
 

 

 
 

   
منتدى شؤون   <الحديث ملتقى أهل

  الكتب والمطبوعات
 كبََواُت اليراع " ألبي تراب "

  الظاهري
 

 حفظ البيانات؟ اسم العضو العضو اسم

 تسجيل الدخول  كلمة المرور
 

 

  البحث اليوم مشاركات English forum العام المشرف اتصل بنا

 
 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع

 

  بحث بالكلمة الداللية

 المتقدم البحث

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 Google احبث يف حمتوايت امللتقى بواسطة

 

 

  تقييم الموضوع  الموضوع إبحث في  أدوات الموضوع   

   1#   
19-11-06, 04:52 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

  الظاهري كبََواُت اليراع " ألبي تراب "

 
املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف
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 .الدين أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم

 

 أما بعد

  " كبَ َواُت الرياع "

 الظاهري أليب تراب

 اجلزء األول

 

 م1982ه  1402ألوىل الطبعة ا

 الثقايف جبدة طبعة النادي األديب

 
 

(1) 
 

 :مقدمته

وليس سبيله ما انتهج ابن  قال يف مقدمته: ) أما بعد فهذا كتاٌب ألفناه إلصالح خطأ الكتاب،
، وال  اللسان تثقيف ، وال ابن مكي يفحلن العامة يف ، وال الزبيديأدب الكاتب قتيبة يف

وإمنا حنوت فيه عثرات األقالم ،  . تقومي اللسان يف وال ابن اجلوزي درة الغواص احلريري يف
، إال أنه تعقب  اللغويني أغالط اجلرائد لليازجي ، وقد ألف أنستاس الكرملي كتاب ولغة

، وأبو اخلضر  تذكرة الكاتب داغر يف القدماء، وحنن نتعقب ُكتاب زماننا هذا كما فعل أسعد
ومعجم  ، الصحيحة اللغة ، وعلى غرار ذلك ألف كتاب الغلط والفصيح منسى يف كتاب

وهو خري هذه الكتب ، أما كتاب زهدي  قل وال تقل ، وألف مصطفى جواد كتابالعدانين
 .فليس بشيء على كرب حجمه ابلكتابة الصحيحة املوسوم جار هللا

علمه   بت عنتوسعت فيما ذكر مصطفى جواد ورمبا تعقبُتُه يف أشياء ندَّ عنها فهمه، أو غا وقد
العربية، وما  كدأيب يف ذلك من أسعد داغر وغريه، وضمنت كتايب ما استدركت على املعاجم

التصحيف وحدوثه  أصلحت فيها من أخطاء، ونبهت عليه من أوهام ....وبدأت كتايب بذكر
الرتكيب اللفظي وأمسيته  ... مث أتبعته ما خيطُي فيه الكتاب من التعابري العربية من حيث
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 .( "وات الرياع"كب

 

 يتبع

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   2#   

19-11-06, 10:46 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
عناوين، تشمل تصحيحات لغوية  بدأ أبو تراب بعد املقدمة مباشرة بسرد الكتاب على شكل

حدثت ألئمة اللغة  من بطون الكتب، وما جرى يف هذا الباب من قصص وحوادث
 .والفصاحة

(2) 
 

 :فبعد املقدمة بدأ أبو تراب بعنوان

 " حبث كلمة سداد "

 

 : قال أبو تراب

 

مع اخلليفة املأمون  ان النضر بن مشيل املازين البصري إماًما يف اللغة والنحو ، وقعت له قصةك
ديوان املعاين  يف إصالح حلن يقُع فيه كثري من الناس ذكرها أبو هالل العسكري يف

وزوال ضيق  ، وابو القاسم احلريري يف درة الغواص، وكانت سبًبا يف حظوته،12ص1ج
االرتياب وابهلل  هنا يف مستهل هذا الكتاب ليستفاد الصواب، وينتفي معيشته وحنن نوردها
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 . التوفيق

 

مسره، فدخلت عليه ذات ليلة، وعلي قميص  قال النضر بن مشيل: كنت أدخل على املأمون يف
فقلت: اي أمري املؤمنني أان شيخ  -راثثة اهليئة القَشف-مرقوع فقال: اينضر ما هذا القشف؟! 

