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 يف كتابه معاين القرآن وإعرابه-ما رده الزجاج إىل كالم العرب من –املسائل النحوية
 عبدالرمحن عثمان حممد اليتيمي.د

أستاذ النحو والصرف املساعد بقسم اللغوايت
كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية

:امللخص

، ااة كب ا، م اولل ةلااري وا،رمااا،كاااا العلماااس الساااهتوا مصتماال حوااوب الواااو ل ااب وا ااد اللغااة العرهيااة يرتر
 ما ااانوا ةا امتلل اوا ع مس ا لة ديم ااا لا ا م الع اار ا اا، يمصتم اال هب ااا ركع اار و ااد ن ااب الت اارها الا اارإ ي راه ا
ٍ  مجاس مذا الباث ليعىن جبمع،ي ياسا
اة الار ادماا الججاا م كا م العار ع كتاها معاا،دد من املساال الواو
ُ
 م ااع موا ا ااتصا موا ا ااة لمي ااة رُب ا نمال و اااة اس ااتد ل م اان، يامتل ااع ميص ااا العلم اااس و ااي يرتعي اادا، الت اارها ي راه ا
 يةلري هعاد التعارع لا،راه الباحث وواًب،  مث ررجيح ما، سواسٌ ركاا موامتا جلمصو الواا رم خماللا هلم،دمصا
. يمعرمة موصج العلماس الساهتل ع ةلري،احلديد املاانية يالجمانية ل حتجا ها مصم
.ة؛ ك م العر ؛ احلديد الجمانية؛ احلديد املاانية؛ موصج العلماس، الاج اجا ؛ املسال الواو:الكلمات املفتاحية
Presentation and Discussion of Reversion to Arabs’ Speech in Grammatical Issues by
Al-zajjaj in his Book (Ma'aani Al-Qur'an wa I'raabihi)
Dr. Abdul Rahman Othman Mohamed Al Yatimi
Assistant Professor of Grammar and Syntax, Department of Linguistics
Faculty of Arabic Language at the Islamic University

Abstract:
Precedent Scholars were concerned in the Origins of Grammar to inlay and determine
the rules of the Arabic language, paying great attention to that, in terms of Qur’anic
Accuracy and its Parsing. Whenever they differ on an issue, they would reverse to Arabs’
Speech (Induction and Analogy). This research aimed to collect several grammatical
issues that Al-Zajjaj reversed to Arabs’ speech in his Book “Ma'aani Al-Qur'an wa
I'raabihi”.However, Scholars have differed in their Origin and Rule by discussing them
scientifically to show weather his inference is valid or not, and whether it agrees with the
consensus of grammarians or disagrees with them, then the Researcher decides which one
is correct after Identifying the spatial and temporal limits to establish rules with their
speech and know the methodology of Precedent Scholars in that.
Keywords: Al-Zajjaj, Grammatical issues, Arabs’ Speech, Temporal limits, Spatial
limits, Scholars Methodology.
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د .بدالرمحن عماا حممد اليتيمي :ما ده الججا م ك م العر من –املسال الواو،ة -ع كتاه معا الترها ي راه .

مقدمة:

هسم هللا ،ياحلمد هلل ،يالص يالس م ل سوب هللا ،يهعد:
دالما ما ،اوا ك م العر حجة ،حجة ع املعىن ياملبىن ،يمن حجيات رهنم كانوا ،ستدلوا ه ل
نب الترها الارإ ،مععماا ني هللا و ،ووي جامعي املصاع را ،رديه م لساا ر،ش ةا امتللوا ع
رهية من رهية الترها ،ألن نجب ل سبعة رحرع ،ي ري :سبع لغات -كما ةكر هع صم كاهن س م،
ياهن تيبة( )1ي ا ماللصم غ مم ،-يرشصر رلري اللغات :رهية ر،ش ،مث ما سواما من ظوامر ماة م يس،
يمذه اللغات حصرما العلماس هل رتدإ ي م  ،ري هداب للظ هللظ ،ري حرع حبرع ،ري زايد حرع

ينتصان  ،ري امت ع حركات البواس ،ري ع اإل را  ،يرم ا ع اإلمالة يالتلخيم(.)2
ي شري را ةلري كاا مرجع املصتمل إب را الترها يمعاني  ،مرتامم ،رجاوا و ل همر ،سواس
ركاا ،تعلق ًبإل را  ،رم ًبلبواس ،رم ًبملعىن ،معتمد،ن ع ةلري ل ما استتر ع رةماهنم من موامتت لا م
العر  ،مامللسريا ،لسرين ي،ربزيا معاني يمتا لا م العر  ،يخباوة را الاتاهة العرهية كانت مالية من
الوت ياهلمج يالع مات ،مااا مرجعصم ع ةلري ما يامق ك م العر  ،يالواا ،علموا را اإل را مرع
املعىن ،يالصرميوا ،دكوا را هواس الالمة ،اوا يمق ريزاا العر .
يأل اا العر بال متعدد  ،يرلسوتصم خمتللة ،كاا هع صم ،لسر املعىن يمق معرمت  ،ي،ذكر من األيزاا
ما يامق بيلت  ،ي ،ب الالمات كما عصا ،مرتاه ،رجح مذه ،ي ،عع رلري.
ي د جاس الججا ع كتاه معا الترها ي راه يرحاب كع ا من املسال الر اُمتُلع ميصا م ك م
العر  ،مع دا ه حجت  ،يموصا ما كاا موامتا جلمصو العلماس ،يموصا ما كاا خماللا ،م دت را رمجع مذه
املسال  ،يرروايهلا ًبلعرض يالوتاش يالرتجيح.
أسباب اختيار املوضوع:

 .1ا شتغاب ًبلترها الارإ الذي مو ك م هللا سباان يرعام ،يد اسة لم من لوم .
 .2ا ط ع ل موصج الساهتل ع رلس الترها ي راه  ،يكيع كاا ك م العر مو مرههتم لذلري.
 .3دم روايب مع مذا املونوع ًبلد اسة يالوتاش –من م ب حبعي ،-سواس للججا ري لغ ه.
 .4روصيص الججا رصرحيا رلمياا ًبلتياس ل ك م العر ع د موانع ،يمل ،ان ةلري مباض
الصدمة ،ه ةكرما ع مونع رع يد ري ير عيع همر.
 .5الو وع ل العل الر كاا ،عت هبا الججا ود امتيا ار  ،يموا اتصا موا اة لمية.

( )1م ال الترها ،اهن س م ،)339/1( :ي ي ،ماا الترها ،اهن تيبة.)30-29/1( :
( )2جاز الترها ،الرامعي(:ص.)51:
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 .6الو وع ل املسال الر دما لا م العر التدماس ،يحمايلة هطصا ها م العر اآلمر،ن الذ،ن مل
،طلع ل لغتصم ،ع ةلري الو ت ،يخباوة رنوا لموا را الترها نجب ل سبعة رحرع ،متد ،اوا
املعىن ع لغة رمرى غ ما كاا ع اللغة الر اس ليصا.
 .7رسلي ال وس ل املسال الواو،ة الر دما لا م العر  ،يحتليلصا ،يموا اتصا ،ياحلام ليصا
موامتة ري خماللة.
مشكلة البحث وحدوده:

الو وع ل مج ٍع من املسال الواو،ة الر دما الججا م ك م العر ع كتاه معا الترها
ي راه  ،ي ويلصا ،يموا اتصا ،مع هراز ر واب العلماس ميصا ،يررجيح اآل اس يمق األدلة املعترب  ،يليس الغرض
استتصاس املسال كلنمصا ،ه رض ما ،توم ه املتام ،ي،ت ح مو الا م.
الدراسات السابقة:
الد اسات الر رعىن ًبلججا يكتاه كع  ،ي غراهة ،موصا ل سبي املعاب:
 .1ا جتصادات الوااو،ة ود الججا من م ب كتاه معا الترها ي راه  ،حمل امد التطاايي ،يمو حبث
مواو ع حولية كلية الد اسات اإلس مية يالعرهية التاهعة جلامعة األزمر ،العدد  ،31ي د ان ش ميصا
سبع ار مس لة حنو،ة ،مصتما مبوا اتصا ،ديا ربيل ،راد موصج الججا ري حجيت ع ا ستد ب
ها م العر  ،يمل رلتق مذه املسال ًبملسال الوا د ع حبعي ،ما الباعل ع ي ٍاد مستت م.
الججا من م ب كتاه "معا الترها ي راه " من اجلاجس الراهع م
 .2التوجي الواوي للتراسات ود م
هنا،ة اجلجس السادس ،د اسة حتليلية حنو،ة ،لو ا ا اواب حممااد باااس ،يمو حبث راميلي لد جة املاجست .
 .3الد اسات الواو،ة ع معا الترها ي راه للججا  ،حممود بد اللطيع مواز ،سالة ماجست  ،كلية
الرتهية ،األنبا .2000
 .4الججا حيار يهاث ه يمذمب ع الواو ،للدكتو حممد واحل التار،ر ،سالة ماجست  ،هغداد 1967
م ،يمي سالة رُعىن ًبلتعر،ع ًبلججا  ،مع ربيل مذمب من م ب املسال الواو،ة.
 .5الججا ملسرا ،يمي سالة دكتو اه للباحث :الطيب رمحد بدهللا رمل ،يلا ان الباحث اكتل
ًبإلشا ات ديا اخلوض ع التلاوي كما ع املباث العالث من اللص الراهع ،يمل ن
،لتق مع مذا
الباث ع اإلشا ل مس لة احلمد.
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 .6معا الترها ي راه للججا  ،د اسة حنو،ة يورمية ،لعبدالبا ي حممد حسن ،ي بدالرحيم سلياا،
جامعة السوداا ،ي د روايب اجلوانب الواو،ة يالصرمية ،يمي الججا م املذمب البصري.
 .7موصج الججا ع امتيا ار ع التلس من م ب كتاه معا الترها ي راه  ،ادب هن حممد مر بد
هللا العمري ،سالة ماجست .
ما ُّ رلري د اسات ويت هاتا الج اجا  ،يروايلت من جوانب خمتللة ،يلان مل رطلع ل د اسة
ساهتة مماثلة رُعىن هرد املسال م ك م العر إلثبات ا د ري نليصا.

خطة البحث:
املتدمة ،يميصا موصج الباث يمطت .
التمصيد ،يمي التعر،ع ًبلججا يكتاه معا الترها ي راه .
املباث األيب :ك م العر  ،يمي مطلباا:
املطلب األيب :حجية ك م العر  ،احلديد الجمانية ياملاانية.
• احلديد الجمانية.

• احلديد املاانية.
املطلب العا  :موصج العلماس ع التياس ل ك م العر .
املباث العا  :املسال الر دما الججا م ك م العر  ،يمي ست ار مس لة:
• املس لة األيم :وب هعض العر  :احلمد هلل " ي " ن
احلمد اّللن.
• املس لة العانية :التوب ع :جراس التوب جمرى الظن.
• املس لة العالعة :التوب ع اتهع (ري).

• املس لة الراهعة :التوب ع حذع الياس ع امل ا ع املرموع ع ول رعام،( :وم ن
أيت).
• املس لة اخلامسة :التوب ع نداس للظ اجل لة( :اللصم).
• املس لة السادسة :جميس املاني مبعىن احلاب ع ول رعام( :يكاا هللا لوا غلو ا).
• املس لة الساهعة :التوب ع نصب (م ا) من ول رعام( :مآمووا م ا لام).
• املس لة العاموة :التوب ع رعوية املصد يمجع من ول رعام( :ي ا كوتم جوبا ماطصريا).
• املس لة التاسعة :التوب ع اد ال م

ود العطع ،من ول رعام( :ماةمب رنت ي هري متار ).
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• املس لة العاشر  :التوب ع نداس امل اع من ول رعام( :اي هين اكب معوا) متد جوز اي هويا ًبلتياس
ل ك م العر اي غ ما ر ب .
• املس لة احلاد،ة ار  :التوب ع استغواس اللع (هدا) ن ما ل  ،لاعرر ع ك م العر .
• املس لة العانية ار  :التوب ع حذع امل اع من ول رعام( :هطر،تتام املعل ).
• املس لة العالعة ار  :التوب ع رعد،ة اللع (،ذمب) من ول رعام،( :ذمب ًبألهصا ).
• املس لة الراهعة ار  :التوب ع استعواس التلي من الاع .

• املس لة اخلامسة ار  :التوب ع :مونع (يرا املساجد هلل).
• املس لة السادسة ار  :التوب ع رباع الللظ الللظ.
اخلامتة ،يميصا رهرز الوتالج يالتوويات.
الفهارس العلمية ،يميصا:

• ثبت املصاد ياملراجع.
• مصرس املونو ات.

التمهيد ،وفيه التعريف ابلزجاج وكتابه معاين القرآن وإعرابه:
كت ررمجت ؛ ملا لدى املواغلل
املٌ ك يب سااق الججا رشصر من را ُ،عارع ،يلو الصوا ة الباعية لرت ُ
هعلوم اللغة من معرمة اتمة ه  ،يهاتاه  -مح هللا ،-م ،ااد خيلو كتا حنوي ري ورع ديا ةكر ر ،ع ٍ
وب ري
،راد مذمب ع مس لة ،كما ،لوت معريب الترها يملسر ،من األمذ آب ال موامتة ع الغالب ري خماللة.
مالججا مو :رهو سااق هراميم هن حممد هن السري هن سص الججا البغدادي ،لُنمتب ًبلججا خلرط
يروصرع األةماا
لتب زم حىت غطا ل ا يكويت  ،م ُ،ذكر الججا
الججا يووا ت ع وباه ،يمو ٌ
لي  ،يكاا د،نموا مان سليم املذمب يالعتيد  ،يمن رهرز العلماس ع اللغة ،يالواو ،يالصرع ،يالعريض ،ي د كاا
مت ا معدما، ،ج،د دمل ن د مم ينصع ع اليوم ،يلان حلب للعلم يشد شغل ه ارص هععلب ،مث ةمب
حللتة ريب العباس املربد ،يطلب مو را ،علنمم ر ص ما ،ر،د من التعليم ل را ،عطي ك ٍ
،وم د مها مد حيار
هعد را ملس مطوت
سواس ررعلام ع ةلري اليوم رم مل ،تعلام ،مجلس لي ي زم  ،يمو من رهرزه لتد ،س الط
يهرا ت ع اللغة ،يةلري ودما جاسه كتا من هين ما مة من الصرا ،طلبوا من ،د س ري دمم ،مث طلب الوز،ر
بيد هللا هن سليماا معلما لولده التاسم ،الذي ركرم هعد است م الوزا  ،يظ ندمي حىت روع الوز،ر ،يرُد ك
سعة لم مبا ملل من كتب رماد موصا العامة ياخلاوة ،ي سيما يرهنا كانت ع مووا اللغة يهداهبا املختللة ،يمن
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رهرزما :معا الترها ي راه  ،ياألمايل ،يالتواع ،يا شتتاق ،معلت يرمعلت ،اللرق هل املؤنث ياملذكر ،الرد ل
ثعلب ع اللصيح ،يخمتصر ع الواو ،يغ ما الاع .
شيوخه :زم املل جليلل من لماس اللغة ،يُ،عرع د ُ التلميذ مبن زم ،مايع مبن زم ع هدا،ت
ثعلب رمحد هن حيي ،مث ركم مس التعليم ل ،د ريب العباس املربد ،يمها من مها ع العلم ياألد .
تالميذه :لسعة لم صده الط ُ من ك مااا ،يرُعرع ماانت مبن ختار ل ،د ، ،كاهن ال اسرا ،
ياهن الوااس ،يريب التاسم الججاجي ي لي ُ،وسب ،يريب لي اللا سي ،يالوز،ر التاسم اهن بيدهللا ،ي ريب احلسن
لي هن احلسن الرما  ،يمم من رشصر العلماس ع صرمم.
روع ع هغداد -الر ُيلند ميصا -سوة310 :ه ،ي ي 311 :ه ،ي ي 312 :ه ،ي ي 316 :ه ،ي مره
نيع يمثانوا اما(.)1
ٌ
يرما كتاه معا الترها ي راه مصو من رمم الاتب الر وولصا الججا  ،يرحد الاتب الرالد الر ويت
هبياا معا الترها يشرحصا ،ي را كع من هاير  ،ي هراز راسار يروجيصصا ،يهياا لغات العر .
و مند ت ه نُسخ
اخلالف يف امسه :الذي لي ركعر احملتتل را ا (معا الترها ي راه ) يمو الذي ُ
الاتا املطبو ة ،يالذي لي مرتمجوه ،يلان هع صم مالع مي ؛ ي،رى را ا ( را الترها يمعاني )؛ ة اب
تت مبا
ع متدمت  :مذا كتا را الترها يمعاني  ،ي حاجة للخوض ع رلاوي ةلري؛ ماملعىن ياحد ،ي د ُسبن ُ
ال حمتتو الاتا .
موضوع الكتاب :اهل الججا صده من ليل ؛ ة ةكر رن خمتصر ع را الترها يمعاني  ،مصو جيمع
هل لمي التلس ياإل را كما ،ظصر من ا  ،ي د اب ع كتاه " :ي منا نذكر مع اإل را املعىن يالتلس ؛ أل اا
ل مذمب اللغة ري ل موامتة
،تبل" مث ةكر رنا ،وبغي ألحد را ،تالم ع الترها
كتا هللا ،وبغي را ا
ر واب رم العلم.
منهج الكتاب :يالذي ،ظصر من مطالعة الاتا رنا كاا ُ،ت مندم اإل را ل التلس  ،ي،ولي غا،ة
امتمام  ،ي،ذكر املعا الواو،ة ع اآلايت ،ي،وا اصا ،يُ،ربز الظوامر اللغو،ة يالواو،ة يالصرمية ،ي،ذكر ر واب
اللغو،ل ميصا كيونس ياخللي يسيبو ، ،مث ،بين التلس ليصا ،يغا،ة ما كاا ،ذكره ع التلس ،راد ر واب امللسر،ن
ينتلصا ديا اخلوض ع رلاويلصا ،ي جب ع ةلري ،ماللغة ميداا ختصص  ،ي ليصا م  ،يهبا اشتغ .

