا "قلتم ال ،فما الفرق بينهما؟
فأجاب بقوله :أن الشرط إما إلزامي أو تعليقي ،وبينهما فرق معنوي ولفظي .أما المعنوي :فعلى ما في (الفتاوى الكبرى( ))47أول
الوصية :أن األصل في األول :يعني القول المقيد بالشرط مجزوم به وفي الثاني :خارج عن الجزم بأداة التعليق "كأن "و"إذا".
وأما اللفظي فهو أن ما دخل عليه كلمة "الشرط" أو" على" فإلزامي ،أو أداة التعليق فتعليقي(.")48
مسألة :الضمير في سياق الشرط
قال البينجويني رحمه هللا" :عموم المرجع ال يقتضي عموم الراجع()49كما في آية وبعولتهن أحق بردهن  قلنا نعم إال أن الضمير
في سياق الشرط لكونه عائدا ً إلى نكرة العامة تقتضي العموم(.)50
-3االستثناء
قال البينجويني رحمه هللا" :مما مر على األصح الذي ذكره النووي( )51في االستثناء أنه البد ()52من نية االستثناء قبل الفراغ من
المستثنى منه ،وفي الشرط التعليقى أنه كاالستثناء اتصاال وعودا ،فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل والصفة والغاية كاالستثناء
اتصاال وعودا فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل انتهى(.)53
شرطية من قياس استثنائي(.)54
-5الفرق بين العلة الحقيقية والعلة الجعلية
مسألة :ما الفرق بين العلة الحقيقية والعلة الجعلية؟.
قال البينجويني رحمه هللا:
"نحو الدخول لما كان علة لنحو النذر والطالق بجعل المتكلم فالمتكلم تارة يجعل الدخول الواحد بل الدخول األول علة لما ذكر فيأتي
ت طالق ،وتارة يجعل الخوالت المتعددة علة
ب "إن" أو "إذا" أو "متى" كأن دخلت المسجد هللف علي ركعتان ،وإن دخلت الدار فأن ِ
لذلك فيأتي بكلما بدل تلك األدوات وهللا أعلم (.")55
سئل :عما إذا قال " :طالقك واقع "إن" أو "متى" أو "إذا" شكوت فالنا ً ارتحل"  ،فشكت ولم ترحل عقب الشكوى ،فهل يقع طالقه
في صورة اإلطالق أو ال يقع إال باليأس؟ وهل بين "إن" و نحو "متى" هنا فرق أم ال؟
فأجاب البينجويني -رحمه هللا -بقوله" :أن المحلوف عليه لكونه متصال( ،)56هو النسبة االتصالية( ،)57وقد تقرر أن الحلف على
ت طالق" فال يتحقق البر من الحلف إال
اإلثبات تعليق بالنفي معنى كالعكس( ،)58فالمعنى(" )59إن لم يتصل ارتحالي بالشكوى فأن ِ
بتحقيق االتصال بينهما ،سيما إذا كانت لزوميته جعلية ومصدرة بما يفيد الزمان ،كما " إذا قال" :طالقك واقع ليتصل ارتحالي بها"،
أو قال" :إن لم يتصل ارتحالي بها فأنت طالق" ،ففي مسألتنا لما شكت ولم يرتحل هو وقع طالقه .وال فرق في ذلك بين "إن" و نحو
"متى" إلفادة كل االتصال ،ومن ثم ترى أرباب المنقول أطلقوا القول بأن الكالم هو الجزاء ،والشرط ظرف له ،حتى قالوا أن معنى"
إن جئتني أكرمك" :اكرامك وقت مجيئك ،وحتى أن "إن" ال تدل على الزمان إشارة إلى إفادتها االتصال .والفقهاء اطبقوا على وقوع
الطالق بمجرد تحقيق الدخول مثال في نحو" إن أو متى دخلت الدار فأنت طالق("...)60
النتائج:
بعد دراستي لبعض المسائل النحوية في كتاب (جواهر الفتاوى) توصلت إلى عدة نتائ َج:
وطرزه بتعليقات لطيفة مستعينا ً
ّ
- ١كتاب (جواهر الفتاوى) يعد مرجعا فقهيا ً مهما ً ،إذ ساق المؤلف من خالله آراء فقهيةً ونقوالً علمية،
في ذلك بعبارات نحوية أو ترجيح قول على آخر ،أو تنبيه على فائدة.