قلت: مرو أشهر مدن خراسان، يقال هلا :  -اخللقان  ( شديد فأتربد هبذهضعيف وحرَّ )مرو
. فأجرينا  -وهو الثوب البايل، قال: ولكنك قِشف مرو الشاهجان ، واخللقان مجع اخللق

النساء فقال حدثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب عن ابن  احلديث إىل أن أخذ املأمون يف ذكر
-من عوز  َسداد إذا تزوج الرجل املرأة لدينها ومجاهلا كان فيها عباس قال قال رسول هللا

مجيلة عن احلسن عن  فقلت صدق اي أمري املؤمنني هشيم . حدثنا عوف بن أيب -بفتح السني
الرجل املرأة لدينها ومجاهلا    صلى هللا عليه وسلم قال: إذا تزوجعلي بن أيب طالب أن رسول هللا

قال: وكان املأمون متكًئا  -قلت الَعَوز احلاجة -السني بكسر -من عوز  ِسداد كان فيها
هنا حلن.  الَسداد قلت: اي أمري املؤمنني سداد؟ كيف قلت فاستوى جالًسا فقال: اي نضر

وكان حلانة وتبع أمري املؤنني  -راوي اخلرب -ن هشيم قلت: إمنا حل .وحيك أتلحنين؟ :قال
البلغة،  السَّداد القصد يف الدين والسبيل، والسداد :الفرق بينهما؟ قلت لفظه. قال: فما

 :العرجى تقول قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم، .وكلما سددت به شيًئا فهو ِسداد

 غرث أضاعوين وأي فىت أضاعوا .....ليوم كريهة وِسداد

 

 .قال: قبح هللا من ال أدب له

 يتبع

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   3#   

19-11-06, 11:12 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 
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(3) 

 "عرفات" اشتقاق

 

 :فصال عن اختالف اللغويني يف اشتقاق كلمة " عرفات " على اربعة أقوال ذكر أبو تراب

 

وعلى هذ يوجه بعضهم قول  مشتق من االعرتاف ألن احلجاج يعرتفون للحق ابلربوبية، :األول
اآلن عرفتما أنفسكما حيث  : هما السالم : ربنا ظلمنا أنفسنا. فقال هللاآدم وحواء علي

 .. اعرتفتما ابلتقصري

 

احلجاج على مشاق  مبعىن الصرب . وهو صرب -بضم العني-أنه مشتق من الُعرف  :الثاين
 .الوصول إليه

 

اج وهو الرائحة الطيبة، وتوجيهه أن احلج -بفتح العني-الَعرف  أنه مشتق من :الثالث
 . ويكتسبون رائحة طيبة يتطهرون من الذنوب

 

 :وتعليله من مثانية وجوه مشتق من املعرفة ، :الرابع

 

 .احلجاج يف هذا اليوم ابلرمحة أن هللا يتعرف إىل -1

 

 .املوقف تعارف احلجاج لبعضهم يف هذا -2

 

 .قول ابن عباس أن آدم وحواء تعارفا يف هذا املكان -3

 

ل مناسك احلج فلما وقفا بعرفة قال له: أعرفت املناسك، قال نعم . آدم علمه جربي أن -4
 . مروي يف كتب التفسري وهو

 

 .ما رآه ما روي عن علي بن أيب طالب أنه عرف هذا املكان أول -5
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 .املناسك؟ أن جربيل علم إبراهيم املناسك وأوصله إليها فقال له أعرفت -6

 

 . الشام بعرفة عد أن تركهما مث عاد منأن إبراهيم التقى إبمساعيل وهاجر ب -7

 

 .عرفات أن إبراهيم ُأري املناسك كلها عند األمر له بذبح ابنه فعرف -8

 

 :بعدها قال أبو تراب

 

 .إىل حبث طويل لسنا هنا بصدده والرتجيح حيتاج

 

 يتبع

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   4#   

07-12-06, 10:36 PM  

  طالب شريف
 غفر هللا له

  
 03-09-28تاريخ التسجيل: 

  603المشاركات: 

 

 

 
 .األسواق لقد حبثُت عن هذا الكتاب فلم أجده، ولعله نفد من

 