( )1روظر ررمجت ع :ات ،خ العلماس الواو،ل ،التوومي ،)38/1( :ينجمة األلباس ،رهو الربكات األنبا ي ،)183/1( :ي نباه الريا ل رنباه الواا  ،التلطي،)194/1( :
ييميات األ ياا ،اهن ملااا ،)49/1( :يس ر م الوب س ،الذميب ،)222/11( :يالواع ًبلوميات ،الصلدي ،)228/5( :يهغية الو ا  ،السيوطي.)411/1( :
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ي د كاا ،ذكر اآل،ة ،مث ،تخنم موصا كلمات حيلنملصا حسلوه ييمق طر،تت  ،مبتدًئ مبا ميصا من اشتتاق
يرو لغوي ،ي،و د ر واب لماس اللغة ميصا ،مستاصدا ها م العر شعرا ينعرا ،مث ُ،عر ما حيتا موصا م
را  ،مع موا ات أل واب الساهتل ي،وامتصم ات يخياللصم رمرى.
كما رن كاا ُ،عىن إب،راد التراسات متوارر يشاة  ،ي،وجصصا حنوااي ،ي،ذكر معانيصا ًبمت مصا ،يمما ُحيسب ل
رنا كاا واحب ري ،معل الرغم من رن كاا رلميذا للمربد البصري ،رن كاا خيالع مد ستصم ع موانع
ن
رجح ر اسه يمذمب  ،حىت لو كاا متلردا هبا.
كع ي،وامق الاوميل ،يخيالع املد ستل رحياان ،ي ُ،م
سنة أتليفه :ةكر الدكتو بداجللي شليب ع متدمة حتتيت ر اا الججا رم  16اما ع ليل  ،ي د

رهناه سوة 301ه(.)1
مما ،عين رنا رلل ع همر حيار  ،ي د كاا مذا د،دا العلماس الصاحلل ،كانوا ،تجرؤيا ل رلس
الترها ي راه هعد هلوغصم مرحلة الو ج العلمي ،يمتاوصم من العلم ،متاوا لوم الترها م ما خيتموا هبا
حياهتم.
املبحث األول :كالم العرب ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :حجية كالم العرب ،احلدود الزمانية واملكانية.

ك م العر شعرا ينعرا من مصاد ا حتجا األويلة لدى لماس العرهية لغة يحنوا ،لذلري كاا حرااي هبم
را حيدديا زمان يماان  ،ملعرمة من أيمذيا و لغتصم.
مإن ملا ظصر اإلس م ،ييو نو ه ماا ق األ ض يمغا هبا ،يمر العر املسلموا من جج،رهتم ،يدم
األ اجم ليصم حمبل لإلس م ،طامعل ع نا الرمحن ،امتل الا م ًبلا م ،مما ر ادى م رسر اخلط  ،يكعر
يرلاي  ،حيوصا مل ،تع حمبو العرهية ماتوع األايدي ،ه ًبد يا هونع وانل حتمي لغتصم ،ينواه حتلظ
اللان نم
دسيتصا ،حلاظا ل رلسوتصم ،يرار،عا ملن ر اد را ،تعلم لغتصم ،مااا ريب ما اموا ه وي مذا العلم ،يمعرمة
من أيمذيا و  ،يمن ،طرحون  ،مجعلوا لذلري حداا زمويا يهمر ماانياا.
احلدود الزمانية:
شري را حتد،د هدس ةلري من الصعوهة مبااا ،لذلري احتا العلماس ع ةلري كع ا ،يخباوة ر اا صر ما
ب اإلس م كاا صر جصالة ،راس ي كتاهة ،ي ردي،ن ،يمجيع ما يولوا لة ليلة نُتلت ن طر،ق احللظ
يالريا،ة ،يلو جاس كل ري جلُّ لجمرت كتبوا من املو يث ًبلايس الاع (.)2

(، )1وظر :متدمة معا الترها ي راه  ،شليب)21/1( :
(، )2وظر :الصاحيب ع مت اللغة يسون العر ع ك مصا ،اهن ما س.)36/1( :
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يحتد،د ي ت ٍ
ُ،ص ام كع ا مبا رنا يولوا مصياا هليغا سليما من اللان ياخلط  ،ة كاا العر
هدس هعيو
،وطتوا ل سجيتصم يطبيعتصم ،ديا ماب مار ،يه وانل ينعية خي عوا ليصا ،رنع م ةلري ا تجاز
العر هلغتصم موذ الوا  ،متد كانوا خيتا يا من األللاظ رمجلصا ،يمن العبا ات ر ذهبا ،مرب وا ع مووا الا م
شعرا ينعرا ،ما ُّ ما يو روي ٍ ،
ماب من املعر يالدمي  ،لذلري مل ،ع يه امتمامصم يمل ،اغلوا ه ًبهلم.
يملا مل ،عد اللساا ل حال  ،رتبعوا األزموة الر هتيت ميصا اللغة سليمة ،مامتللوا ع ةلري ربعا مت ع
ر يستصم ي وانيوصم ،ماايلوا جامد،ن را ،صلوا م نتيجة يلو ل يج التتر،ب ،ة ،صعب التاد،د ،مموصم من
جعل ،وتصي ع موتصع الترا العا ع حديد سوة 150ه ،رما الاعر مآمره ما ال ةي الرمة ،يالرجج ما ال
األومعي مبا ال اهن مرمة( ،)1مياوا حتتيق ةلري را سموا من
ؤهة ،كما ةكر رهو مري هن الع س ،يحداه
ُّ
ن
تج هاعرمم مطلتا يمم اجلامليوا
،ستاصديا ه من الاعراس م طبتات ر هع ،الطبتتاا األيم يالعانية ُحي ُ
ياملخ رموا ،يالطبتة العالعة يمم اإلس ميوا الذ،ن كانوا ع ود اإلس م كاللرزدق يجر،ر ،ماألوح اجلواز،
يالطبتة الراهعة املولديا يمم الذ،ن جاسيا هعدمم ك يب نواس يهاا  ،ياملر اجح دم ا ستاصاد مبا الوه(.)2
ميظصر را اإلشااب ياخل ع ،تع ع العالعة يالراهعة ،م هو مري هن الع س كاا ُّ
،عد شعر اإلس ميل مولدا
روع ع ريامر الترا األيب ،زا ما را ما رحسن مي مؤ س
حمداث ،م ،عتد ه ي ،ستاصد ،مع را هع صم نم
األومعي( )3ع هدا،ت  ،يلاو م اده هعد يما ريب
الاعراس د ُسبتوا لي  ،يما رمط يا مي مصو موصم ،ياتهع ع ةلري
ُّ
مري م يما اهن مرمة ام 150ه.
يالصوا الذي ر اه -يهللا ر لم -واة ا حتجا ح واهلم ،يمذا الذي لي ركعر العلماس ،يمن ادمم
مبسبب معاورهتم هلم ياكتلالصم ًبألمذ من بلصم.
رما الطبتة الراهعة مالذي لي ركعرمم دم ا حتجا هاعرمم ،ه د ،ص ح اد اإلمجاع ،كما اب
السيوطي(.)4
يلاوصم ع الوا ع العملي يع ا ستاصاد جندمم د جتايزيا مذا احلد ،مسيبو ،رمذ ن هاا هن هُرد،
يمو من الاعراس املولد،ن( ،)5كما رنا أيمذ من ر را زمو مصو ،د ك س مة رلسوتصم يواة مريايهتم ،ي و
حجيتصم ،يمم متتدموا متا نة هغ مم ،ه ي ود الوظر ع كتب من جاس هعد سيبو ،نرامم د جتايزيا الوطاق
(، )1وظر :املجمر ع لوم اللغة ،السيوطي ،)411/2( :يا رتاح ،السيوطي( :ص ،)123يد اسات لغو،ة ع رمصات كتب اللغة ،رهو سال.)25/1( :
(، )2وظر :مجانة األد  ،البغدادي.)6-5/1( :
(، )3وظر :العمد ع حماسن الاعر ،اهن شيق.)91/90/1( :
(، )4وظر :ا رتاح ع رووب الواو ،السيوطي( :ص.)120
(، )5وظر :الاتا  ،سيبو ،)441/4( : ،يمل ،وسب
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()1

الجمين م الترا الراهع اهلجري رحياان ،كاهن جين  ،يالجخماري الذي رمذ ن ريب متام ثتة مو ع دالت ي لم
()2
اهن مهري الذي ركعر من ا ستاصاد هاعر املتويب( ،)3يغ ه ،يمم ه
ًبللغة يرن ،توب ما ،ري ، ،يموصم ُ
،ب يالتيس ُ ،م ،اوا الاامد اد مولردا هتا د ري كاسرا
شري حر،صوا د يتوا ،يما د امم م ةلري التتر ُ
إلمجاع ،ه ركعر ما ،اوا رلس ا لتا د ري من ًب التمعي استئواسا غ .
مصذا التلايت ع حتد،د زمن حمدد ُّ
،دب ل ا نطرا ميما هيوصم ،ما امل ل نظر  ،يك ٌّ ل نواه
،تيس ليصا ختتلع ن اآلمر ،يللجمع هيوصا رحسن هعض لمالوا املعاور،ن ع رتسيم صر ا حتجا م
سمل :صر ،وتصي ع موتصع الترا اهلجري العا  ،يمو ما كاا ع احلوانر ،ي صر ،وتصي ع هنا،ة الترا
حسن؛ ة هتيت الباد،ة مبو ى ن اللان يهعيد ن
العالث ري رياس الراهع ،يمو ما كاا ع الباد،ة ،يمو حتد،د ٌ
خمالطة األ اجم(.)4

احلدود املكانية:
ير ين ه التبال املوثوق هلساهنا مصاحة يه غة يس مة من اخلط  ،ملم رلسد رلسوتصا ،يمل ختتل هغ ما،
مين املتار ود رم الصوعة ،ماللص هل احلدا،ن مي وعوهة؛ ة هيوصما ا رباط يثيق،
حىت ي ا رعدات احل اد الج ا
مبعض التبال كانت ر،بة من األمم اجملاي  ،يهع صا كانت مبو ى هعيد وصا ،مااا مستوى ا حتجا متما،جا
حبسب التر يالبعد املاا حىت ي ا امتلع الجما  ،ياألم لية متي دالما -ميما ر ى -لل اه املاا  ،حيث
اا التتسيم اجلغراع ،يمعرمة املخالطة من دمصا ُّ
رشد نبطا ،يركعر د ة ،لذلري امتلع العلماس ع حتد،د الجماا،
مبع صم نظر ٍ
لتبيلة ما سلم لساهنا مم اد الجمن ،يهع صم نظر ألمرى مسد لساهنا متصر ،ي ا
ردب ل ةلري من
األومعي يواب للصاا ي يالتلا حبعا ن األ را األ ااح.
ح ت
نم
مذا ي د رمجع رم اللغة سللا يمللا ر اا لساا ر ٍ
،ش األمصح ،يلغتصم األول  ،ير مهنم م جانب
مصاحتصم كانوا ،تخ يا من ك م الومود العرهية رمجل  ،ي،تذي وا ر ذه  ،ي ،يلون م سليتتصم ،حىت غديا
األمصح ،مليس ع ك مصم كاااة ٍ
رسد ،ي كساة هيعة ،ي وعوة متيم( ،)5يللصاحتصم اب الرسوب ول هللا
لي يسلم( :ران رمصح العر هيد ر من ر،ش)(.)6

(، )1وظر :اخلصالص ،اهن جين.)32/1( :
(، )2وظر :الاااع ن حتالق التوج ، ،الجخماري.)87/1( :
(، )3وظر :ع التعر،ب ياملعر  ،اهن هري.)34 ،32/1( :
(، )4وظر :متالة للدكتو بد الرزاق الصا دي ع جممع اللغة ا مرتاني ل الاباة العوابورية هتا ،خ.2017/6/20
(، )5وظر :الصاحيب ع مت اللغة ،اهن ما س.)28/1( :
(، )6وظر احلد،ث ع :شرح السوة ،البغوي.)202/4( :
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،عين نليصا ن غ ما ،ممن التبال من

رت مصاحة وصا ،م ن
ُمذت وصا

يحتتيق األم لية لتر،ش
ايب( )1ع متدمتصا:
اللغة ،ياستُا نصد ها مصا ،يارُّ نا ليصا ع الغر،ب ،يع التصر،ع ياإل را  ،ي د جع اللا ُّ
يهعض من كوانة يطيس ،يةلري لتوسطصم اجلج،ر العرهية ،ري كما
رسدا يمتيما ي يسا ،ي يت هعدما :مذ،ٌ ،
ٌ
،وولوا حهنم رم الوهر سااا اخليام يهيوت الاعر ،متد كانوا حمصول ن غ مم ،ملم ،عرموا حريع غ مم من
لتوحاصم يجلالصم ،يغلظة
األمم ،يمل ،سمعوا كلماهتم ،يمل ،طالعوا ل اداهتم ،يكانت األمم وصم رهعد؛ ُّ
رطبا صم.
يع املتاه مل أيمذيا ن احل ر ،ري كما ارمصم اهن جين حم املد ( ،)2أل اا احلانر جممع الواس من ك
يجذام جملاي هتم األ باط من
مااا ،ر ي جم ،يمل أيمذيا ن سااا الرب اجملاي ،ن لألمم األ جمية ،كلخ ٍم ُ
مصر ،ي هار جملاي هتم اللرس ،ي من رغلب جملاي هتم اليوانا ،ي بال اليمن جملاي هتم رم احلباة ياهلود ،ي
من ثتيع ملخالطتصم جتا اليمن ،ي من ايد يغ اساا لترهبم من رم ال ااام ،مطرحوا ك رلري اللغات نطراهبا،
يانتتاض مصاحتصا.
يمع ةلري مإهنم من
جيوزيا األمذ امن سلمت لغتصم من التبال رلري ،كما ةا كانت ر،ةٌ موجي،ة ل
نلسصا ،غ خمالطة لغ ما ،ملتجمة ح يستصا يمبانيصا راًب يرصر،لا يلغة ،حىت اب اهن جين" :مإةا لمت ر اا رم
مد،وة ًب وا ل مصاحتصم ،يمل ،عرتض اللسا ُد شيئا من لغتصم؛ لوجب األمذ وصم كما ،ؤمذ ن رم
الوهر"( ،)3يةكر الل يزًبدي را وما ع اليمن ،ساووا جب ر زهيد ًب وا ل العرهية اللصياة م زمو (،)4
الاامعي املتوىف ام 204ه من
كما را كع ا من العلماس ك محد هن حوب ي بدامللري هن ماام يغ مها د جع
ا
تج ها مصم ،ي،ريا رنا حجةٌ هص ٌ ًبللغة ،ؤمذ و الا م ،يكاا األدًبس أيرون لسعة حلظ ،
العتات الذ،ن ُحي ُّ
()5
متد كاا حيلظ ار ه ع ٍ
يهري مسد
ي
،
هيت مع معرمت هغر،بصا ي راهبا
اس ةلري ر ،ا ،م ،ؤمذ ن ٍم
ُ
تج ها مصا.
لسان ملخالطة ري جماي  ،حىت ي ا كانت بيلت مما ُحي ُّ
ُّ
ميدب ةلري ر اا معيا اللصاحة الذي جيب األمذ ه -ع ر،ي -مو العجلة ي دم اخللطة ،م جانب العتة
ع املتالنمم ،مصو األكعر وا ا ،ياأل ر وواًب ،ياألسلم للخري من م ع العلماس ع احل مند الجمين.