( )47الفتاوى الفقهية الكبرى ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (ت974 :هـ) ،جمعها :تلميذ ابن حجر الهيتمي ،الشيخ عبد القادر
بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوفى  982هـ) ،المكتبة اإلسالمية ،ج ،4ص.4
( )48جواهر الفتاوى ،المدرس ،ج ،3ص.199-198- 197
( )49هكذا وردت(الراجع) جواهر الفتاوى ،المدرس ج ،1ص.22
( )50جواهر الفتاوى ،المدرس ج ،1ص.22
( )51ينظر :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1392 ،2ه ،ج ،11ص.118
( )52كما وردت في كتاب جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص272
( )53ينطر :جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.272
( )54جواهر الفتاوى ،المدرس ج ،1ص 126
( )55جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.371
( )56في المتن(متصلة) جواهر الفتاوى ،المدرس،ج ،3ص.371
( )57ويعبر عنها عند أهل العربية بسبة الجزاء المقيدة بوقت الشرط.
( )58ومن ثم قلت " :وما من الحلف بإثبات قرن* فسره بالتعليق بالنفي بأن* وفسر الحلف على النفي بتعليق بإثبات بها مهما وقع".
( )59هذا عند المناطقة .وأما عند أهل العربية فالمعنى" إن لم ارتحل وقت الشكوى".
( )60جواهر الفتاوى ،المدرس ج ،3ص.372-371
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- ٢يستعين البينجويني في فتاواه الفقهية بتعليالت منطقية ونحوية وغيرها من العلوم ،والسيما علم النحو الذي يستعين بأقوال علمائه
كثيرا في استنباط أحكام فقهية.
 - ٣اهت َّم البينجويني باألدلة ،فكثيرا ً ما يستشهد على إثبات ما يذكر بآية أو حديث أو قول عالم أو ذكر مصدر.
- ٤دقة البينجويني وعنايته بآراء العلماء وذكر مصادرهم ،واطالعه الواسع ،وتعددُ مصادره الفقهية ،واللغوية والنحوية  ،مما يسَّر
له جمع الكثير من أقوال الفقهاء والعلماء.
 -7دقة البينجويني في دراسة الفتاوى وتفاعلها مع علوم اآللة.
فيُعد فقيها ونحويا من طبقة األئمة في عصره؛ لسعة اطالعه على العلوم وأقوال العلماء وأدلتهم ومصادرهم اطالعا ً م ّكنه المشاركة
بالمناقشة والفتوى والترجيح في كل مسألة عرض لها وذكر آراءه فيها.
المصادر والمراجع
-1أسماء الكتب ،عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي ،الشهير بـ « ِرياض زَ ادَه» الحنفي (ت1078 :هـ) ،تحقيق :د.
محمد التونجي ،دار الفكر  -دمشق /سورية ،ط1403 ،3هـ1983 /م.
 -2أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت926 :هـ) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت.
 -3ألفية ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين (ت672 :هـ) ،دار التعاون ،د.ت.
-4بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت  502هـ) ،تحقيق :طارق فتحي
السيد ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م.
-5تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر ،د.ط 1357 ،هـ -
1983م.
-6التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816 :هـ) ،حققه ،وضبطه وصححه جماعة من العلماء ،دار
الكتب العلمية بيروت –لبنان ،ط1403 ،1هـ 1983-م.
 -7الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل
أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق :حمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ط1422 ،1هـ.
 -8جواهر الفتاوى خير الزاد في اإلرشاد لعلمائنا الكرام طيب هللا ثراهم  ،الشيخ عبد الكريم المدرس  ،بغداد ،ط1390ه1971-م.
 -9حاشيتا قليوبي وعميرة ،أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر – بيروت ،د.ت.
 -10ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن
محمد ،الحضرمي اإلشبيلي (المتوفى808 :هـ) ،تجقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1408 ،2هـ 1988 -م
 -11رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252 :هـ) ،دار
الفكر-بيروت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.