 .املواصلة أخي الكرمي، أاثبك هللا وجزاك خري اجلزاءأرجو 

 
 طالب شريف

 الشخصي مشاهدة ملفه

 شريف البحث عن المشاركات التي كتبها طالب

   5#   

27-01-07, 09:03 PM  

  أبو مالك العوضي
 وفقه هللا

  
 05-10-04تاريخ التسجيل: 

  4,950المشاركات: 
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 خريا موضوع مهم، جزاك هللا

 

 !اي أخي الكرمي هال تفضلت ابإلكمال

__________________ 

 [ يل ويتوب علي إذا استفدت من املشاركة فادع هللا أن يغفر ]

 

 العربية جن اإلنس يبصرون ما ال يبصر غريهم أصحاب :قال الشافعي

 
 أبو مالك العوضي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العوضي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو مالك

   6#   

30-01-07, 08:59 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
 معذرًة على التأخري شيخنا الكرمي

 

 هللا تعاىل سأواصل إبذن

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   7#   

30-01-07, 09:10 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
(4) 
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 " اختبار املعلمني "

 : 14قال أبو تراب ص 

 :112ص 7األدابء لياقوت احلموي  ويف معجم

إىل أوالدان فامتحنهم، فمن   إن اخلليفة الواثق ابهلل قال لإلمام املازين : إن ههنا قوماً خيتلفون
الصفة، قطعناهم عنه قال: فامتحنتهم،  كان عاملاً ينتفع به، ألزمناهم إايه، ومن كان بغري هذه

أبس على أحد منكم، فلما رجعت إليه ال :فما وجدت فيهم طائاًل، وحذروا انحييت. فقلت
علوم، ويفضل الباقون يف غريها. وكل حيتاج  قال: كيف رأيتهم؟ فقلت يفضل بعضهم بعضاً يف

منهم رجاًل، فكان يف هناية اجلهل يف خطابه ونظره. فقلت: اي  خاطبت الواثق: إين إليه. فقال
  :فيهماملؤمنني، أكثر من تقدم فهم هبذه الصفة، وقد أنشدت  أمري

 السماء مساء إن املعلم ال يزاُل مضعًَّفا ولو ابتىن فوق

 .يريد ضعف اإلدراك ووهن التصوير

 وعشاء من علَّم الصبيان أضنوا عقله مما يالقي بكرة

قربك، والنظر إليك،  فقال يل: هلل درك، كيف يل بك؟ فقلت اي أمري املؤمنني: إن الغنم لفي
أهل يوحشين البعد عنهم،  الوحدة، وأنست ابالفراد، ويلواألمن والفوز لديك، ولكين ألفت 

يل: فال تقطعنا وإن مل نطلبك.  ويضر هبم ذلك، ومطالبة العادة أشد من مطالبة الطباع. فقال
 فقلت: السمع والطاعة

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   8#   

02-02-07, 02:47 AM  

  طالب شريف
 غفر هللا له

  
 03-09-28تاريخ التسجيل: 

  603المشاركات: 
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 .جزاكم هللا خرياً 

 
 طالب شريف

 الشخصي مشاهدة ملفه

 شريف البحث عن المشاركات التي كتبها طالب

   9#   
03-02-07, 09:03 AM  

  إبراهيم املديهش
 وفقه هللا

  
 07-02-02تاريخ التسجيل: 

  114المشاركات: 

 

 

 
 ....الرائعة جزاك هللا خريا أاب إبراهيم على هذه الفوائد

 (الرياع الكتاب( قريب من )كبوات فائدة :/ أليب تراب    رمحه هللا    كتاب أيضاً بعنوان )أوهام

. 

اللغة(( ،ولألسف فقدت مكتبته بعد وفاته، بطريقة  وأبو تراب إمام يف اللغة ،مل يُقدر قدره)) يف
 . احملرره العجيبة، كشواهد القرآن حيث بلغ اجلزء العاشر غريبة، وفيها مامل يطبع من حبوثه

خ دكتوراة يف قسم األدب)جامعة اإلمام( مقدمة من األ وقد نوقشت قريباً رسالة
 العبدالكرمي    أعانه هللا على طبعها    الفاضل:/د.عبدالكرمي بن عبدهللا

 
 هيم المديهشإبرا

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المديهش البحث عن المشاركات التي كتبها إبراهيم