(، )1وظر :احلريع ،اللا ايب( :ص.)147
(، )2وظر :اخلصالص ،اهن جين.)7/2( :
(، )3وظر :اخلصالص ،اهن جين.)7/2( :
(، )4وظر :التاموس احملي  ،الل يزًبدي.)301/1( :
(، )5وظر :املجمر ع لوم اللغة ،السيوطي.)126/1( :
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ي د ،رجع رل ي هعض اللغات ل هعض م د رسبا  ،رحسن الدكتو حممد يد ع مجعصا
يحصرما ،حىت حازت التبوب ،يرجريا ليصا العم  ،يمي(( :)1كعر ا ستعماب ي لت  ،يموامتة التياس يخماللت ،
يلغة احلجاز،ل متاه لغة غ مم ،يي يد اللغة ع الترها ري دم ي يدما مي ).
ي ل مذه األسبا س هين ك مي ل املسال الواو،ة ع ًبهبا ،متد ُ،ل نم الججا لغة ع متاه لغة،
ختر ن مذه األ هعة.
ي د ،رى غ ه اس ةلري ،ألسبا
املطلب الثاين :منهج العلماء يف الرجوع إىل كالم العرب:
كاا العلماس ،رييا ما عوه من ك م العر يحيتاموا لي  ،ه جعلوا السماع موصم يالتياس لي رولل
من مصاد ا حتجا  ،مالسماع مو ما ثبتت مي اللصاحة من ك م هللا ،ري ك م سول -ول هللا لي يسلم-
ود من حيتج ه  ،ري ك م العر شعرا ينعرا ،يع مذا األم ينعوا نواه يموامج ،ماشرتطوا مي اللصاحة
مر.
يالعتة ،يحديه زمانيا يماانياا كما م
صلصا اهن جين رلصي
يحىت ،ستتيم املوصج ع املسموع سموه م مطرد يشاة استعما ي ياسا ،ي د م ا
حسوا ،مجعلصا ل ر هعة رحناس :مطرد ياسا ياستعما  ،يمو ر ما د جة ،يشاة ياسا ياستعما  ،يمو ر لصا،
الرد لي  ،يمطرد ع التياس ديا ا ستعماب ،يمطرد ع ا ستعماب شاة ع التياس،
ي جيوز التياس لي  ،ي ُّ
يمع لا ةلري حمعلة كع ( ،)2مث رروا م ةلري املسموع يحتريا رول  ،م ُن ع من مرد ري مجا ة؟ يم ل نظ
ري ؟ يملصوا م رلصي ةلري هعد رحواب :األيب :الذي نظ ل مع مجاع العر ل الوطق ه  ،ميُاتج ه
مرد ياحد يمالع مي اجلمصو  ،ميُوظر ع حال يمصاحت  ،مإا كاا مصياا يكاا
ي،تاس لي  ،العا  :ما رالام ه ٌ
مرد يمل ُ،سمع
ك م مما ُ،تاس لي ميُاسن ه الظن ،متد ،اوا د رمذما من لغة دمية ،العالث :ما رالام ه ٌ
من غ ه ما خيالل ي ما ،وامت  ،مإةا ثبتت مصاحت ُبن ي م ُ مد ،ك مذمم ن ؤهة يرهي (.)3
حيتج ه  ،يمىت ُ،بىن لي
يمذه الد ة موصم ع معرمة املسموع يرول يمن ياه ،يكيع ياه حىت ُ،علم مىت ُّ
األو العا  ،يمو التياس.
مالتياس ع رول اللغوي :رتد،ر شيس هايس همر( ،)4ي ودما ُ،طلتون ع اللغة مإهنم ،عووا ه  :انتااس
ت ك م العر  ،يريب من رسس ل رهو األسود الدؤيل الد املد سة البصر،ة ،الذي متح ًب العرهية ،يرهنج
سبيلصا ،يينع ياسصا( ،)5ي د مار هعد رطوا حىت متا ياستتام ،يللعلماس مي موامج يطُُرق ،مالبصر،وا يمم ياده
(، )1وظر :املستوى اللغوي لللصا ياللصجات ،حممد يد( :ص.)80
(، )2وظر :اخلصالص ،اهن جين.)99/1( :
(، )3وظر :املجمر ع لوم اللغة ،السيوطي.)198-196/1( :
(، )4وظر :متا،يس اللغة ،اهن ما س.)40/5( :
(، )5وظر :نباه الريا  ،التلطي.)49/1( :
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ل املطانرد الغالب ،يالاوميوا رطلتوه متاسوا ل املطرد يالااة
ا تصريا ل التياس املتياد ،م ،تيسوا
يالاع يالتلي  ،يموصم من موع ًبلالية يرناره ،كاهن م اس( ،)1ي د س اد ًبًب روي  ،يالواو كل ياس.
ي شري ر اا التياس رو ٌ روي من رووب ا حتجا  ،مصو ردا الره هل طبيعة اللغة ي ماب اللار،
يه رومو اللغة يرتطو  ،يه رُ الَّب احلاجات ملا ُّ
جيد من رللاظ يرراكيب ،يه نستطيع مح ما مل ُ،سمع ل ما ُ ع،
ري كما ،توب األيلوا :مح غ املوتوب ل املوتوب( ،)2ألج ةلري جعلوا مي ما جعلوه ع السماع ،ة جعلوا ل
رسسا ي وا د يموامج ،حىت ،اوا م بوطا متووا ع ا ستعماب اللغوي ،ي ،ؤمذ ه كيلما ارُلق ،ميسلم من
يروسع املتعلمل ،م يب ما ووعوه را حصريه ع ر هعة ركاا :رو ُ،تاس لي  ،يمرع متيس ،ي لة
بث العاهعلُّ ،
جامعة ،يحام( ،)3موالب اللا مع مرعٌ ُ،تاس ل رو ٍ مو اللا  ،يالعلة اجلامعة هيوصما اإلسواد ،ياحلام
الرمع ،يماذا ع ك ملية ياس لغوي.
مث جعلوا ل نواه حتدُّه ،يمي :ري  :السماع ن العر  ،يمو شرط يرساس ع ر يستصم مل ،تصاينوا مي ،
لتلت لي ةا مالع ك م العر املوثوق
ما ما ُ،عا ض ك م العر ُ،طرح يُ،رتك ،مسيبو، ،ذكر ر اا التياس ُ ُ،
هعرهيتصم( ،)4ياهن جين ،طرح ةا ا ض املسموع( ،)5اثنيا :دم ي يد املتيس ع املسموع من ك م العر  ،اثلعا:
يجود متاث يرااه هل املسموع يغ املسموع ،اهعا :احلام احلاو من ملية التياس(.)6
ي م جانب رلري ال واه متد سا يا ع التياس ل موصجل :موصج استعمايل ،يموصج تلي ،رما املوصج
ا ستعمايل ميتوم ل الرتكيج ل الظوامر اللغو،ة مسمو ة ري مري،ة ،يمدى اطرادما ،ليسص التياس ليصا ،يرما
املوصج العتلي مي يت هعد حمصلة األيب ،ة ُ،تيح هلم ياس غ املسموع مبا ُن ع ،يةلري ًبستوباط التوا د ن طر،ق
ملية شاليةُ، ،لج ليصا لتتر،ر األحاام ،مع ةكر العل (.)7
يهعد را استتر رو التياس ي ُ نرمت نواهط يموامج يرحاام  ،كاا لجاما ليصم را خيونوا ع هلية
رطبيت  ،حلاجة التوسع اللغوي لي  ،يمعاور ملا ،ستجد ميصا ،م دملوه ع مجيع جما هتا ،وورية ،يورمية ،يحنو،ة،
يلغو،ة ،يما ،عويوا ع مذا البا اجملاب الواوي ،مصو ريسعصا حظا ،يركعرما امتماما ،حىت ي ع رعر،ل  :ن لم
مستخر ًبملتا،يس املستوبطة من استتراس ك م العر  ،)8(...يالاسالي ،توب مي :
(، )1وظر :ملع األدلة ،رهو الربكات األنبا ي( :ص ،)99-95يالتياس ع اللغة هل لماس العرهية يدي سوس  ،ديكو ي( :ص.)5
(، )2وظر :اإلغرا ع جدب اإل را  ،رهو الربكات األنبا ي( :ص.)45
(، )3وظر :ملع األدلة ،رهو الربكات األنبا ي( :ص.)93
(، )4وظر :الاتا  ،سيبو.)20/2( : ،
(، )5وظر :اخلصالص ،اهن جين.)126/1( :
(، )6وظر :التياس ع اللغة هل لماس العرهية يدي سوس  ،ديكو ي( :ص.)10
(، )7وظر :رووب التلا الواوي ،د .لي رهو املاا م( :ص.)27
(، )8وظر :ا رتاح ،السيوطي( :ص.)23
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نامنا الوااو ن
نن ن
اس ،اُتاابع
ي ٌ
ُ
يه ع ُك نم
ياهن جين ُ،علنم للواا املت مر،ن التوسع مي  ،ميتوب :ملا كاا الوااو،وا للعر حتل ...جاز لصاحب
مذا العلم را حيذي ل رمعلتصم الر حذيا ...سيما يالتياس لي مصغ( ،)2ي د سبتصم مي كبا الواو،ل
كاخللي هن رمحد الذي استخر املسال الواو،ة يو ااح التياس ميصا( ،)3يما كتا سيبو ،دلي ل ةلري،
ن
ن
ن
متوسعا ع الواو
ه كانوا ةا ر اديا را ،صلوا الما هتوسع ينبوغ ع الواو ياللغة الوا مي  :يكاا الما م
يمتا،يس .
يمم ع مذا البا خمتللوا متلايروا ،مالبصر،وا يمم رواا الرايد كانوا حمتاطل مي  ،متادديا ع
الريا،ة ،ياشرتطوا ع األو املتيس لي را ،اوا جا اي ل رلسوة العر  ،مع كعر ا ستعماب ع ك مصم ،يالعتة
ع التبيلة ،هيوما جند الاوميل د رو اسعوا مي  ،حىت رمذيا جبميع الرياايت الاعر،ة يالوعر،ة ،ي اسوا ليصا ،يا تديا
ح واب البدي ياحل ر ،يا تمديا الااة يالواد  ،مث جاس هعدمم وم مُتنووا ًبلتياس ،يرُيلنعُوا ه  ،حىت من يرطو  ،ك يب
لي اللا سي ،ياهن جين ،ياهن األنبا ي ،ماللا سي من شد يلعن ن ه ،توب :الواو كل ياس ،ي،توب غ ه :من
رنار التياس متد رنار الواو(.)4
ميظصر من مذا ظيم امتمامصم ًبلتياس ،يكيلية نمده م املسموع من ك م العر  ،ي ل مياهنم ح اا
،رد ما ار نُّلق
التا د اللغو،ة حنو،ة كانت ري ورمية رستتيم ًبألمذ هبذا األو  ،مالججا  -مح هللا -ودما ُّ
لي ري امتُلنع مي م ك م العر مل ،ان هد ا من العلماس ي خماللا هلم ،ه انمجا موصجم ،معت دا
إبمجا صم ،موامتا هلم.
رم ٍر

،اُواتالع

()1

املبحث الثاين :املسائل اليت ردها الزجاج إىل كالم العرب:
احلمد هِ
املسألة األوىل :قول بعض العرب :احلم َد هلل "و" ِ
َّلل.

حت ادث  -مح هللا -ن ر اا األو ع را احلمد من ه،ة ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱊ ﱠﭐ (اللاحتة)2/
را ،اوا مبتدر مرمو ا ،يشب اجلملة مربٌ ل  ،يمذا الذي لي التراسُ املاصو يا ،يلري ع الا م را روصب
رمحد هللا احلمد ،كما ُن ع ن
احلمد هلل ًبجلر.
احلمد ،ل رتد،رُ :

(، )1وظر :معجم األدًبس ،اي وت احلموي.)1747/4( :
(، )2وظر :اخلصالص ،اهن جين.)310-309/1( :
(، )3وظر :رمبا الواو،ل البصر،ل ،الس اع.)31/1( :
(، )4وظر :ملع األدلة ،رهو الربكات األنبا ي( :ص.)45
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لتلت لي  ،ي ُ،تااغ ًبلريا،ة
مث حام ل الريا،تل األمر،ل ًبل عع ،ياولا ايما حهنا لغة من ُ ُ،
و  ،ه جيب را ُ،تااغ هريا،ة الرمع؛ حىت ،ظ ان جام ٌ جواز ي وع مع مذا ع الترها ،لعدم يجود الوظ ل
ع ك م العر (.)1
املوا اة :نمماا مو معلوم ر اا ا سم ةا ي ع ع اهتداس الا م ممن حت الرمع ،يةلري ل األو  ،يغ ةلري
اهن جين مذه التراس حهنا راس رم الباد،ة،
مإمنا ،اوا ل الت ي ، ،يما جاس ل األو متد ٌ
ام ،لذلري يوع ُ
يمراده ع ةلري رهنا جاست ل سليتة العر ( ،)2ممن سليتة العر مع ا سم املبتدر ه ع الا م ةا مل ردم
لي نواسخ جتعل غ مبتدر ،ألن األو  ،يريب رحواب ا سم ا هتداس ،مصو كالوار للمعرمة ،يكالواحد لبتية
األ داد ،يمذا املبتدر ججس ،ي هد للججس من ججٍس همر متمم ل ُ،س ام اخلرب( ،)3يرما يا،تا الوصب ياجلر مصما
شاةاتا ياسا ياستعما  ،مالواصب مل ،ترر ه رح ٌد ،يما يي من نصب مصو ع غ الترها ،ي د سبق ي،ل هنلا،
ن
خمالع لتوا د
(احلمد ناّلل)( ،)4ييج الاذية رن
لي كاحلسن البصري ،الذي رر
يرما اجلر ملم ،ترر ه
ٌ
اإل را  ،مما ي،ل ةا؟ يج لت ي ،اجلر من حيث اإل را  ،ل رتد،ر حرع مٍ
جر ي نامة ،ير ر
ي ،لذلري ما ةكره اهن جين حن رباع حلركة ما هعده ،يمو كسر ال م ع (هلل) رباع ووت لصوت ،متاوا
(احلمد ُاّلل) ،كما ي ع ُوُق ينهن  ،يع ةلري من ك م العر
الالمتاا ع حام املراكب ،يةلري ياسا ل راس
ُ
نظالر ،موصا ما ري ده سيبو ،ع كتاه ( )5من وب الاا ر:
ي اب ان نر ن السا ن
ل ن ُّمري ماهن ُ(.)6
،لسد
ما( نممري) كاا من حت را ،اوا مرمو ا ،يلاوا كسر امليم ربا ا لاسر اهلمج  ،ر اا مذا التياس ُ
(احلمد ُاّلل) ،يرما العاس م ،وبغي را ،اوا،
من حيث اا اإلرباع ،اوا ر يس ةا رُربنع العا لأليب كما ع
ُ
(احلمد) را  ،يع (هلل) هواس ،يحرمة اإل را ر وى من حرمة البواس(.)7
يكذلري را احلركة ع
ُ
مانظر كيع كانت لغة السليتة ساملة من الت ي ، ،يمن الباث ن التوجي يالتالي  ،مااا ري الججا
ُ،لتلت لي  ،مالترها
ع حمل  ،يما ي د من شواة التراسات م ُ،تاس ليصا ،يما ُ ع من ك م هعض العر
معجج هبيان يينوح .
ٌ
(، )1وظر :معا الترها ي راه  ،الججا .)46-45/1( :
(، )2وظر :احملتسب ع ربيل يجوه شواة التراسات ،اهن جين.)37/1( :
(، )3وظر :الاتا  ،سيبو.)24-23/1( : ،
(، )4وظر :احملتسب ،اهن جين ،)37/1( :ي حتاع م س البار ع التراسات األ هعة ار ،البواس.)162/1( :
(، )5وظر :الاتا  ،سيبو.)146/4( : ،
( )6من الطو ، ،مل ُ،علم الل  ،يمو من شوامد الاتا  ،ياخلصالص ،اهن جين ،)147/2( :يشرح الاامية ،الرني.)262/2( :
(، )7وظر :احملتسب ،اهن جين.)38-37/1( :
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املسألة الثانية :القول يف :إجراء القول جمرى الظن.

مبل ر اا ( اب) ع
حد،ع موا ن ول رعام :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ (البتر  ،)69/ا

رو ك م العر رُطلق ل احلاا،ةُ ،حيا هبا ما كاا ك ما؛ ميُعترب ما هعدما ك ٌم مستت ٌّ هذار  ،ملذلري
يحق ( اا) ع هدا،ة الا م الاسر ،يحجت ع ةلري ر اا الا م هعد
رُاسر ( ما) هعدما؛ ما نا اهتُ ندئ هبا الا ُمُّ ،
موطلق) ،مث ار ل وب وم من العر -يمم هوو سليم -مإهنم جيريا
لت زٌ ،د
ٌ
التوب ع حم مع ،متتوبُ ( :
لت ز،دا موطلتا) هوصب ا ل
التوب جمرى الظن ،ي ل لغتصم مإ اا ما هعد التوب ،اوا موصوًب ،حنوُ ( :
هعد ر اا الترها جيب را ُ،ترر يمق ك م العر  ،ي جيوز استخدام لغة
ملعولل للتوب جراس ل جمرى الظن ،ا
يهل ُ
وب)( )1هلتح اهلمج .
سليم مي  ،م جيوز راس  ( :اب رنا ُ ،ا ُت ُ
ص
املوا اة :رمجع الواو،وا ل ر اا ح اق مهج ( اا) هعد التوب
الاسر ،يةلري ا كانت للااا،ة( ،)2لذا ن ا
ُ
حماي التوب()3؛ د اكا حا غ ةلري حيتم الوصب ،يغ ةلري ر ين ه ةا جاست مبعىن الظن،
هع صم ي اب :ا
ٍ
حيوئذ رُلتح ،ل رهنا يمعموليصا معمولة للتوب ،مياوا املصد املؤيب سا ادا مس اد امللعولل( ،)4يرما جراس
مإهنا
التوب جمرى الظن مللعر مي مذامب ،م ما هوو سليم مإهنم جيعلوا التوب دالما مبعىن الظن( ،)5يرما غ مم ميا نرتط
مي شريطا ،م ه مد را ،اوا اللع م ا ا ،حا  ،هعد استلصام متص ه ل شرط سيبو ،ياألملش ،مع :
اجب( ،)6يمل ،ارتط غ مها
(مىت رتوب ز،دا موطلتا؟) ،ي ا مصلت ي لت( :ررنت رتوب زٌ ،د
ٌ
موطلق؟) مالرمع ي ٌ
()7
متساا ،هتوب ال ُاميت األسدي(:)8
كالجخماري يالاوميل يركعر البصر،ل مع ُّ
لعمر رهنيري رم متج ن
املنيوا
ي
ر ُج اصا
را ُت ُ
ُ
وب ه نين لُؤ ٍم
ُ
يع رغلب الاريط م ع ،يميصا هل العلماس رم ٌذ ي دٌّ ،يك ُّ ةلري ،عويوا ع مذا البا  ،يما ،عويوا رنوا
ةكران ةلري روطئة لرري الججا ح اا لغة هين سليم جيوز را ُ،ترر هبا ع الترها ،مستودا ل ا در املستوبطة ر اا
لغة ركعر العر مي التياس ع ةلري.
م وب :ا در ع مذه املس لة سليمة ،يحجت و،ة ،ممما سبق ،ت ح ر اا هين سليم خياللوا سالر العر
إبجرالصم التوب جمرى الظن مطلتا ،يلو سلموا هذلري ع ك مصم العادي،

(، )1وظر :معا الترها ي راه  ،الججا (.)151 /1
(، )2وظر :األووب ،اهن السرا .)263/1( :
(، )3وظر :رينح املسالري ،اهن ماام (.)323/1
(، )4وظر :الواو الواع ،باس حسن.)650/1( :
(، )5وظر :الاتا  ،سيبو ،)124/1( : ،يامللص  :الجخماري.)346/1( :
(، )6وظر :الاتا ( ،)123/1يشرح األمشو  ،)377/1( :يالتصر،ح ،مالد األزمري.)382/1( :
(، )7وظر :امللص ( ،)346/1يا رااع ،رهو حياا.)2128/4 :
( )8من الوامر، ،وظر :د،وان ( :ص.)395
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كلنم  ،ملو لوا اا لغتصم جيوز را يت ع الترها مطلتا ع ك ه،ة مصد ًبلتوب للسدت املعا  ،مت م ول
رعام :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ (األ راع )28/مصوا ،ميان را راوا مبعىن الظن ،ي منا مو استلصام ناا
هلذا ا مرتاس( ،)1يا مرتاس وب ظن ،ماملاركوا ودما رُن نار ليصم مع اللواحش الوا يجدان هًبسان كذلري
،لعلوا ،يمذا تيد ودمم ظن ،يكذا ع ول رعام :ﱡﭐ ﱹﱺﱻﱼ ﱠ (مرإ )30/م ميان را ،اوا مبعىن
الظن ،ي اب الوااو،وا ع ول رعام :ﱡﭐ ﲥ ﲦﲧﲨﱠ (البتر  )140/ن للااا،ة مع استيلاس الاريط هلا
()2
هعد ي
ع ك م العر ي دم اشرتاطصا ود هين سليم ،يمل جيعلوه من ًب الظن  ،يلو كاا مو ل ُلتنات اهلمج ُ

،وجد من رر ه .
معل ةلري جيوز جراس لغة هين سليم ع هي الترها ،أل اا الترها جيب را ،اوا يمق لساا العر  ،ييمق
ما ررسخ ع توب العر يرةماهنم من معاا ،يلو جاس معىن خماللا لذلري ميجب طرح .
يمما ،وبغي اإلشا لي موا :ر اا جراس هين سليم للتوب جمرى الظن ،عين ر اا ك ( وب) ،اوا معواه
لت ز،دا موطلتا ري ظووت ،
الظن ،ه املتصود ر اا التوب د جتعل مبعىن الظن ةا دب السياق ل ةلري ،مع ُ :
ن
لسٌر ي،لسر ك وب ع
خب ع جميس التوب مبعواه األولي ،يألج مذا ا لتباس اب الججا ول حىت أييت م م
الترها ًبلظان.
املسألة الثالثة :القول يف اتبع (أي).
ع ول رعام:

ﱡ ﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ

(البتر  )153/يكذا ود ول رعام:

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ (احلج )1/ري د الججا مذمب سيبو ،ياجلمصو ع حام اتهع (ري) يرا مونع مع
ولة ألي ،ي د رجاز املاز الوصب ،ميصح (اي رُّ،صا الرج ر ب ) ،مث حام ح اا مذا التوب ،صح ،يرن مرةيب