 -12شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل  ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (ت 769 :هـ) ،تحقيق :
محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاهرة ،دار مصر للطباعة  ،سعيد جودة السحار وشركاه ،ط 1400 ،20هـ 1980 -
م.
 -13شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األ ُ ْش ُموني الشافعي (ت900 :هـ) ،دار
الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط1419،هـ1998 -مـ.
 -14شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد ال َجو َجري القاهري الشافعي (ت889 :هـ)،
تحقيق :نواف بن جزاء الحارثي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،ط،1
1423هـ2004/م.
 -15شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت:
761هـ) ،تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد ،القاهرة ،ط1383 ،11ه.
 -16طبقات النحويين واللغويين  ،محمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي ،أبو بكر (ت379 :هـ) ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.
 -17علماؤنا في خدمة العلم والدين ،عبد الكريم المدرس ،عني بنشره ،محمد علي القره داغي ،ط1403،ه1983-م.
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ي المصري الشافعي (ت1221 :هـ)،
 -18على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ،سليمان بن محمد بن عمر البُ َجي َْرمِ ّ
دار الفكر ،د.ط1415،هـ 1995 -م.
 -19الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت:
926هـ) ،المطبعة الميمنية ،د.ط ،د.ت.
 -20الفتاوى الفقهية الكبرى ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس
(ت974 :هـ) ،جمعها :تلميذ ابن حجر الهيتمي ،الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت 982:هـ) ،المكتبة اإلسالمية.
 -21فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج
الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب) ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،المعروف بالجمل (ت1204 :هـ)،
دار الفكر ،د.ت.
 -22في أصول النحو ،سعيد األفغاني ،المكتبة اإلسالمية ،بيروت ،ط1407ه1987-م.
 -23القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت817 :هـ) ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
سوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط 1426 ،8هـ  2005 -م.
إشراف :محمد نعيم العرق ُ
 -24كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ،عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي
(ت1192 :هـ) ،تحقيق :محمد بن ناصر العجمي ،دار البشائر اإلسالمية  -لبنان /بيروت ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.
ي ،أبو
 -25الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي األسنوي الشافع ّ
محمد ،جمال الدين (ت772 :هـ) ،تحقيق د .عبد الرزاق السعدي ،راجعه د .عبد الستار أبو غدَّة ،ط1404 ،1ه1984-م.
 -26مسألة جواز االنتقال للشيخ عبد الرحمن البينجويني  ،دراسة وتحقيق ،د .محمد أحمد بابكر ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة
السليمانية.
 -27مسائل خالفية في النحو ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين (ت616 :هـ) ،تحقيق :محمد
خير الحلواني ،دار الشرق العربي – بيروت ،ط1412 ،1هـ 1992م.
 -28مشاهير الكرد وكردستان في العهد اإلسالمي ،العالمة محمد أمين زكي بك ،ترجمة :سانحة زكي بك ،قدّم للجزء الثاني وزاد
عليه ،محمد علي عوني ،مطبعة التفيض األهلية-بغداد1364 ،ه1945-م.
-29معجم أعالم الكرد في التأريخ اإلسالمي والعصر الحديث في كردستان وخارجها ،د .محمد علي الصويركي ،السلمانية ،مؤسسة
ژين2006 ،م.
 -30معجم األدباء= إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي(ت626 :هـ)،
تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1414 ،1هـ1993 -م.
 -31مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام (ت:
761هـ) ،تحقيق :د .مازن المبارك  /محمد علي حمد هللا ،دار الفكر – دمشق ،ط1985 ،6م.
-32المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت ،ط1392 ،2ه ،ج ،11ص.118
 -33موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن مح ّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي
(ت :بعد 1158هـ) ،تقديم وإشراف ومراجعة :د .رفيق العجم ،تحقيق :د .علي دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت ،ط1996 -1م.
 -34نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت1004 :هـ) ،دار
الفكر ،بيروت ،ط أخيرة 1404 -هـ1984/م ،تحفة الحبيب.
 -35همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي،
المكتبة التوفيقية – مصر ،د.ت.
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