   10#   
03-02-07, 09:09 AM  

  هيم املديهشإبرا
 وفقه هللا

  
 07-02-02تاريخ التسجيل: 

  114المشاركات: 

 

 

 
 ....الرائعة جزاك هللا خريا أاب إبراهيم على هذه الفوائد

 . (قريب من )كبوات الرياع (فائدة :/ أليب تراب    رمحه هللا    كتاب بعنوان )أوهام الكتاب

،ولألسف فقدت مكتبته بعد وفاته،  ((وأبو تراب إمام يف اللغة ،مل يُقدر قدره)) يف اللغة
العجيبة، كشواهد القرآن حيث بلغ اجلزء  وفيها مامل يطبع من حبوثه احملررهبطريقة غريبة، 

 . العاشر
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يف قسم األدب)جامعة اإلمام( عن أيب تراب، مقدمة من األخ  وقد نوقشت قريباً رسالة دكتوراة
 عبدهللا العبدالكرمي    أعانه هللا على طبعها    الفاضل:/د.عبدالكرمي بن

 
 إبراهيم المديهش

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المديهش البحث عن المشاركات التي كتبها إبراهيم

   11#   

03-02-07, 01:33 PM  

  طالب شريف
 غفر هللا له

  
 03-09-28تاريخ التسجيل: 

  603المشاركات: 

 

 

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة إبراهيم املديهش

 وفاته، بطريقة غريبة، فقدت مكتبته بعد

 ُفقدت أخي الفاضل؟ كيف

 
 

 :اقتباس

  براهيم املديهشاملشاركة األصلية كتبت بواسطة إ

 م( مقدمة من األخقريباً رسالة دكتوراة يف قسم األدب)جامعة اإلما وقد نوقشت

    الفاضل:/د.عبدالكرمي بن عبدهللا العبدالكرمي    أعانه هللا على طبعها

 املوضوع الذي نوقش؟ ما

 

 .وجزاكم هللا خرياً 

 
 طالب شريف

 الشخصي مشاهدة ملفه

 شريف بالبحث عن المشاركات التي كتبها طال

   12#   

03-02-07, 02:50 PM  

  إبراهيم املديهش
 وفقه هللا

  
 07-02-02تاريخ التسجيل: 

  114المشاركات: 
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 ، وحرقاً ممن مل يرتض قيمة سومها!!؟ فقدت؛ بيعاً ممن اليعرف قيمتها ، وسرقة ممن وصل إليها

....... 

 (....تراب حياته ،وأدبه رسالة د.العبدالكرمي موضوعها )أبو #

 
 إبراهيم المديهش

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المديهش البحث عن المشاركات التي كتبها إبراهيم

   13#   

09-02-07, 11:37 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
  األخ حنبلي .. ولك ابملثل

 هللا وبياك وشكر هللا لك هذه الفوائد األخ إبراهيم .. حياك

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 ائليأبو إبراهيم الح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   14#   

09-02-07, 11:45 PM  

  حلائليأبو إبراهيم ا
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
(5) 

 "لألعشى إعراب بيت  "

 :قال املربد: سألُت املازين عن قول األعشى

 زال زواهلا هذا النهار بداهلا من مهها ما ابهلا ابلليل

واليوم والليلة،  كيف نصب النهار؟ فقال: نصبه على تقدير: هذا الصدود بداهلا النهار
 .زواهلا والعرب تقول: زال وأزال مبعىن واحد، فتقول : زال
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مصنفاته: كتاب علل  وللمازين كتاب جليل أمساه: ما يلحن يف العامة وذكر ابن الندمي من
التصريف، وكتاب  النحو، وكتاب تفاسري كتاب سيبويه، وكتاب األلف والالم ، وكتاب

 .معاين القرآن كبري العروض، وكتاب القوايف، وكتاب الديباج يف جوامع كتاب سيبويه، وكتاب

وقيل سنة مثان وأربعني وقيل  طيب يف اتريخ بغداد أنه مات سنة تسع وأربعني ومئتنيوذكر اخل
 .سنة ثالثني

__________________ 

  .( مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   15#   

09-02-07, 11:57 PM  

  أبو إبراهيم احلائلي
 وفقه هللا

  
 02-04-29تاريخ التسجيل: 

  881المشاركات: 

 

 

 
(6) 

 " تصريُف َعىَن ب  ه"