مطريح ملخاللت ك م العر  ،يمل جيجه رحد ب املاز ي هعده(.)3
املوا اة :رمجع الواو،وا ل ر اا (ري) موادى مبين ل ال م ألن نار متصود  ،يرمجعوا ل ر اا الوعت
،تبع موعور ع اإل را معا ينصبا يجارا ،يةلري مرا ا لللظ املوادى ،مإةا لت( :اي رُّ،صا الرج ُ) مليس ع الرج
و هبا لي  ،معلصا مع اسم اإلشا ع (اي مذا
ري مصي مبصمة ُ،تو ا
الرمع؛ ألن مو املوادى ع احلتيتة ،يرما ُّ
الرج ) ةا جعلت اسم اإلشا يولة ملا هعدما( ،)4ي لة جميس (ري) موا جتو،جا ملوادا (الرج ) يسالر ما مي

(، )1وظر :رنوا التوج ،يرسرا الت ي ، ،البي ايي.)10/3( :
(، )2وظر :مغين اللبيب ن كتب األ ا ،ب ،اهن ماام.)541/1( :
(، )3وظر :معا الترها ي راه .)229-228/1( :
(، )4وظر :املتت ب ،املربد.)217-216/4( :
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(رب) ،م جيوز (اي الرج ) ي (اي الوااس) ،ميت ح ر اا التاهع مو موادى ع احلتيتة ،يحت ع مذا املونع الرمع،
يمذا ما رمجع لي الواو،وا؛ كسيبو ،يغ ه( )1غ را املاز ا ج اوز مي الوصب؛ رابيصا ل هوعت ا سم امللرد(.)2
يمذا الذي ةمب لي املاز ُّ رناره الججا ييول ًبلتوب املطريح املرةيب ،يمل ،ت ه رحد من الساهتل
ي ال حتل ،ي ده ع ةلري م املسموع من ك م العر .
يلو ال ال  :ن ًبلغ ع الووع ،حيث ا ر ،ل يج من حيث السماع يالتياس ،رما السماع متد
ادي( ،)3يهبذا ُّ ُ،رد رمراا ،األيب :رن غ
ةكر اهن الباةش ر اا الوصب مسموع ع ك م العر  ،ييامت ع ةلري املر ُّ
،د
مسموع ،يالعا رن رلرد ًبلتوب ،يرما التياس متد ج اوز الواو،وا ع نعت امللرد املوادى الواصب ،كتولري( :اي ز ُ
احلسن) ماحلسن موصو اربا ا حمل ز،د ،مياوا اتهع (ري) شبيصا هتاهع (ز،د).
ر وب :ما ةكره الججا ر ر للصوا  ،يالرد ل التساؤ ت هبذا اجلوا  ،رما التياس ل اتهع (ز،د)
متياس ان ص؛ أل اا (ري) ليست ع و (ز،د) ما(ري) نار مبصمة ،يليست موادى ع األو  ،ياملوادى ع األو
مو التاهع ،يلان لدموب (رب) لي جيس ها(ري) ،ملو كاا ع ماان األولي م جيوز مي البواس ل ال م،
كما ر اا اتهع (ري) هد مو  ،م ،صح را رتوب( :اي رُّ،صا) يرسات ،رما (ز،د) مصو املوادى حتيتة ،يما هعده
اتهع ل م لة ع الا م ،ميصح را رتوب( :اي ز،د) يراتلي ه  .ميت ح من ةلري و حجة الججا  ،ينعع لة
املاز  ،يرما ال اسماع الذي ةكره اهن الباةش ياملرادي م ُّ ُ،
نص من شعر ري نعر ،ؤ،د ةلري،
عتد ه ؛ ة ،وجد ُّ
يجدت ،يما ُ ع من الترها ري الاعر ،توي مذمب الججا  ،يرما
ي د حبعت ما ،ع د وهلما من ةلري مما
ُ
ي اب
التوب هبط ا ول ( :مل ،تل رحد من الساهتل يال حتل) حا ل موامتل كاهن الباةش ياملرادي ،ألا املراد ا
لت :ةكر اهن الباةش ر اا الوصب مي مسموع"( ،)4رتر،را مو هدمع وب الججا  .م وب :اا
هعد وب الججا ُ " :
وب املرادي مرديد ًبللرت الجموية الر اشصا ك ٌّ موصم ،مالججا املتوىف سوة311ه ،مل ،سمع من يامق املاز ،
هعد كاهن الباةش املتوىف سوة528ه.
ي ميان ا حتجا هتوب من جاس ُ
مياوا األو الذي استود لي الججا من املوامتة لا م العر رو متيوا ،يالرري الذي ةكره راي
ويوا ،يمن مالع ةلري معلي اإلثبات ،يما ةكره املاز كاا اجتصادا مو يمل ،وماق مي  ،يهللا ر لم.

(، )1وظر :الاتا  ،سيبو ،)192/2( : ،يشرح رهيات سيبو ، ،اهن الس اع.)319/1( :
(، )2وظر :ل الواو ،اهن الو اق.)345/1( :
(، )3وظر :رونيح املتاود ياملسالري ،املرادي.)1077/2( :
(، )4وظر :رونيح املتاود ياملسالري ،املرادي.)1077/2( :
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املسألة الرابعة :القول يف حذف الياء من املضارع املرفوع:
ع ول  :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ (مود )105/الذي خيتا ه الوااو،وا ع مع مذا ثبات الياس،
وب هعض العر كاصذ( : ،

يلان رر ال ُتاراس اآل،ة هتاس ماسو من غ ايس ،ي د اس اخللي يسيبو ،ل
رد ن ) مإهنم كع ا ما حيذموا الياسات ،ي لتصم ع ةلري كعر ا ستعماب.
ن
،رجح الاججا ُ حذع الياس لسببل :األيب :مجاع التراس ،ي راسهتم سوة متبعة ،يالعا  :ا ع
يمن مثا م
ك م العر (.)1
املناقشة :من املتار ع وا د لم اإل را ر اا اللع امل ا ع املعت م ُحيذع مو احلرع ع حالة

()2
اجلجم مبوجلة الرمع ،ماذموا مو كما حذموا احلركة ع اللع
اجلجم ن ا
ص لي سيبو ،يغ ه  ،يالعلة ودمم ر ،اوا ُ
الصايح يالووا ع األمعاب اخلمسة ،ي ل مذا مااا األو ع مع مذه اآل،ة ع غ الترها را ُ،تاب، :وم أييت،
يلان ُرئ ع هعض التراسات حبذمصا استخلاما( ،)3يمذا ما جع الججا حيام هوجو ارباع مذه التراس للعلة
ص لي  - :مح هللا-؛ ة رر انمع يرهو مر هن الع س
الر ةكرما ،يلان ود رتبع التراسات ظصر م ع ما ن ا
يالاسالي إبثبات الياس ع الوو ديا الو ع ،ي رر اهن كع ًبلياس يو يي لا( ،)4يمن غ السبعة رر هبا ،عتو
يو يي لا( ،)5ي لي م مجاع من التراس ل احلذع ،يلان كعر  ،يالاعر موا ر وى ،يمن رر ًبإلثبات ل
راس البا ل ع الوو ري الو ع م ُّ ُ،
عد خماللا ،ممن رر ًبلياس يو مصو ووا  ،يمن رر ًبحلذع يو يي لا
كاا وواًب كما ةكر اللراس( ،)6ي لي م يج لتول  -مح هللا -هوجو التراس ًبحلذع اربا ا ملا لم من
التراسات.
ي يج ستد ل حنا د جاس معل ع ك م العر  ،مإثبات الياس مو املسموع ن العر  ،دا بيلة
مذ ، ،متد كانوا كع ا ما جيتجؤيا ن الياس ًبلاسر ( ،)7يمن املعلوم ر اا الترها نجب ل سبع لغات ،متاوا مذه
التراس جراي ل لغتصم ،يهللا ر لم.

(، )1وظر :معا الترها ي راه .)77/3( :
(، )2وظر :الاتا  ،سيبو ،)23/1( : ،ياألووب ،اهن ال اسرا  ،)48/1( :ياللمع ،اهن جين ،)124/1( :يملاة اإل را  ،احلر،ري ،)81/1( :يشرح الاامية الاامية،
اهن مالري.)214/1( :
(، )3وظر :اجلم ع الواو ،موسو للخلي اللراميدي.)231/1( :
(، )4وظر :السبعة ع التراسات ،البغدادي ،)339-338/1( :ياحلجة للتراس السبعة ،اللا سي ،)373/4( :ياإل واع ،اهن الباةش.)333/1( :
(، )5وظر :الوار ع التراسات العار ،اهن اجلج ي.)292/2( :
(، )6وظر :معا الترها ،اللراس.)27/2( :
(، )7وظر :الاااع ن حتالق غوامض التوج ، ،الجخماري.)429/2( :
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يك ُّ ما مار مصو ع الترها ،رما ع الا م ميوبغي ارباع وا د اإل را من ثبات الياس معا ينصبا ،يحذمصا

ججما ،ي د اب الواو،وا :ا الياسات حتذع همرا ع التواع ياللواو  ،كالاعر يهايت الترها ،ماحلذع
ميصا كع  ،رما ع الا م م ( ،)1يةلري لئ ،لتبس الرمع ًبجلجم.
تنبيه :حذع الياس ،عين رن سايى اجلجم ع
احملذيع؛ ألا احلذع موا حذع ختليع حذع را .

مة اإل را  ،م هد من رتد،ر احلركة ل احلرع

املسألة اخلامسة :القول يف نداء لفظ اجلاللة( :اللهم).
ع رلس ي را ول رعام :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (هب مراا )26/رطارق  -مح هللا -م رلصي
وض ن (اي) الوداس ،ي جيوز اجلمع هيوصما،
يهل را امليم
التوب ع نداس للظ اجل لة (هللا) ةا ُرا ًبمليم ،ا
ٌ
معت مدا هتوب اخللي يسيبو ،ع املس لة.
رنا احتام لا م العر ،
يمع ةكره لبعض الاوامد الر ُ ع ميصا اجلمع هل العوض ياملعوض و
مبينموا رنا مل ُ،سمع ،يمل ،ت ه رحد ممن ،وثق هعرهيت (.)2
املوا اة :مذه من املسال املاصو ود الواو،ل ،ياخل ع ميصا كب  ،يمي م جيوز اجلمع هل (اي)
الوداس يامليم؟ ممن املتر ود البصر،ل ر اا الياس امللاتة هللظ اجل لة د جيس هبا ونا ن حرع الوداس(،)3
ممعىن اللصم :اي هللا ،يلاوصم استعتلوما ،مجعلوا امليم ونا من حرع الوداس ،ه اد هع ُصم مذه امليم من حريع
الوداس كما ةكر اخللي ( ،)4يالدلي ل ةلري رن مل ،ت ال (اللصم) ع الوداس( ،)5يع غ ه رُذكر ،يةمب
اللراس يالاوميوا م ر اا امليم ليست ونا ن (اي) الوداس ،ه مي وض ن مجلة حمذيمة ،يالتتد،ر :اي هللا رُاموا
خب  ،يلاوصم لاعر ا ستعماب حذموا اهلمج  ،ينموا امليم للصاس من للظ اجل لة ماانت اللا ُص ام ،ياستدلوا ل
ةلري هبعض الاوامد ،مع :
ا ()6
لص ام اي الل ُص اما
ث رل اما
رُ ُ
ننم نةا ما حد ٌ
وب :اي الا ُ

(، )1وظر :الاتا  ،سيبو ،)185-184/4( : ،يشرح رهيات سيبو ، ،اهن الس اع ،)297-296/2( :يشرح الاامية ،الرني.)302-301/2( :
(، )2وظر :معا الترها ي راه .)394-393/1( :
(، )3وظر :الاتا  ،سيبو ،)196/2( : ،ياملتت ب ،املربد.)242/4( :
(، )4وظر :اجلم  ،املوسو للخلي هن رمحد.)137/1( :
(، )5وظر :األووب ،اهن السرا .)338/1( :
( )6البيت من الرجج ،مل ُ،عرع الل  ،يمو ع :املتت ب للمربد ،)242/4( :ياللمع هن جين ،)113/1( :يشرح الاامية الاامية هن مالري.)1306/3( :
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ي وب الاا ر:

ت ري ولاي ن
سباا ن
ت اي اللا ُص اما

لي را ر ُوب ُكلاما
ماةا
م
ي د اد ليصم البصر،وا هرديد كع  ،يمذه املس لة ماصو يع الاتب مسطو ( ،)2ي حاجة م رلصي
حيسن را رهدر ه روطئة للتوب الذي اب ه الججا ؛
التوب ميصا ،مليس مو املراد ،ه ري دت ما ،تت ي املتام ،يما ُ
مجع هل (اي) يامليم ،يمل ُ،سمع ع
ة اجح مذمب البصر،ل مستودا م ك م العر  ،ملم ُ،سمع موصم ع نعرمم ٌ
جتدمم جيمعوا
شري ر اا مذا مو الصوا  ،يه ،صدق اجلوا  ،معود رتبع ك م العر
شعرمم ع هيتل ،ي ا
هيوصما ،يمل ن
أيت ع كتا هللا ،ي ع حد،ث الرسوب -ول هللا لي يسلم -ا سلاموا ًب ستاصاد ه  ،ي ع
األمعاب العرهية.
يرما ما ُن ع من الاعر مصو حم نظر ،مالبيتاا املذكو اا مل ُ،عرع اللصما ،يمل ،وسبصما رح ٌد ،مايع جنجم
حهنا من شعر من ،وثق هعرهيت ؟ ي ا كاا كذلري مصي من الاعر ،يالاعر ردمل ال ري  ،يجيوز مي ما جيوز ع
()1

غ ه ،ي ودلذ م ،صح التياس ل هيتل شاة،ن ماللا ك م العر .
وض ن الوداس رنا مل ُ،سمع :غلر اللصم لل ا ،ي سخ اللصم
يمما ،توي مذمب البصر،ل ح اا امليم ٌ
ل م ا( ،)3ه ُ ع جمردا موصا ،ي ةا ر اديا الد اس الوا :اللصم اغلر ،ياللصم اسخ .
كذلري ر اا الت ي ،الذي ةكره اللراس-ر اموا خب -ليس مو املراد ع الد اس ًبللصم ،ممعواه ع العرهية :ا صدان
خب  ،ملو ر دان ظصا اجلملة ل حتيتتصا ديا العوض ،ير دان الد اس ي لوا :هللا ر اموا خب  ،م ،ستتيم مع ما
نر،د را ند و ألجل ؟ اجلوا  ، :ي ا و اح ع مونع طلب املغلر  ،مإنا ،ص اح ع موانع رمرى ،كالد اس
ًبلسخ مع  ،ي لي  ،ما حتاام م ك م العر روو  ،مصو م السصولة ر ر  ،ياملعىن ميصا رينح ير،سر،
يالتالع هتتد،رات هعيد رؤدي م شاا ت د،د -يهللا ر لم.-
املسألة السادسة :جميء املاضي مبعىن احلال.
ع ول رعام :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ (الوساس )99 /جاست (كاا) يمي مع ماض ان ص ،يكاا جمليس
اللع املاني شااب ود الواو،ل؛ ة امتللوا ع ي،ل  ،مموصم –كاحلسن البصري -من ةمب م رن مبعىن:
هعد حا مذا
كاا هللا غلو ا للعباد ب ملتصم ،ي اب البصر،وا :ك هنم شامديا ع حياهتم من محة هللا ،م ُ لموا ُ
ليس حبادث ،ي ،جاب هللا سباان كذلري ،ي اب همريا :اا اللع املاني موا مبعىن احلاب ،ماملعىن موا :يهللا لو
غلو ؛ ألا (ماع ) من هللا مبوجلة ما ع احلاب.
( )1البيت من الرجج ،مل ُ،عرع الل  ،يمو ع :اجلم املوسو للخلي  ،)137/1( :يال مات للججاجي.)90/1( :
(، )2وظر :اإلنصاع ع مسال اخل ع ،رهو الربكات األنبا ي.)279/1( :
(، )3وظر :األووب ،اهن السرا .)338/1( :
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مث اجح  -مح هللا -التولل األيلل؛ ألهنما ردم ع اللغة ،يرشب ها م العر  ،رنا مل  ُ،معنع التوب
العالث ،ه جعل ،ؤيب م ما ال احلسن يالبصر،وا ،ياستدب ل هتوب العر  :غلر هللا لل ا ،مبعىن ليغلر هللا ل ،
ألنا مىت ما جاس ع احلاب دلي ٌ ل ا ستتباب مإا املاني ،تع مؤداي وصا ألن رمع ،يالعلة ع ةلري -كما
،راه -ر اا األمعاب امتللت رللاظصا مت ع األي ات ،يلان ةا ُلنمت األي ات ميوو هع ُصا ن هعض(.)1
املوا اة :من التوا د املعلومة ع العرهية :التعب ن املاني ياملستتب هللظ احلانر ،يةلري هتصد ح ا ه
اهن ماام احلد،ث و ع املغين ،يري د ر واب العلماس
ع الذمن ،حىت ك ن ماامد ي ت اإلمبا  ،ي د هس ُ
مي ( ،)2ي لي متد ُ،تاب :م ُ،تاس لي التعب ن احلاب ري املستتب هللظ املاني؛ أل اا األمعاب من ي ٍاد ياحد،
،صح للماني ،ميؤر ًبللع املاني ع حاا،ة احلاب؟
يما و اح للااب ري كما ،سمون حاا،ة احلاب املانية مإن
ُّ
مذا مما ُ،اا  ،ي د امتلع مي الواوُّ،وا ،مذمب البصر،وا م ر اا اللع املاني ،دب ل احلاب ةا
كانت مع ( د) ري كاا يولا حملذيع؛ أل اا املاني ي ع يانتص  ،م ،صلح را ،اوا للااب ،يكذلري ر اا ك ما
،صلح للااب جيوز مي را ُ،تاب( :اآلا) ري (السا ة) ،ياملاني ،صلح مي ةلري.
رما الاوميُّوا يربعصم األملش( )3متد ج اوزيا ةلري مطلتا ديا يد ري شرط ،مستاصد،ن مبع مذه اآلايت
الر جاس ميصا اللع املاني يد لت للمستتب  ،متول رعام :ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱠ (اللجر )22/ميان
را ،اوا للمستتب  ،ي ول رعام :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ (الوساس ،)90/ماللع املاني ح ن
صرت
ن
و ُديُمم كما دلت لي راس ،عتو ياحلسن البصري( ،)4كما استدلوا هتوب
مبعىن احلاب ،مصو ع ي : ،حصر ُ
اهلذيل:
()5
كما اناتالض العُص ُلوُ هالال ُ التط ُر
يننم لتاع ُرين لن نذكر ناك نماجٌ
كما استدلوا ًبلتياس ،مإ اا ك ا ما جاز را ،اوا ولة لوار حنو( :مر ت هرج ا د) ،جاز را ،اوا
حا للمعرمة حنو( :مر ت ًبلرج ا دا).
صلصا رهو الربكات األنبا ي ع اإلنصاع(.)6
مذا ي د اد ليصم البصر،وا جبواًبت م ا
ي ود الوظر ميما ةمب لي ك اللر،تل ،يالتمعُّن ع الاوامد الاع جند ر اا البصر،ل د رادديا غا،ة
التادُّد ،يركعريا من الت ي ،ميصا ،يالاوميل ًبلغوا ع جازر ل اإلط ق ،ياألحرى الو وع هل ةلري مو لا
(، )1وظر :معا الترها ي راه .96-95/2 :
(، )2وظر :مغين اللبيب ،اهن ماام.)691/6( :
(، )3وظر ول ع :املتت ب ،املربد ،)123/4( :ي د يوع ول ًبلتبح.
(، )4وظر :معا الترها ،اللراس )282/1( :حتاع م س البار ،البواس.)244/1( :
( )5البيت من الطو ،ع شرح رشعا اهلذليل ،)957/2( :يمو ع :شرح الاامية الاامية ،اهن مالري ،)803/2( :ياللماة ،اهن الصالغ.)251/1( :
(، )6وظر :اإلنصاع ع مسال اخل ع.)205/1( :
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يسطا ،م كعر املت مر،ن د نتديا اآل اس الساهتة ماهن مالري  -مح هللا -اد ل البصر،ل ر،صم موناا ح اا د لة
املاني ل احلاب ري املستتب مسمو ة ع ك م العر ( ،)1كما اجح رهو حياا مذمب الاوميل ياولا ايه حن
الصايح الوا ع ع ك م العر كع ا( ،)2ياهن األنبا ي ،وامق البصر،ل ميتد ( د) ع موانع ،ي،ؤيب ع رمرى،
يمعل ركعر الواو،ل كالججا مع .
نظر -
يالججا موا احتام م ك م العر  ،ال " :ألهنما ردم ع اللغة ،يرشب ها م العر " يع ول ٌ

ع ر،ي -ملي ه،ة ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ مد البصر،وا ميصا حمذيما مو ( د) ،ي حاجة للتتد،ر موا،
أل اا احلذع م ع األو  ،ي ةا جاس احلذع ع موانع م ،عين رنا جييس ع موانع رمرى ،كما ر مهنم ر ايلوا ع
صرت) ولة لا( وما) مت اد  ،يالتتد،ر :ري جاؤيكم وما ح ن
اآل،ة ،متالوا اا (ح ن
صرت ودي مم ،مث الوا :ا املاني
ةا ي ع ولة ملوووع حمذيع ميجوز را ،تع حا  ،يمن البصر،ل من مار اآل،ة ل الد اس( ،)3يمذا لعمري
ظامر ع التتد،ر ،يالد اس ،ستتيم ة ،ؤدي رباك ع املعىن ،لذلري ن اعل اهن
هعيد ،يمي ما مي  ،مالتالُّع ٌ
ماام هتول " :يُ اد نحا ال ُّد اس لي نصم هن يق ُالُوهبم ن تاب ومصم ،تاج "( ،)4م معىن للد اس ل الاامر،ن
حا ،تارلوا ومصم(.)5
ميتا ح من ةلري را رلري التتد،رات يالت ي ،ت ما مي إلناا جميس املاني حا .
يالذي ر اه ررجيح مذمب الاوميل من د ريج  :ري  :رنا كع كعر مطرد ع الترها الارإ ،ي د ي دت
ارات اآلايت ع مع ةلري ،يكذا ع الاعر الذي مو ك م العر  ،م حيسن التتد،ر يالت ي ،ع ك مر ي ع
،تريا مبجيس املاني متام املستتب ( ،)6ي لي م شااب ع ي و متام
ميصا املاني مبعىن احلاب ،ياثنيا :ارهنم ُّ
احلاب ،ياثلعا :ر اا التسليم مبذمب الاوميل ر،سر ل املتعلمل ،ير ر م األمصام ،يمالص من الت ي،
يالتالُّع ،كما رنا ،عا ض ا د  ،يه حتص اللالد .
ي د رالاع الججا ع جعل رشب ها م العر  ،ما م العر الذي حيتام لي اد د مالل ع مذه
التا د كما مار هنلا من كعرر شعرا ،يموامتت آلايت الترها الر نجلت هلغة العر  ،يرما يول حنا ردم ع اللغة
مذلري ربا
ادر دالما.

رردده ع ةلري؛ ة مل جيجم هرتجيح وهلم كما مي
ا د البصر،ل من دم جواز ةلري ،مع ينوح ُّ

(، )1وظر :شرح التسصي  ،اهن مالري.)30/1( :
(، )2وظر :البار احملي  ،رهو حياا)400/10( :
(، )3وظر :املتت ب ،املربد.)124/4( :
( )4مغين اللبيب ،اهن ماام.)257/5( :
(، )5وظر :يح املعا  ،األلوسي.)107/3( :
(، )6وظر :اإلنصاع ع مسال اخل ع ،األنبا ي.)206/1( :
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كما جتد اإلشا م ر اا ررجياي ملذمب الاوميل ،عين موامتتصم ل ط صم ع جواز جميس املاني
مبعىن احلاب مطلتا ،ه جيوز ةلري ع ما ،صح مع املعىن ديا رعا ض ري مري ن السياق(-)1يهللا ر لم.-
(خريا).
املسألة السابعة :القول يف نصب ً
ع معرض راه آل،ة ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀﱠ (الوساس )170/استطرد – مح هللا -م ةكر ر واب العلماس
يامت مصم ع را (م ا) ،م اه الاسالي موصوًب خلريج من الا م ،مستد ح اا العر رتول ع الا م
التام ،كتولري( :لتتوم ان م ا لري) خب ع الا م الوا ص مإهنم ،رمعوا مع  :ا روت م ٌ لري ،مث ةكر ح اا
،بل يج الوصب ،ي،رى اخللي يسيبو ،يالبصر،وا رنا حمموب ل (معوا) مإنري ودما رتوب :انت
ا
الاسالي مل نم

م ا ،م نت ردمع ن رم ٍر يردمل ع رمر همر(.)2
املوا اة :ع نصب (م ا) م ع كب هل الواو،ل ،ي د ةكره الججا مجلة ،يمل ،رجح كما جرت العاد ،
يلاو ةكر وب الاسالي مبوامتة ر ،لا م العر  ،ي نستطيع اجلجم حن كاا موامتا ل ري خماللا ،يلان لعلوا
أنمذ األ واب هايس من التلصي حىت هنتدي ةا ما كانت اآل اس موامتة لا م العر يهلا نظ ري .
رمجع العلماس ل ر اا (م ا) موصو  ،يامتللوا ع انوب  ،مذمب اخللي يسيبو ،م رنا موصو هلع
حمذيع يجوًب ،رتد،ره :التوا م ا( ،)3ي اب الاسالي :ل نما (كاا) ،يالتتد،ر، :ان اإلمياا م ا لام،
،بل يج الوصب مي نظر ،حيث نسب مذا التوب لي رهو حياا ،ياهن ماام( ،)4يغ مم،
ميظصر ر اا ول حنا مل نم
ي اب اللراس :مو نعت ملصد حمذيع ،رتد،ره :مآمووا مياان م ا(.)5
رلري ر واهلم ،يًبلوظر ليصا يمدى موامتتصا لا م العر  ،جند رنوا هل حذع مع  ،يحذع كاا ،يرتد،ر
سرا كتول رعام :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ
مصد  ،ر اما حذع اللع ماع ع ك م العر  ،ا نطمرادا ةا كاا مل ا
(ا ناتاق ،)1/يكع ا ةا ي ع جواًب ستلصام ،يرحياان ع غ ةلري ،كصذه اآل،ة ،يكتول رعام:

ﲷ ﲸ ﱠ ماإلمياا موصو هتتد،ر :يا تتديا اإلمياا ،يمن ك م العر
هع صم:

ت الارح
ل اما حطط ُ

واصا يا ندا

للتُصا

رنباوا

وب ةي الرمة كما نسب لي
يماس

( )1ممن مص ع مذه املس لة يرمدت مو  :بدالرزاق العايدي ع حبع ( :اللع املاني الوا ع حا هل لماس العرهية يا ستعماب التره ).
(، )2وظر :معا الترها ي راه .)135-134/2( :
(، )3وظر :اجلم  ،املوسو للخلي  ،)108/1( :يالاتا  ،سيبو.)282/1( : ،
(، )4وظر :البار احملي  ،رهو حياا ،)142/4( :يمغين اللبيب ،اهن ماام.)455/6( :
(، )5وظر :معا الترها ،اللراس.)295/1( :
( )6البيت من الرجج، ،وظر :ملاتات د،وان .)1862/3( :
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()1

مصو ل رتد،ر مع ،تسل ل ا ل ،ري :رطعمتصا ،ألهنما ُ،طعماا .
يرما حذع (كاا) مصو ر ُّ من ساهت  ،يحلذع (كاا) رحواب ،األكعر را ُحتذع مع ا سم ي،بت اخلرب،
يةلري ةا ي عت هعد ( ا) ري (لو) الارطيتل ،كتوهلم( :الوااس جمجُّ،وا ح ماهلم ا م ا مخ ) ،ياألنعع را
ُحتذع مع اخلرب ي،بت ا سم ،يالعالث :را ُحتذع يحدما ،يالراهع :را ُحتذع مع معموليصا ،كتوهلم( :امع مذا
اما )(.)2
معل مذا راوا اآل،ة ع رتد،ر الاسالي من احلالة األيم ،يُ،اا لي ر اا الاعر ع ةلري راوا ود
ي و صا هعد ( ا) ري (لو) ،يع اآل،ة مل رتع ،مياوا التتد،ر -ي ا كاا سص  -خماللا للتا د الواو،ة الر رتوب
()3
حنا ،اوا ميما ه اد مو  ،ي ،طارد ع حنو مذا  ،يُ،اا لي رمر همر ،يمو ر اا (،ان) املتد جوا ُ
شرط حمذيع ،معود حذمصا ،ص الارط يجواه حمذيمل( ،)4يمذا مما ،ج،د ةلري نعلا ،يع وب اللراس حن نعت
ملصد حمذيع رتد،ره :همووا مياان م ا شااب ر ،ا ،ألا املوووع احملذيع ع رتد،ره مو اإلمياا ،معودما نصل
مإا ةلري ،ستلجم را ،اوا اإلمياا موتسما م شيئل :مياا م ي مياا همر ،يمذا جيوز ،ماإلمياا ياحد ي ا
امتللت د جار  ،حىت ي ا ي ح اا الصلة د يت للت كيد(.)5
يرم ا ،ميظصر -يهللا ر لم -ر اا مذمب البصر،ل ر جح يردلتصم ر وى ،من حيث الوت يالعت  ،رما الوات
ممن حيث ،راد الاوامد الاع ل ةلري من الترها يك م العر  ،يك م الواو،ل ،يرما العت مأل اا التياس
ل حذع اللع مطارد ع ك م العر  ،خب ع حذع كاا مع ا صا ديا ُم نربم  ،يرما وب اللراس مصو ر لصا ،يمل
،ت ه غ ه.
املسألة الثامنة :القول يف تثنية املصدر ومجعه:
(جوُابا) للجمع؛ كما جييس للملرد
ع ول رعام :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ (املالد  )6/جاس املصد ُ

ب ،يةلري
ب ،كما رنا جييس للمؤنث ،ميُتاب :امرر ُجوُ ٌ
ب ،ي جا ٌب ُجوُ ٌ
ب ،ي ُج ا ُجوُ ٌ
ياملعىن ميُتابُ :ج ٌ ُجوُ ٌ
ب ،ياملصد ،توم متام ما ر ن
موامتة لا م العر  ،يًبلتياس ل ( نن ) ،يرتد،ره :ةيي رجوُ ٍ
ُنيع لي  ،مث ةكر
جاب ُجوبوا ،ي ُج ا ُجوباا ،ينساس ُجوُبات(.)6
ر اا وما من العر ،عووا يجيمعوا ،ميتولواٌ :
(، )1وظر :شرح اجلم  ،اهن صلو .)453-452/2( :
(، )2وظر :رونيح املتاود ،املرادي ،)502/1( :يرينح املسالري ،اهن ماام.)253/1( :
(، )3وظر :املتت ب ،املربد.)283/3( :
(، )4وظر :التبياا ع را الترها ،العاربي.)411/1( :
(، )5وظر :الد املصوا ،السمل احلليب.)164/4( :
(، )6وظر :معا الترها ي راه .)155-154/2( :
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جيوز رعويتصا ي مجعصا ،ي لتصم ع ةلري ر اا

املوا اة :ركعر رم العلم ل ر اا املصاد ر اس مبصمة
املصد كاس نم اجلوس ،ياسم اجلوس ،تع هللظ ل الاع يالتلي  ،مع  :الج،ت ،ياملاس ،يالرتا  ،يالعس (،)1
يُ،ستعىن من ةلري ةا كاا لعدد املرات ،مع  :نرهت نرهتل ينرًبت ،ري امتللت رججاؤه ل املاصو من ويل
رم العلم ،مع  :سرت س ي حممد البطيس يالسر،ع.
املختص
ص العلماس مي  ،متالوا :املصد نو اا :مبصم ،يخمتص ،رما املبصم م جيوز إبمجاع ،ير اما
يد م ا
ُّ
يجيمع ياسا( ،)2ي ا كاا غ معديد ،ملي م ع هل العلماس ،مظامر مذمب
مإا كاا معديدا متد ُ،عىن ُ
سيبو ،)3( ،ييامت الالوهل رنا  ُ،اعىن ي ُجيمع ،يالعلة ع ةلري :امت ع رنوا  ،كما ر اا اسم اجلوس  ُ،اعىن ي
ُجيمع مت ع هحاده ،يةمب هع صم م جواز ةلري( ،)4يحجتصم ما ُ ع من الترها يمن ك م العر  ،اب
رعام :ﱡﭐﲂﲃﲄﱠ (األحجا  ،)10/مالظُّووا جاس مجعا مت ع متعلنمتار  ،يري د رهو حياا لي :
ُّ ()5
ظواوت نآب نب م ن
نةا اجلوزاس ر دم ن
اطمة الظوُوان
ت العاُّرااي
ُ
ُ
ي،بدي ر اا مذا املسموع مو ما ر اده الججا  ،أل اا رمعلت الر سا صا روحي هذلري ،يالذي جيعلين ر جح
ةلري ،ر اا العلماس د رمجعوا ل دم اجلواز ع املبصم املؤمكد ،يرمجعوا ل اجلواز ع املعديد ،ملم ،بق املختص
ص لي  ،ي ا كاا صد غ ةلري متد روامم.
غ املعديد ،يكاا حيسن ه  -مح هللا -ر اا ،و ا
صوا ألمر،ن ،األيب :ر اا رعوية املصد يمجع
ملذلري ر وب :ما رنا ر اد املبصم املؤاكد ،مياوا ولُ خماللا لل ا
ا كاا مبصما مل ،ت ه رح ٌد من ال اسلع ي من اخللع ،ي لي ،اوا د مالع اإلمجاع ،يالعا  :ر اا رعوية
املصد يمجع ع غ املختص مل ُ،سمع من ك م العر  ،ي ،صح التياس ل غ املسموع ،ي اما رنا ر اد
اهن
املختص غ املعديد -مع رنا مل ،وص ،ي روحي رمعلت هذلري -مصو ٌّ
ري اجا كع ٌ من العلماس ،مذكر ُ
()6
اهن مالري جبوازه ألنا ه اد مو (.)7
ماام رن املاصو  ،ياتهع مالد األزمري  ،ه ججم ُ
يالذي ر اه -يهللا ر لم -ر اا املصد املبصم جيوز رعويت ي مجع كما رمجع الواو،وا؛ لعدم جميس ةلري
ع ك م العر  ،ير اما املصد املختص م ى جواز ةلري ع ا متيا ؛ ألسبا  ،األيب :ال اسماع ،ييجود شامد
ره  ،يالترها نجب هلساا العر  ،كما رنا ُ ع ع الاعر-كما مر هنلا ،-يالتياس ل املسموع حجة ،العا :
(، )1وظر :اللمع ع العرهية ،اهن جين.)49/1( :
(، )2وظر :رونيح املتاود ،املرادي.)649/2( :
(، )3وظر :الاتا  ،سيبو.)35/1( : ،
(، )4وظر :ا رااع ال ر  ،رهو حياا.)1358/3( :
( )5البيت من الوامر ،وظر :البار احملي  :رهو حيااا.)458/8( :
(، )6وظر :رينح املسالري ،اهن ماام ،)187/2( :يالتصر،ح مب موا التونيح ،األزمري.)497/1( :
(، )7وظر :شرح الاامية الاامية ،اهن مالري.)657/2( :
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تلي ،يمو ر اا املصد د امتللت رججاؤه ،يما امتللت رججاؤه امتلع دده ،ملي اآل،ة ،اب احلسن

البصري ع رلس ما :ري :ظُوُوان خمتللة ،ة ظن املوامتوا استئصاب الرسوب ول هللا لي يسلم ،يظن املؤمووا
الواصر( ،)1مإةا كاا كذلري ماجلمع ه اد مو إلهراز املعىن املراد ،ي،تيس لي املتالم ما ،ر،د من األمعلة املستجد ،
العالث :ر اا التا د الوااو،ة ع مع مذا ،رترب ليصا رغي ا ع املعىن ،ي مريجا ن التصد ،ي ودلذ مالتيس
ل املتعلمل مطلب ،مالعرهية ،س هتوا دما ياسعة خبصالصصا ،ثر،ة حللاظصا ،مذا ا مل جند شوامد ساهتة،
مما ًبلري هاوامد ميان التياس ليصا ،لذا مالع ركعر الواو،ل شيخصم سيبو ،ع مذه املس لة.
املسألة التاسعة :القول يف إعادة الضمري عند العطف.