 :قال أبو تراب

النحوي قال قال املازين: كنت عند أيب  ومن مسائل اإلمام املازين ما حدث عنه تلميذه املربد
ابألمر؟ قال: كما قلت عنيت ابألمر، قال:  ل فقال له: كيف تقول عنيتعبيدة، فسأله رج

ابألمر، فأومأت إىل الرجل، ليس كما قال: فرآين أبو  فكيف آمر منه؟ قال فغلط، وقال: اعنُ 
تصنع عندي؟ قلت: ما يصنع غريي، قال: لست كغريك، ال  عبيدة، فأمهلين قلياًل، فقال: ما
رأيتك مع إنسان خوزي سرق مين قطيفة، قال: فانصرفت  جتلس إيل، قلت ومل؟ قال: ألين

 .قال يل: أدب نفسك أواًل، مث تعلم األدب وحتملت عليه إبخوانه، فلما جئته

كأنه ِليُ ْفَعَل  األمر من هذا الفعل ابلالم، ال جيوز غريه، ألنك أتمر غري من حبضرتك،:قال املربد
 .هذا

االستعمال عىن كرضى  ُعىن ابلضم عناية، وورد يفقلت: يعين أن تقول يف األمر لُيعن به. و 
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 .ايئًيا العتالل الم الكلمة فيه قليال ويف اسم الفاعل يقال: هو به َعن  ألن هذا الفعل انقًصا

 .الوعاة وهذه القصة أوردها ايقوت يف معجم األدابء والسيوطي يف بغية

__________________ 

  .( الذين هم حمسنونمع الذين اتقوا و  قال تعاىل: ) إن هللا

 
 أبو إبراهيم الحائلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحائلي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو إبراهيم

   16#   
31-03-07, 01:55 AM  

  أبو مالك العوضي
 وفقه هللا

  
 05-10-04تاريخ التسجيل: 

  4,950المشاركات: 

 

 

 
 أين أنت اي أخي احلائلي؟

 

 املوضوع، فال حترمنا من فوائدك شتقنا إىل إكماللقد ا

__________________ 

 [ يل ويتوب علي إذا استفدت من املشاركة فادع هللا أن يغفر ]

 

 العربية جن اإلنس يبصرون ما ال يبصر غريهم أصحاب :قال الشافعي

 
 أبو مالك العوضي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العوضي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو مالك

   17#   

31-03-07, 03:55 AM  

  منصور مهران
 وفقه هللا

  
 07-03-16تاريخ التسجيل: 

  212المشاركات: 

 

  (عن )كبوات اليراع

 
 -منذ حنو عامني  -جبدة  كنت قرأت يف جملة ) جذور ( اليت تصدر عن النادي األديب

اجلبار توامة يف نقد كتاب ) كبوات  تبها الدكتور عبدمقاالت  ثالاث أو أربعا على ما أذكر ، ك
 . الرياع( اجلزء األول الوحيد الذي ظهر للقراء
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جمموعا ، فقد ذهبت  وأهيب إبدارة النادي املوقر أن جتمع هذه املقاالت يف كتاب لُيتاح للقراء
 -راب خباصة ، وحسبه وتراث أيب ت املقاالت ومل يتنبه هلا كثري من املعنيني ابلرتاث اللغوي بعامة

 . جهده وما يتصل به ؛ تثنية للنكبة ما أصاب مكتبته من بعده ، فال ُيصاب -رمحه هللا 

 . وهللا معكم موفقا وُمعينا

 
 منصور مهران

 الشخصي مشاهدة ملفه

 نصورالبحث عن المشاركات التي كتبها م

 مهران

 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 

 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

 إبحث في الموضوع

إذهب
 

 المتقدم البحث

 تقييم هذا الموضوع

 ممتاز

 جيد

 متوسط

 سيئ

 سيئ جدا  

 

  تعليمات المشاركة

 إضافة مواضيع جديدة ال تستطيع

 الرد على المواضيع ال تستطيع

 إرفاق ملفات ال تستطيع

 تعديل مشاركاتك ال تستطيع

 

is  odeBB cمتاحة 

 متاحة االبتسامات

 متاحة [IMG] كود

 االنتقال السريع

إذهبمنتدى شؤون الكتب والمطبوعات
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