اب  -مح هللا -ود را ول رعام :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ (املالد  :)24/اا الواو،نمل
،ستتباوا طع ا سم الظامر ل ال م املووي ،يكانوا ةا ر اديا ةلري ا
مإهنم ُ،ظصريا ال م  ،موامتة لا م
مة ل .
ي
العر الذ،ن ،تولوا :اةمب رنت يز،د ،يالعلة ع ةلري ر اا ال م املوو ا

مث رجا ن ول رعام :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (،ونس )71/حنا حس ٌن؛ ألا امللعوب من
،توي الا م،
كما ،توى الا م هدموب ( ) ،كتول رعام :ﱡﭐ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ (األنعام.)2()148/

املوا اة :ع مس لة طع ا سم الظامر ل ال م رلصي ٌ ،يةلري من حيث موامتت لا م العر ،
سم معطوما ل مرموع ،ي ما را ،اوا معطوما ل موصو  ،ر اما العطع ل ال م املرموع،
مإ اما را ،اوا ا ُ
متد كاا الواوُّ،وا كاخللي يسيبو ،ياتهعصم البصرُّ،وا ،ستتباوا العطع ل ال م املتص يكذا املسترت ،م
بدهللا) ،ه الواجب اإلرياا هلاو  ،ي خير ةلري اللاو ن
ُّ
تي ُ
،صح را ُ،تاب( :رماع ُ ي ُ
بدهللا) ،ي (ماعل ُ
ث ثة رحواب :رحدما :التاوكيد ه م مولص

ﱖﱗﱘﱠ  ،يالعالث :غ مها ،مع
نت ن اخللي " :ر اا مذا اإلنما ُ،بىن لي
هعد مو "( ،)3يك ُّ ةلري موامتة لا م العر
(البتر .)35/

بدهللا) ،يالعا  :اإلرياا ها( ) ،مع :
 ،مع ( :امع رنت ي ُ
 :ﱡﭐﱿ ﲀﲁﱠ (الر د ،.)23/ي،رى سيبو ،ر اا العلة ع ةلري
املظصر م مرا ،غنم اللع ن حال ةا
اللع  ،ماستتباوا را ُ،ا نرك
ُ
يآلي الترها الارإ ،يمو ول رعام :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ
ﱡﭐﱕ

(، )1وظر :جامع البياا ،الطربي ،)221/20( :يمعامل التوج ، ،البغوي.)620/3( :
(، )2وظر :معا الترها ي راه .)164/2( :
( )3الاتا  ،سيبو.)378/2( : ،
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ي د ةمب الاوميُّوا م ر اا مع ةلري جيوز ع ا متيا  ،ي ُابح مي  ،مستدلمنل هتول رعام:
املووي ع (استوى) ،كما
معطوع ل ال م
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ (الوجم ،)7-6/الوا( :مو)
ٌ
نم
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱚ

استدلوا ها م العر ؛ ة ي د ةلري ع هعض األهيات ،كتوب مر هن ريب هيعة:
()1
كونعا ن امل راع اسلن م
ت نة ر ابالت يُزمٌر هتادى
ُال ُ
متد طع (زمٌر) ل ال م ع (ر ابالت).
ن
نرجح ،لجموا الواظر ع ك م العر ن املت ن
ياس احلتيتي ملع ةلري ،يمدى موامتة
رلري ر واهلم ،يردلتصم ،يحىت م
ما طُرنح ل  ،يم رلري املوامتة كع ري ليلة ،ممن حيث الاوامد الترهنية ،ماألدلة الر سا صا البصر،وا ركعر ددا
ي ُّ
ردق ينوحا ،يساملة من الت ي ، ،يرما اآل،ة الر سا صا الاوميوا ميُمان جع الواي للااب ،للعطع ،ياملعىن:
استوى جربً ُ ،بلتو حالة كون ًبألمق( ،)2يمن حيث الاوامد الاعر،ة ،ماملعلوم رنا ردملصا ال ري  ،يالاعر ي ا
كاا من األدلة املعترب رنا د ُخيار حيج  ،ي د جيوز التياس لي ملا سبق ،مبيت مري يغ ه د مارج
العلماس ل ال ري  ،مصو من الااة الذي ليس مي ح اجة ،ه اا البيت ُ،ريى (هتادى ُي،دا) م ،اوا هلم مي
شامد( ،)3يلو سلموا هذلري ،ملنم مل ُ،تس لي ؟ ينمل مل ،صلوا من ك م العر مع ةلري ع ا متيا ؟ هيوما يولوا
اد ال م كع ا كما مو مبعوث ع كتب اللغة يالواو.
ي،بدي ر اا الاوميل جواوا لرتجيح ةلري ريس ا للمتعلنممل ،يرمذا ًبألسص  ،ي ياسا ل العطع ع حالة
الوصب ،ة جاز ةلري ًبإلمجاع ،مع  ( :ر،تُري يحممدا)( ،)4يلا ان التياس موا ،صح؛ أل اا ال م املوصو
ليس كاجلجس من اللع  ،خب ع ال ا م املرموع ،ماللع ُ،غ ا مي ن حال الر كاا ليصا ب اإلنما  ،م شب
املظصر يوا مولص  ،كما اب سيبو. ،
ي لي مالراجح -يهللا ر لم -ري البصر،ل ،يمو املوامق لرري الججا ؛ ة يوع م ع ةلري ًبلتبح،
ملخاللت ك م العر ؛ ة مل جند ع امتيا ك مصم طلا ل نم مرموع ديا اإلرياا هلاو من روكيد يغ ه،
ظامر ،ممع ولري ( :ام يزٌ ،د) ك اا مي طع
مياوا التياس ل ك مصم حسوا ،يخماللت باا ،ييج التبح ٌ
اسم ل مع .

( )1البيت من اخلليع ،ع د،وان ( :ص ،)462يمو ع الاتا  ،سيبو ،)379/2( : ،يامللص  ،الجخماري ،)161/1( :يشرح الاامية الاامية ،اهن مالري.)1245/3( :
(، )2وظر :اإلنصاع ع مسال اخل ع ،األنبا ي.)390/2( :
(، )3وظر :شرح رهيات سيبو ، ،اهن الس اع.)109/2( :
(،)4وظر :الاتا  ،سيبو ،)378/2( : ،يمعا الترها ،اللراس ،)304/1( :ياللمع ،اهن جين )96/1( :يامللص  ،الجخماري.)162/1(:
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يمما جتد اإلشا لي موا را ملصوم ك مصم ُ،وحي هعدم املوع امتيا ا ،مدالما ما ررتدد با التبح ع مذا

املونع ،يما ر اه د لة ل جواز ةلري ،يلان ل نعع ،ي د ةكر مذا املرادي وراحة( ،)1يلان ل من
ر اد ا متيا را خيتا األمصح األ وى س مة للساا ،يموامتة لا م العر  ،يجراي ل التا د الواو،ة.
املسألة العاشرة :القول يف نداء املضاف إىل ايء املتكلم:

يةلري من ول رعام :ﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ (مود )42/متد ةكر -مح هللا-را ع
ٍ
،لتاصا ،ي د اهل يج الاسر ،مث استطرد م
ين) راسات ،ممن ال ُتاراس من ،اسر الياس يمو ُ
(هُ ا
رجودما ،يموصم من ُ
يجوه اللتح مبينموا ر اا األو مي  :اي هُوياا ،إبهداب األلع من ايس اإلنامة ،يدليل ع ةلري التياس ل ك م العر ؛
ة ،تولوا :اي غ ما ر ب  ،مث حيذموا األلع كما حيذموا التوو،ن ود الوداس(.)2
املوا اة :ةكر الواوُّ،وا ع املوادى امل اع م ايس املتالم ا كاا واياا ست لغات :األيم :حذع
الياس يا كتلاس ًبلاسر ،مع  :اي غ نم يمذا مو األكعر األشصر ،العانية :هتاس الياس ساكوة ،مع  :اي غ مي،
العالعة :لب الياس رللا مث حذمصا يرعو ،صا ًبللتاة ،مع  :اي غ م ،الراهعة :لبصا رللا مع هتالصا ي لب الاسر
متاة ،مع  :اي غ ما ،اخلامسة :ثبات الياس ملتوحة :مع  :اي غ مي ،السادسة :ا كتلاس هوية اإلنامة يةلري
ينم األم  ،مع  :اي غ ُم يمو رنعلصا ،يلا يج موصا ي ،ت يرعلي ت يشوامد من الترها ري
حبذع الياس نم
الاعر ،يمجيعصا مذكو  ،يع كتبصم مسطو ملن ام التلصي ( ،)3ي د اجاوا الوج األيب لاعرر ع ك م العر ،
يالعلة ع ةلري التخليع؛ أل اا الياس زايد ع ا سم غ مولصلة ،ي د حلات حم ا التوو،ن ،ماذموما كما حذموا
،د(.)4
التوو،ن من وهلم :اي ز ُ
اهن كع  ،يانمع ،يرهو مري ،يمحج  ،ياهن امر،
يمذه اآل،ة الر سا صا الججا ميصا راسات ،متد رر ُ
ين) هلتح الياس(.)5
ين) هاسر الياس ،ي رر
حلص يرهو هار ن اوم( :اي هُ ا
ٌ
يالاسال ُّي( :اي هُ نم
يظامر ك م الججا رنا جح راس كسر الياس؛ ة اب :رجود التراس  ،يربع ع ةلري رهو ُز ة( ،)6ييج
ةلري :ر اا ع مذه الالمة ث ث ايسات ،ايس التصغ  ،يالياس األولية ،يايس اإلنامة ،ماألو ميصا :اي هاُواينمي ،معود
ين،
اإلنامة جنري ليصا ما رجر،وا ل غ م ،من حذع ايس اإلنامة يا ستغواس وصا ًبلاسر  ،متاوا اي هُ نم
(، )1وظر :رونيح املتاود ،املرادي.)1024/2( :
(، )2وظر :معا الترها ي راه .)54/3( :
(، )3وظر :املتت ب ،املربد ،)245/4( :ياألووب ،اهن السارا  ،)340/3( :يشرح الاامية الاامية ،اهن مالري ،)1323/3( :يرينح املسالري ،اهن ماام،)29/4( :
يشرح اهن تي .)250/2( :
(، )4وظر :املتت ب ،املربد.)246/4( :
(، )5وظر :السبعة ع التراسات ،رهو هار البغدادي ،)334/1( :ياحلجة للتراس السبعة ،اللا سي.)333/4( :
(، )6وظر :حجة التراسات ،رهو ز ة.)340/1( :
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()1

سلع من
ي ليصا راس اجلمصو  ،موامتة ألشصر اللغات ع ك م العر  ،لاعر ا ستعماب  ،يمن ماتح الياس مل
ٌ

ك م العر  ،يل نظ ع الترها ،متالوا :األو  :اي هُوياا ،إبهداب ايس اإلنامة رللا ،يةلري ًبلتياس ل ك م
العر ع اي غ ما ،ي لي ول رعام:ﭐﱡﭐ ﳍ ﱠﭐ(الجمر )56/ع راس اجلمصو ( ،)2الوا :مثُ حذمت األلع من
ما نذمت ختليلا.
(هُوياا) ي ُ منوض وصا ًبللتاة ،ي لة احلذع ساوهنا يساوا الراس هعدماُ ،
ي،ظصر من رلصي ما سبق ر اا كلتا التراسرل هلا يج ياستعماب ع ك م العر  ،يلان رمجع الواو،وا
ل ر اا لغة الاسر مي األشصر ،لذلري اتهعصم الججا  -مح هللا -يمل ،ا اذ وصم ع مذا املونع ،ير وب ما الوه
جما ا لا م ركعر الوااو،ل ،ي مياان ح اا اللغة الر ليصا ركعر ك م العر هلا و  ،مما ًبلري ةا يامتت ركعر
هايت الترها ،كتول رعام :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ (البتر ،)126/

يﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ

(الجمرع.)68/
رما التراس العانية م ى ارهنا ر ُّ من ساهتتصا من د ريج  ،األيب :ارهنا ر ُّ ود ينعصا ع ميجاا ك م
العر كعر ي لة ،العا  :ر اهنا رعود ألو ٍ
اثا يما ،رجع ألو اثا ،اوا ر ا مما ،رجع ألو ر ايب ،ماللغة األيم
ُحتذع ميصا الياس مباشر يُ،ستغىن وصا ًبلاسر  ،هيوما اللغة العانية رطوب العملية معصا؛ ة رُتلب الياس رللا ،مث
ُحتذع األلع يُ،ستغىن وصا ًبللتاة ،ياألمذ ًبألسص ر،سر ،العالث :را الياس رولية ع الالمة ،ياأللع موتلبة
ن رو  ،ياألمذ ًبألو ريم ،الراهع :ر اا ع األمذ ًبللغة األيم ريس ا ل املتعلمل؛ ميت ح راهبا يمو
يجو الوصب هلتاة متد جراي ل التا د الوااو،ة املعريمة ،ر اما األمذ هلغة اللتح متد ُ،اا ل
املتعلمل ،مص جنع اللتاة الظامر مة را ري نت مند متاة رمرى ل ما ب الياس املوتلبة ع رو الا م؟
حىت ي ا اجح هع صم جع اللتاة الظامر مة ريس ا للمتعلمل ،رن مونع شااب ،م كعر املعرهل مييلوا
للرري العا ا نطمرادا للتا د  ،مياوا املبتدئ ع ح يشري ،يلان ا امتا املتالنمم غ مذه اللغة مبا حيتاج
املتام ي ،ؤدي م لبس م حس ،يموامتة األكعر ريم -يهللا ر لم.-
املسألة احلادية عشرة :القول يف استغناء الفعل عن فاعله:
يةلري ع مع اللع (هدا) من ول رعام:
(،وسع ،)35/متد ةكر الججا – مح هللا -ر اا اللع (هدا) استغىن ن ما ل  ،ياألو  :هدا يل هداسٌ ،يلا ان
ركعر العر رتول هديا اللا  ،ميتولوا :هدا يل ،يالعلة ع ةلري :الد لة ل رغ ُّ الرري ،ميُرتك اللا (.)3
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ

(، )1وظر :احلجة ع التراسات السبع ،اهن مالو.)187/1( : ،
(، )2وظر :الوار ع التراسات العار ،اهن اجلج ي.)363/2( :
(، )3وظر :معا الترها ي راه .)104/3( :
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ارهنا ع جمملصا حتتا ما ،

املوا اة :األمعاب ع العرهية حىت ي ا امتللت ع التاعد،ة مللعوب ري زمة
لذلري كاا من رحاام اللا رنا هُ اد مو  ،مإا كاا ظامرا مبصا ينعمت ي يجب رتد،ره؛ يةلري لعمد،ت ع
الا م ،م مع ه ما .
شري ،ملا
يلان ود رتبع ك م العر يالوظر ع سيا ار ُينجدت رمعاب مرجت ن التا د  ،ي
ا
صرما،
ا د شواة ،يمن رلري األمعابٌ :
رمعاب رى كع ٌ من املتتدمل حم ما هلا ،مع  :كعُرما ،لاما ،طالماُ ،
الوا :ما املصد ،ة كلات م اللع رابيصا هدموهلا ل (ليت)( ،)1يمستدلل مبجيس اللع هعدما ،مع  :طالما
مظصرا ي م مرا ،ي لة ةلري :رنا ل اما كاا الا م مبوياا
سي ر اا مذه األمعاب حتتا ُ ما
معلت ،يةكر اللا ُّ
ُ
ل الولي س اوغ ر ُحيتا م ما (.)2
يةمب هعض املت مر،ن م جواز را راوا (ما) مصد ،ة ،متاوا مع ما هعدما ع ي ،مصد اللا ،
مياوا مع  :طالما ركرمتين مبعىن :طاب كر ُامري يل ،ي د اده رواا التوب األيب حنا لو كانت مصد ،ة لوجب
انلصاهلا ن اللع ُ ،مرتس ُم هررسصا.
يالذي ر اه ر اا التوب العا ر جح ،ري  :أل اا ي ،املصد ،ستتيم ع مجيع األحواب ،يمبا رنا كذلري
ماجلري ل التا د الواو،ة رسلم ،ماما مرهنم اجتصديا ع رتد،ره ع حا ت كع ك ا ،اوا م مرا ري حمذيما
ُ
ري متداما ،مما املانع را ُ،ت اد مع مذه األمعاب؟ ،يكذلري رنا روجد لة ظامر لطرح كما سي يت ع اللع
هعد.
(هدا) ُ
يزمي
يغ مذه األمعاب رمعا ٌب جاست ل وو املبين ملا مل ُ،س ام ما ل  ،يمي كع ع ك م العر  ،كغُ ام ُ
يرُا ُونمع يغ ما ،ي حاجة لتلصي التوب ميصا لعدم يجود شااب ميصا؛ ة الوياهة ن اللا ظامر  ،يلان مما
ُ،اا جميس اللع (هدا) ،متد حام لي الججا يغ ه مبا ُح نام ل كعُرما يرموار حنا د ُ،ستغىن ن ما ل ،
يلان اخل ع هيوصما را (هدا) د ُ،ستغىن مي ن اللا جوازا ،رما كعُرما متد ريجب حذم املتت مندموا.
ما ل ،
شااب موا؛ ة ريمهت ر اا مذا اللع
يالذي ،ظصر يل ر اا با الججا  -مح هللا -ميصا
ٌ
ن
متوم ٌم رنا ُ،ر،د جع مذا اللع من األمعاب الر ما هلا ،ي
،تومم م
متاب" :هدا مع ٌ استغىن ن ما " ،متد م
رظن رنا ُ،ر،د ةلري ،ه ُ،ر،د ر اا مذا اللا  ،نرُد ع ك م العر كع ا مت اد ا ،ي ،ظصرين دلي ل رغ ُّ الرري،
ُّ
مياوا حال كااب هتية األمعاب ،ا كاا اللا ظامرا ي ُ،ت اد مسترتا ،كما اب املعرهوا ع مذه اآل،ة
مستدلل هظصو ه ع وب الاا ر:
(، )1وظر :اخلصالص ،اهن جين.)169/1( :
(، )2وظر :جامع الد يس العرهية ،الغ ،يين.)59/1( :
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ن
هدا لري نع رنلري التلُ ن
وص
لعلاري ياملو ُ ُ
ود ح ٌّق لت ُاؤهُ
ن
جو(ز1يا) جميس اللا مجلة ع ه،ة ،وسع ح اا غ ه
يمما ُ،ع مد مذا الرري ُّد البصر،ل ل الاوميل الذ،نهد ماسُ
ووا ؛ إلماانية رتد،ر ما لللع (هدا) هدلي ظصو ه ع البيت الساهق(.)2
مياوا التوب موا هل ظصو ه يرتد،ره ع ك م العر كعر ي لة هل ةكره ييجو ا ستغواس و  ،معود
امتيا املتالنمم راوا متاهعة لغة العر من ركعر،ة رتد،ره ريم من ةكره ،ير ين هتتد،ره ع مع مذا املونع ،رما ا
كاا متام الذكر رنسب ألي غرض مصو ريم –يهللا ر لم.-
املسألة الثانية عشرة :القول يف حذف املضاف.
م اسر الواو،اوا الطر،تة املعل من ول رعام :ﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ (ط  )63/حهنا :اجلما ة
ن
امللسريا ،تولوا معواما :حشرامام ،أل اا العر
األشراع ،الوا :ياملعل مؤنث األمع  ،يمعوامها :ةي الل  ،ي م
رتوب ع ك مصا :مذا طر،تة وم للرج اللان  ،مياوا ي ،اآل،ة :مذا الذي ،وبغي را جيعل وم دي
ن
حمذيع معواه :رم طر،تتام األيم،
اع
ٌ
مرجاا را ،اوا ع اآل،ة م ٌ
ي،سلاوا طر،ت  ،مث اهل ر ،ع املس لة م

كما ع ول رعام :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﱠ (،وسع )82/ري :رم التر،ة ،يحمت اجا ها م العر التاللل :مذا طر،تة
وم  ،ري :واحب طر،تة وم (.)3
املوا اة :سبب اخل ع ع مذه املس لة :استعماب الطر،تة املعل يمي مؤنث للرجاب الارماس ،متاوا
املعل مبعىن األمع  ،ملما رشا ليصم ةلري ُّديما م ك م العر  ،ة يجديمم ،تولوا للرج اللان الار،ع:
مذا طر،تة وم  ،ري نظ وم  ،ري نظو وم  ،ي،تولوا للتوم :مؤ س طر،تة ومصم يطرالق ومصم ،ي،عووا
هذلري :ر اا لسيدمم يشر،لصم طر،تة يمذمبا ،مجاست اآل،ة حماكا لا م العر ( ،)4ي لي ول رعام :ﱡﭐ ﲺﲻ
ﲼ ﲽ ﱠ (اجلن )11/مالطرالق موا مجيع طر،تة ،يرعين املذمب( ،)5يةمب هع صم كالججا يغ ه م رنا د
،اوا من ًب حذع امل اع ،مياوا رتد،ر اآل،ة، :ذمبا حم طر،تتام( ،)6ي لي حيسن جميس املعل هصيغة
املؤنث؛ لتواسبصا مع (رم ) امل اع احملذيع.

( )1البيت من الطو ،حملمد هن ها ع د،وان  ،)29( :يمو ع :اخلصالص ،اهن جين ،)341/1( :يمغين اللبيب ،اهن ماام ،)507/1( :يالتصر،ح ،األزمري:
(.)393/1
(، )2وظر :شرح شذي الذمب ،اهن ماام ،)218-217/1( :يالتصر،ح ،األزمري ،)393-392/1( :يحاشية الصباا.)60/2( :
(، )3وظر :معا الترها ي راه  ،الججا .)365-364/3( :
(، )4وظر :معا الترها ،اللراس.)185/2( :
(، )5وظر :جامع البياا ،الطربي.)659/23( :
(، )6وظر :البار احملي  ،رهو حياا.)351/7( :
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يك الرر،ل سد،د ،يل حجة ع ك م العر يالترها ،ماذع امل اع من املسال الر رجازما الواو،وا
()1
لت
ع سعة الا م امتيا ا هارط العلم ه  ،لإلجياز  ،سواس رهتي امل اع ل جر رم مل ،بق ،كتولري :س ُ
املد،وة ،يرعين رم املد،وة ،يكتوب الواهغة اجلعدي:
ٍ ن ن ()2
ك ما ذ،رُمم جبوو ن نسلا
عام اق ع هلد لا
ن ٌ
نعام ،ن
يالتتد،ر :نذ،ر ٍ
اهن جين ر اا وده
ُ
ماذع امل اع يهتي امل اع لي يا رلع ،يلاعر ةلري حا ُ
ُ
رلع ينين ٍ
من شوامد ةلري ع الترها ما ،رهو ل ٍ
ع( ،)3د لة ل جواز جميئة يشيا  ،يمعل ع الاعر ياألمعاب
م
ركعر من را ُحيص  ،مل جع لي من ام .
يلان السؤاب الذي ،طرح نلس  ،م نتيس لي مذه اآل،ة موا ميرت اجح وب الججا ؟ ع ر،ي ر اا كعر
جميس حذع امل اع يدي ان ل األلسوة  ُ،من
سوغ الرتجيح موا ،نعم نتوب ن جيوز را ُجيع من مذا البا ،
ميُتد امل اع يُ،ربز معىن اآل،ة ،يلان مبا ر اا اآل،ة د سيتت سياق من من الا م يرسلو ا تادت العر
معلوم ودمم ،ياثنيا :ألن ،لجم مو
لي مصذا الذي ر ى رن ُ،ر اجح ،ري  :ألن ر ر م األمصام؛ ألنا رسلو
ٌ
رتد،ر ،خب ع وب الججا الذي ،ستلجم رتد،ر حمذيع حنن ع غىن و  ،يما حيتا م رتد،ر ريم مما حيتا ،
ررسخ ةلري ع توهلم يمعرمة
ياثلعا :ر اا الواو،ل يامللسر،ن بلصم د اريلوا مذه اآل،ة ل املعىن األيب ،د لة ل ُّ
موصم حساليب العر ع ك مصا ،يهللا رعام ر لم.

املسألة الثالثة عشرة :القول يف تعدية الفعل (يذهب):
ب) من ول رعام :ﱡﭐﳤﳥﳦﳧﳨﳩ ﱠ (الوو ُ )43/ريس ه م الياس
اللع امل ا ع (،ذم ُ
ن
ته
ب) ي د نعال الججا – مح هللا -ل عع يجص ع العرهية ،يأل اا املسموع من ك م العر ن  :ةمب ُ
(ُ،ذم ُ
يرةمباتُ ُ ،مث اهل ر اا التراس ه م الياس جالج (.)4
املوا اة :اللع ةمب مع ٌ زم ،اتلي مبرمو  ،ي ،ص م معمول حبرع اجلر ،كما مو معلوم ود

مب ،مصو من ًب ماع ،الع ُ ،مجاست راس اجلمصو
رم العرهية ،يم ا ،ذ ُ
ن
ب) ه م الياس يكسر اهلاس( ،)5ر اما
املسموع املعريع ود العر  ،هيد ر اا رًب جعلر املد م ماللصم متررماُ،( :ذم ُ
راس اجلمصو مجاست ل يجصصا ع العرهية ،متع ادى اللع ًبلباس ،ير اما راس ريب جعلر مجاست م ع
ﱡﭐ ﳧ ﳨﱠ

(، )1وظر :الاتا  ،سيبو.)212/1( : ،
( )2البيت من الوامر ،ع د،وان ( :ص ،)97يمو ع الاتا  ،)213/1( :يشرح رهيات سيبو ، ،اهن الس اع.)214/1( :
(، )3وظر :اخلصالص ،اهن جين.)193/1( :
(، )4وظر :معا الترها ي راه  ،الججا .)50/4( :
(، )5وظر :معا الترها ،اللراس ،)257/2( :ياملبسوط ع التراسات العار ،الويساهو ي ،)319/1( :يالاام ع التراسات العار ،اهن سواد .)609/1( :
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( )1ا
ا

حلن مو  ،ألهنم ،ريا را الياس رُعا ب اهلمج ؛ ة جيوز
املسموع ،لذلري داما هع صم كاألملش يريب حامت حهنا ٌ
را رتوب :دم ًبملدم  ،ي جيوز ردم .
يموصم من رحسن الظن ه م ايهلا ،يحايب جياد خمر ييج هلذه التراس  ،متاب :الياس موا انلبة ن مهج
متعداي ،لذلري رجاهوا و ح اا الباس زالد  ،كما ز،دت
الوت  ،ي لي ميُاا جميس الباس ع امللعوب؛ ة روبح اللع
ا
ع ول رعام :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ (البتر  ،)2()195/ي اب هع صم ليست زالد  ،ه مبعىن ن
(من) ،مياوا امللعوب
ن
ب الوُّو من األهصا (.)3
حمذيما ،رتد،رهُ، :ذم ُ
سين ك م العر مو الوج  ،متاوا التراس األيم مي املعترب  ،ر اما العانية معل
شري را امل اي ل
ي ا
نم
الرغم من نلاتصا رن جيد هوا دم غلاهلا ري ر ن
عيلصا كما حام هذلري الججا  ،ري  :أل اا التوب هجايد الباس
،تلرد هبا رهو جعلر -كما ةكر رهو حياا -ه يامت شيبة ،ي د
ٌ
جالج ع اللغة ٌ
شالع ع الا م ،اثنيا ر اا التراس مل م
ُيب هن كعب(،)4كما ر اا جميس الباس مبعىن (من) مسموع ع الاعر،
رمذاما ن التاهعل اآلمذ،ن من الصااهة ك نم
()5
،ع هنربند م ناس احلارن
كتول  :ش نر الوا نج ُ
ماملعىن :من ماس احلارن  ،يحريع اجلر ،وو هع صا ن هعض ،يما ُن ع من الاعر سالغ التياس لي ما
مل ن
،لض م كسر ا د ري امت ع معىن.
ي لي ر ى رنوا ع ةلري رمام رمر،ن ،ريهلما :التراس ع املصاع ،م ،ب ر اا ما لي اجلمصو من ال ُتاراس
مو ما روبغي التراس ه  ،يحيسن التياس لي ع امتيا الا م ،يالتراس األمرى مع واتصا مبىن يمعىن ر اهنا ع
موازنة الا م ر د جة من رمتصا مع ميانوا جبوازما ي دم نعلصا ،اثنيصما :ع ا متيا  ،موت مندم ما اشتصر ع
ك م العر  ،يما كاا م األةماا ر ر  ،ر ررى ر اا راس ريب جعلر دملصا الت ي ، ،يمل رسلم من التتد،ر ،هيوما
جاست التراس األيم ل ظامرما ديا اخلوض ع د التصا -يهللا ر لم.-
املسألة الرابعة عشرة :القول يف استثناء القليل من الكثري:
ن استعماب

ع ول رعام :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ (العوابوت )14/حتداث الججا
ا ستعواس ع ك م العر  ،ي،ؤيل الواو،وا ل روكيد العدد ،مإةا رُ ،د روكيد التمام ،ميُتاب :كلُّصا ،ي ةا رُ ،د روكيد
الوُّتصاا ماملستعم ا ستعواس ،مإةا لت :جاس مورُري ،مياتم الا م ،يحيتم األكعر ،مإةا لت :كلُّصم
(، )1وظر :را الترها ،الوااس.99/3 :
(، )2وظر :الوار ع التراسات العار ،اهن اجلوزي.)332/2( :
(، )3وظر :حتاع م س البار ع التراسات األ هعة ار ،البواس.)412/1( :
(، )4وظر :البار احملي  ،رهو حياا.)58/8( :
( )5شطر هيت من الاام لعبيد هن ريس كما ع احليواا ،للجاحظ، ،)411/6( :وظر الاامد ع :البار احملي  ،رهو حياا ،)58/8( :يالوار ،اهن اجلج ي.)332/2( :
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ركدت اجلما ة ،يرن مل ،تخلاع رح ٌد ،ي ةا لت

ز،دا ركدات الواتص ،يرن د ختلاع موصم ياحد ،يمع مذه

ؤيس األ داد؛ ة ُ،تاس لي ولري :ودي ار .
مث ،تيس  -مح هللا -ل األمعلة الساهتة ول رعام :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ ،مصذه
اآل،ة مع ولري ( :ودي ار نصلا) أل اا اخلمسل ع اآل،ة نصع ُار األلع ،مصي مع نصع الواحد،
مصو نصع ُا نر العار  ،مياوا ا ستعواس موا روكيدا ،يرملري من استعماب الواحد يا ثول ود ا ستعواس من
العار  ،متولري :ودي ار ياحدا ري اثول جالج ،يلان مي ُبح ،إلمااا ا ستغواس ًبلعدد،ن رسعة يمثانية.
رتول  ،متبيح را رتوب:
هعد م استعواس نصع العدد يما مو  ،ياولا ايه ًبل ُتبح ير اا العر
مث ار ُ
ودي ار مخسة؛ ألا العر رستعين لي من كع (.)1

املناقشة :األو ع ا ستعواس را ،اوا للتلي من الاع  ،يمذا الذي لي ك م العر  ،ي لي ،ذمب
مجصو البصر،ل ،يامتا ه الوااو،وا ك يب حياا ياهن صلو ياألهاذي يغ ه ،م جيوز را ،ستغرق املستعىن ركعر
املستعىن مو ري را ،اوا مساياي ل  ،ي ،اوا ركعر مو ( ،)2ي،تولوا اد ع رعر،ع ا ستعواس حن  :مرا هعض
من ك ( ،)3يالبعض ُ،طلق يُ،راد ه ما ديا الونمصع ،يالعلة ع ةلري ر اا ا ستعواس ُ،طلق يُ،راد ه ما ا متصا ري
اجلص ( ،)4مال رتوب :جاس التوم ز،دا رشد امتصا ا من رعد،د التوم ،يكذلري ألنري جتص ر اس ك التوم،
مإةا استعيت الاع رهطلت العلتل الساهتتل ،ملو لت :جاس التوم يم ان يم ان...ييولت التعد،د م
الوصع لطاب الا م ،يل عُع يج استعماب ا ستعواس ،ي ل ةلري اسوا ؤيس األ داد ،م ،تولوا جاس ار
ستة ،ألا التوب جباس ر هعة رشد امتصا ا مو  ،ي لة رمرى لذلري يمو ر اا ا ستعواس ُ،طلق يُ،راد ه روكيد
الوتصاا ،ملي اآل،ة مع استعواس اخلمسل لت كيد را د و نوح لي الس م مل ربلغ األلع سوة ،يلان ةا استُعين
األكعر م حاجة للتوكيد حيوئذ؛ ة ،صح التعب ًبألكعر اد  ،مع روكيدما ا ر اد حديات التوكيد ديا احلاجة
للتوكيد ًب ستعواس ،يةمب ركعر الاوميل يرهو بيد يالس اع ياهن مريع ،يامتا ه اهن مالري( )5م جواز را
،اوا املستعىن مساياي للمستعىن مو ري ركعر( ،)6يحجتصم ول رعام :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ص لي كبا امللسر،ن كالترطيب
ﲒﲓﲔﲕﱠ (احلجر ،)42/مالغاييا ركعر ددا من الراشد،ن كما ن ا
(، )1وظر :معا الترها ي راه .)164-163/4( :
(، )2وظر :ا رااع ،رهو حيااا ،)1500-1499/3( :يشرح اجلم  ،اهن صلو  ،)382-381/2( :يمهع اهلوامع ،السيوطي.)267-266/2( :
(، )3وظر :األووب ع الواو ،اهن ال اسرا  ،)281/1( :يرسرا العرهية ،رهو الربكات األنبا ي.)156/1( :
(، )4وظر :اللبا ع ل البواس ياإل را  ،العاربي.)306/1( :
(، )5وظر :شرح التسصي  ،اهن مالري.)265/2( :
(، )6وظر :ا رااع ،)1500/3( :يالبار احملي  ،رهو حياا ،)479-478/6( :يمهع اهلوامع ،السيوطي.)267/2( :
(، )7وظر :اجلامع ألحاام الترها ،الترطيب.)29/10( :
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يغ ه؛ لذلري ةكر اهن طية ح اا مذه اآل،ة مي رمع ما حيتج ه من
اجملوزيا ،ي د استوب  -مح هللا -معىن لطيلا
حيسن ةكره يمو ر اا العلة من استعواس الاع موا :ر اا الغاي،ن ر د ا يماانة من باد هللا الراشد،ن ملذلري
ُ
()2
)
1
(
استعوامم  ،كما استدلوا حبد،ث( :اي بادي كلام جالنع نا من رطعمت )  ،مال ُمطعموا ه شري ركعر من
اجلالعل.
يالذي ،ظصر-يهللا ر لم -ر اا التوب األيب روو  ،أل اا الغا،ة من ا ستعواس مرا ُ التلي  ،مإةا استعويت
األكعر مإنري رو ع اسم الا ل األ  ،يمذا ماسد ،مإةا لت -كما ةكر اهن صلو  ( :-ام التوم ر هعة
رمخاسصم) كوت حيوئذ د ري عت ك التوم ل اخلُمس ،يمذا جيوز(.)3
يما ي د من الوصوص الر استدب هبا من
اجملوزيا مإ اهنا حتتم الت ي ، ،ماآل،ة مع د ُختار ل ر اا ا ستعواس
موتطع؛ أل اا الغاي،ن ميان را ،اونوا من جوس األيب ،ياإلنامة مي للتار،ع ليس ( ،)4كذلري رن ود
استتراس ك م العر ع نعرمم يشعرمم يسالر ك مصم جندمم ،ستعووا األ  ،يمو كعر مستلي ة رتاهلصا رمعلة
معديد ه يمؤيلة ستعواس املسايي ياملستغرق ،ي ود امليجاا ماأليب ريم ،يالعا مي بح؛ مااا ةلري موامتة
لا م العر الذي احتام لي الججا  -مح هللا ،-يرمر همر ر اا ك م العر مبين ل ا متصا  ،ياإلجياز
ودمم ه غة ،لذلري مديا م استعواس التلي  ،خب ع استعواس الاع كما مار هنلا -يهللا ر لم.-
املسألة اخلامسة عشرة :القول يف :حذف حرف اجلر:

ع سياق راه لتوب رعام :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ (اجلن )18/ةكر  -مح هللا -ر اا
ن
جر ،ة املعىن :أل اا املساجد هلل ،يلا ان ال ا م
مونع (ر اا) يما دملت لي نصب ،يجيوز را راوا ع مونع م
ُح نذمت مصا ت ع مونع نصب ،مث اهل هعد ةلري ر اا اجلار د ،بت مع حذع اجلا مستد ها م العر ،
يمو وهلم :يهال ٍد ليس ه رنيس ،رر،د ا ٍ
هلد(.)5
ُ
ٌ
املوا اة :مذه اآل،ة مماا امتُلع ع مونعصا اإل رايب ،متي ميصا األيج الع ثة :الرمع ،يالوصب ،ياجلر،
()6
يل ر اا املس ن
اجد
ييج الرمع ودمم :رن معطوع ل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ع ريب السو  ،يالتتد،ر ُ :رُي نحي ن ا
نمّلل ،يمذا الوج ال الاع يا ،ة جعلوا (ر اا) املسبو ة حبرع العطع ع مذه السو ع مجيع اآلايت من

(، )1وظر :احملر الوجيج ،اهن طية.)362/3( :
(، )2وظر :وايح مسلم.)1994/4( :
(، )3وظر :شرح اجلم  ،اهن صلو .)382/2( :
(، )4وظر :مهع اهلوامع ،السيوطي )277/2( :رلس الترها العظيم ،اهن كع  ،)535/4( :يالد املصوا ،السمل احلليب.)160/7( :
(، )5وظر :معا الترها ي راه .)236/5( :
(، )6وظر :را الترها ،الوااس.)35/5( :
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املعطومات ل ﱡﭐ ﱂ ﱠ ،ي د ُ اد ح اا كع ا من اآلايت
هع صم :معطوع ل املصد املؤيب ع ﱡﭐﱓﱔﱠ (.)1

،ستتيم ميصا العطع لتغ ُّ املعىن يامت م  ،ي اب

ييج الواصب :اما رنا معطوع ل ﮋ ﯿ ﰀﮊ ،مياوا التتد،ر :و اد وا ر اا املساجد هلل ،ي اما موصو هوجع
ألهنم ةا حذموا ال م نصبوا ،كتول رعام :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ (املؤمووا )52/ع
اخلامض ،كما ةكر الججا  ،م
اّللن رحدا؛ أل اا املساجد اّللن( ،)2ملما ُحذمت ال م انتصب ا سم ،يمذا
راس متح اهلمج  ،يالتتد،ر م رد وا مع ا

الرري اجا ركعر املعرهل ،كاخللي (.)3
ييج اجلر :متد ةكر الججا رنا جيوز را ،بت م حرع اجلر احملذيع ،مستاصدا ها م العر ع غ
مونع ،كتوهلم:
ن ()4
يهالد ٍ
ن
ن
ن نا
نا
س
س
الياعام ُ ي العي ُ
ليس هبا رني ُ
التوي ،يجع مو  :يهال ٍد حتسبُ ما ُسوحا ،ل رتد،ر ُ :ا
يما ال ةكره سيبو ،ب ُ ،ييول ًبلتوب نم
ٍ
هلد ،ماذموا اجلا م لاعر استعمال ع ك مصم( ،)5يمالل املربد ،متاب :ليس مذا التوب ع شيس ،أل اا الواي انهت
ن ُ ا ع املعالل الساهتل ،يلاوصا ع اآل،ة ليست كذلري ،مصي ياي العطع ،ي جيوز را ُحيذع حرع اجلر
ديا نياهة( ،)6ي لي ،رى ر اا الواي ع األمعلة مي اجلا احملذيع.
يالذي ر اه ع مذه املس لة -يهللا ر لم -ما ةمب لي سيبو ،يالججا  ،لو يد الاوامد لي من ك م
العر  ،يما دام د ثبت ةلري ،م مانع من ياس اآل،ة لي  ،ي،رد ل املربد حن ي دت شوامد ُح نذع ميصا
حرع اجلر ديا يجود انلب كالواي يغ ما هتتد،ر ُ ا  ،كتوب مجي :
س نم دا ٍ ي الت ع طللن
ن
ت ر ن ي احليا من
كد ُ
ُ
ن (
ه نا د ُحذع ا ا ع غ ( ُ ا ) ،كتوب ؤهة:جلل
(م ٍ)7اماك هللا)( ،)8ي ياسا مطاردا هعد (را)
ي(ر اا)

()9

ود رمن اللبس ،متاوا مذه اآل،ة داملة ع مذا التياس ،ي،اوا رتد،ر اجلر يجصا معتربا.

صاع.)121/29( :
(، )1وظر :اجلديب ع را الترها ،ال ا
(، )2وظر :الاتا  ،سيبو.)127/3( : ،
(، )3وظر :را الترها ،الوااس ،)35/5(:يالتبياا ع را الترها ،العاربي ،)1243/2(:يالد املصوا ،السمل احلليب.)485/10( :
( )4البيت من الرجج ،يمو ع :الاتا  ،سيبو ،)322/2( : ،ياملتت ب ،املربد ،)414/4( :ي ل الواو ،اهن الو اق.)196/1( :
(، )5وظر :الاتا  ،سيبو.)128/3( : ،
(، )6وظر :املتت ب ،املربد.)348/2( :
( )7البيت من اخلليع ع د،وان (ص ،)105يمو ع :اخلصالص ،اهن جين ،)286/1( :ياإلنصاع ،األنبا ي ،)312/1( :يشرح الاامية الاامية :اهن مالري:
(.)822/2
(، )8وظر :اخلصالص ،اهن جي ،)286/1( :يمهع اهلوامع ،السيوطي.)469/2( :
(، )9وظر :مغين اللبيب ،اهن ماام.)838/1( :
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ك ما مار ع روجي اآل،ة الترهنية ،رما ع ا متيا يع غ املسبوق ها(ر اا) ي(را) م ى الو وع مي ل

السماع ،حىت ،ؤدي م اللبس ياإل،صام ،يرمذا مبا لي ك م العر ع ركعر لغاهتا ،يموامتة للتا د الواو،ة،
ي ا ر دت حمالة نجع اخلامض مانصب ما هعده –يهللا ر لم.-
املسألة السادسة عشرة :القول يف إتباع اللفظ اللفظ:
ع كلمة ( اوا ن،ر) من ول رعام :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ (اإلنساا)16-15/
راساتا ،راس اجلمصو ًبملوع من الصرع؛ ألن مجع هعد رلل ث ثة رحرع ريسطصا ساكن ،ي رر هع صم هصرع
األيب ألن رس ه،ة ،يررك ورع العا ألن ليس آبمر ه،ة.
مث اهل ر اا هع صم ورع العا اربا ا لأليب ،من ًب (ارباع الللظ الللظ) ،أل اا العر ع ك مصا د
رتلب اإل را ل رباع ،كتوهلم :مذا جار ن ٍ ٍ
ب(.)1
ب م نر  ،مخر ٌ ولة للجار لل نم
ُ ُ م
املناقشة :يف هذه اآلية مسألتان:

األيم :روجي الواو،ل ﱡﭐ ﲗ ﱠ هل الصرع يموع  ،يمي مس لة ماصو ر ما لماس العرهية يمصلوا
احلد،ث ميصا ،كاهن مالري ،ياهن ماام ،ياألمشو ( )2يغ مم ،يمذه املس لة ليست مونع احلد،ث ،ياملس لة العانية
يمي مونع الاامد -رتعلق هلغة هعض العر ع رباع األللاظ هع صا هبعض ل سبي اجملاي  ،مريجا لب م نر ٍ  ،يالوج الذي لي ركعر ك م العر يرمصاصم :الرمع ،يمو
رو الا م ،كتوهلم :مذا ُجا ُر ن ٍم
()3
ب ،ه لتره مو ل سبي اجملاي  ،ي د ي د معل ع الترها ،ع راس محج
التياس  ،ماجلر موا ألن نعت لل نم
يالاسالي ﱡﭐﱛﱜﱝﭐ ﭐﱠ (الوا عةً )22/بإلرباع ل ﱡﭐﱆﱠ ( ،)4يع الاعر ،كتوب امرئ التيس:
ن ()5
ل يهلن ن
ك اا رًبان نع رانن ن
كبن ُ رُان ٍس نع نجب ناد ُمجام
(مجام ُ) ألن نعت لا(كبن ) ،يلان جره للمجاي .
مااا الواجب را ،توبُ :
مو يده شعرا ينعرا ي رهان ،م ُ،س منوغُ لوا التياس لي ياألمذ ه مع رن لي ؟ هد را نتع ل ةلري
هايس من التلصي  ،ماجملاي من التوا د املعلومة ع العرهية ،ي د يت ل طر،تل :األيب رن أييت ع اللغة ديا
اإل را  ،كتوهلم :مو مرر  ،ري :رات ه ماتة يجع ياي محيدا ،ياألو  :رمررن  ،مجاس ه ل سياق
ن
األيب للمجاي  ،يمعل  :نج ن
س ،ي د جاس لي حد،ث الرسوب ول هللا لي يسلم:
س ،ياألو  :جن ٌ
س جن ٌ
ٌ
(، )1وظر :معا الترها ي راه .)260/5( :
(، )2وظر :الاامية الاامية ،اهن مالري ،)1512/3( :يمغين اللبيب ،اهن ماام ،)720/1( :يشرح األمشو .)174/3( :
(، )3وظر :الاتا  ،سيبو.)436/1( : ،
(، )4وظر :السبعة ع التراسات ،البغدادي ،)622/1( :ياحلجة ع التراسات السبع ،اهن مالو.)340/1( : ،
( )5البيت من الطو ، ،ع د،وان ( :ص ،)25يمو ع األمايل ،اهن الاجري ،)134/1( :يشرح الاامية ،الرني.)98/5( :
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ٍ ()1
نن

(ان نجعن م زي ٍ
ات غ م ُجو ات)  ،ياألو  :موُزي ات ،من الوز  ،يغ ه مما جيس ه للتواسب ،مصذا حس من
ُ

التياس لي  ،ياإلرياا ه ع الا م ،ديا شااب ،لعدم رررب امت ع معىن لي  ،ي مري ن ا د راهية
د رؤدي م اللبس ،يالطر،ق العا  :را أييت مذا األسلو موام ا لتا د راهية رُسبنمب اللبس ياإل،صام- ،م ى
،صح لوا امتيا ا ،كاألمعلة
يهللا ر لم -ا تبا ما كاا مسمو ا ،يالو وع لي ديا ياس ،مما و اح هلم د
م
الساهتة ،التجاما ًبلتا د الواو،ة يس مة من اللبس ،مث اا ما سبق من األمعلة روجد ليصا رالن ررمع اإل،صام،
للجار لد لة السياق لي  ،يمعل اآلايت الترهنية يالاوامد الاعر،ة ،مإةا ر اد ُمر،د را حيذي
م ،اوا اخلرا
ص لي سيبو ،ياخللي (.)2
حذي ةاك د ُحي نسوُ  ،ماألمذ ها م ركعر العر يرمصاصم مو التياس كما ن ا
حىت اا كع ا من الواو،ل الابا رنار ةلري ،كاهن جين ياهن احلاجب يالس اع ،يغ مم ،يرمذيا ،ؤيلوا
مجيع ما ُن ع ،ييولوا ما ُ ع ًبلاذية ،يرن من ك م من ،ؤه ل من العر ( ،)3صدمم ع ةلري احللاظ ل
التا د الواو،ة.
يالصايح الو وع رمام ةلري مو لا يسطا ،موُنتُّر ما ُ ع من ك مصم ،يخنرج خمرج  ،مصو ي ا ود من
ٍلة سواس من العر ري من التاراس رنا مصيح ،ي د رمجع لي مجصو املد ستل البصر،ة يالاومية( ،)4يلان ليس
حمصح ،ي ود التياس ماللغة املعترب مي اللصا .
اخلامتة :الوتالج يالتوويات:
النتائج:
 .1ر ما الرجوع م ك م العر رو ظيم ،كاا ،وتصج الججا ُ ع كتاه لتتر،ر التوا د العرهية حنو،ة يورمية
يلغو،ة ،مع ا كتلاس ع مذا الباث ل املسال الواو،ة.
 .2كيد را ا حتجا ها م العر ،ام رولل من رووب الواو مها السماع يالتياس ،ماألمذ ًبملسموع
تر ه التوا د العرهية.
يالتياس لي مما رُ م
رلمياا ًب ستواد م ك م

 .3را الججا  -مح هللا -متيج ن غ ه من معريب الترها ع اإلكعا رصرحيا
العر ات ليتر مس لة ،يرمرى ل د ه ل غ ه.
 .4را الرجوع م ك م العر رو متل ،مالعرهية ياسعة ،يمتعدد اللغات ياللصجات ،ي ود احلام ل
مس ٍلة ما جيب استتصاس مذه اللغة يمعرمة مستواما اللغوي ،يم مي مصياة ري ر موصا.
(، )1وظر :سون اهن ماج ( :ص.)277
(، )2وظر :الاتا  ،سيبو.)436/1( : ،
(، )3وظر :األمايل ،اهن احلاجب ،)150/1( :ياخلصالص ،اهن جين ،)193/1( :يمغين اللبيب.)896/1( :
(، )4وظر :ا رااع ،رهو حياا.)1914/4( :
- 360 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

 .5ليس دالما ،رتجح مذمب الججا -ميما ر اه -ع مذا البا  ،متد حيام مبا ع مو ري مبا يو لي من
غ ه ،مث ،تبل م ع ةلري ما هسموع همر ،ري هتياس ،ري هعدم خماللة ،كما مار ع مسال د .
 .6را لماس العرهية كانوا أيمذيا ح وى اللغات يرشصرما ود رتعيد التوا د ،يكانوا ود رتر،ر املسال
جيمعوا هل رمر،ن يجوده ع ك م العر يموامتة املصاع ل .
 .7را هعض العلماس كاا ،تائ ل لغة معريمة وده ،ي د جيص ًب ي لغات رشصر موصا ير وى ،ي،وبغي
للماتغ هبذا العلم را ،اوا مل اما هلغات العر  ،مطلعا ليصا.
 .8را راس الترها ،وبغي را راوا هلغات العر املاصو  ،يما سواما ،وبغي را ُ،طرح ،ي ا كاا الترها نجب
هسبع لغات را ةلري كاا ب مجع عماا ني هللا و  ،يما هعده ميوبغي األمذ مبا لي املصاع
الععما .
 .9را ما كاا ل رو لغوي يمي م ع ع التراسات ميُوظر مي ملا يامق سم املصاع ،مإا يامق ميؤمذ ه
ي م .
التوصيات:
 .1التووية ًبلتوسع ع مذا املونوع ياستتصاس املسال الواو،ة مجيعصا ،م جانب املسال الصرمية ياللغو،ة.
 .2التووية هتلعي اجلانب التطبيتي ملع مذه الد اسات ،ي دم ا كتلاس ًبلد اسات الوظر،ة الر رُشبعت
طرحا.
 .3التووية هد اسة موامج العلماس ع الرجوع م ك م العر ا ا ي ياسا ياحلام ليصا.
 .4التووية ًبلوظر ع رحاام العلماس الساهتل ود رتر،ر املسال يموا اتصا يما األووب الر استوديا ليصا؟
يكيع رعاملوا معصا ،يكيع كانت نتالج رحاامصم ،يةلري من م ب كتبصم املعريمة.
ثبت املصادر واملراجع:

ا رتاح ع لم رووب الواو ،جل ب الد،ن السيوطي ،املتوىف سوة 911ه ،حتتيق :د .حممود سليماا ،دا املعرمة
اجلامعية ،مصر ،الطبعة2006 :م1426 ،ه.
حتاع م س البار ع التراسات األ هعة ار ،للبواس ،املتوىف سوة 1117ه ،حتتيق :رنس مصر  ،دا الاتب
العلمية ،ه يت ،لبواا ،الطبعة العالعة2006 ،م1427 ،ه.
رمبا الواو،ل البصر،ل ،أليب سعيد الس اع ،املتوىف سوة 368ه ،حتتيق :ط حممد الج،ين ،يحممد بد املوعم
ملاجي ،نار :مصطل البايب احلليب ،الطبعة األيم 1966 ،م 1373 ،ه.
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ا رااع ال ر من لساا العر  ،أليب حياا األندلسي ،املتوىف سوة 745ه ،حتتيق :جب حممد ،ي م اا
بداروا  ،ماتبة اخلاجني ،التامر  ،مصر ،الطبعة األيم1998 ،م1418 ،ه.
رسرا العرهية ،أليب الربكات األنبا ي ،املتوىف سوة 577ه ،دا األ م ،الطبعة األيم 1999م1420 ،ه.
رووب التلا الواوي ،للدكتو لي رهو املاا م ،املتوىف سوة 1436ه ،دا غر،ب ،التامر  ،الطبعة األيم،
2006م.
األووب ع الواو ،هن السرا  ،املتوىف سوة 316ه ،حتتيق :بداحلسل اللتلي ،مؤسسة الرسالة ،ه يت ،لبواا،
الطبعة األيم (د.ت).
را الترها ،أليب جعلر اهن الوااس ،املتوىف سوة 338ه ،حتتيق يرعليق :بد املوعم ملي هراميم ،مواو ات
حممد لي هي وا ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،الطبعة األيم2000 ،م 1421 ،ما.
اإلغرا ع جدب اإل را  ،أليب الربكات األنبا ي ،املتوىف سوة 577ه ،حتتيق :سعيد األمغا  ،اجلامعة السو ،ة،
الطبعة األيم1957 ،م1377 ،ه.
اإل واع ع التراسات السبع ،هن الباةش األنصا ي ،املتوىف سوة 540ه ،حتتيق :مجاب الد،ن حممد شرع ،دا
الصااهة للرتاث ،طوطا (د.ت).
رمايل اهن احلاجب (األمايل الواو،ة-رمايل الترها الارإ) ،املتوىف سوة 646ه ،حتتيق :مادي حسن ،امل
الاتب ،يماتبة الوص ة العرهية ،ه يت ،الطبعة األيم1985 ،م1405 ،ه.
رمايل اهن الاجري ،هلبة هللا اهن الاجري ،املتوىف سوة  ،542حتتيق :حممود الطواحي ،ماتبة اخلاجني ،التامر ،
الطبعة األيم1993 ،م1413 ،ه.
هراميم ،دا اللار العريب،
نباه الريا ل رنباه الواا  ،للتلطي ،املتوىف سوة 646ه ،حتتيق :حممد رهو الل
التامر  ،يمؤسسة الاتب العتامية ،ه يت ،الطبعة األيم 1406 ،ما 1982 -م.
اإلنصاع ع مسال اخل ع هل الواو،ل البصر،ل يالاوميل ،أليب الربكات األنبا ي ،املتوىف سوة 577ه،
املاتبة العصر،ة ،الطبعة األيم2003 ،م1424 ،ما.
رينح املسالري م رللية اهن مالري ،هن ماام ،املتوىف سوة 761ه ،حتتيق، :وسع البتا ي ،دا اللار،
ه يت( ،د.ت).
البار احملي أليب حياا ،املتوىف سوة 745ه ،حتتيق :ود ي مجي  ،دا اللار ،ه يت ،طبعة 1420ما.
ي ،ماا الترها ،هن تيبة الد،وو ي ،املتوىف سوة276 :ه ،حتتيق :هراميم مشس الد،ن ،نار :دا الاتب
العلمية ،ه يت( ،د.ت).
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التبياا ع را الترها ،أليب البتاس العاربي ،املتوىف سوة 616ه ،حتتيق :لي حممد البجايي ،نار :يس
البايب احلليب يشركاه ،الطبعة األيم( ،د.ت).
التذ،ي يالتامي ع شرح كتا التسصي  ،أليب حياا األندلسي ،املتوىف سوة 745ه ،حتتيق :د .حسن مودايي،
دا التلم ،دماق ،الطبعة األيم1997 ،م1418 ،ه.
التصر،ح مب موا التونيح ،مالد األزمري ،املتوىف سوة 905ه ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،لبواا ،الطبعة
1421ه2000 ،م.
رلس األلوسي ( يح املعا ع رلس الترها العظيم يالسبع املعا ) ،لاصا الد،ن األلوسي ،املتوىف سوة
1270ه ،حتتيق :لي بد البا ي طية ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،الطبعة األيم 1415 ،ما.
رلس البي ايي (رنوا التوج ،يرسرا الت ي ) ،لواور الد،ن البي ايي ،املتوىف سوة 685ه ،حتتيق :حممد
بدالرمحن املر الي ،دا حياس الرتاث العريب ،ه يت ،لبواا ،الطبعة األيم 1998م1418 ،ه.
رلس الطربي (جامع البياا ع ي ،الترها) هن جر،ر الطربي ،املتوىف سوة 310ه ،حتتيق :رمحد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األيم 2000م1420 ،ه.
رلس الترطيب (اجلامع ألحاام الترها) ،أليب بدهللا الترطيب ،املتوىف سوة 671ه ،حتتيق :رمحد الربدي  ،ي هراميم
رطليش ،دا الاتب املصر،ة ،التامر  ،الطبعة العانية 1964م1384 ،ه.
رلس اهن كع (رلس الترها العظيم) ،أليب اللداس اهن كع  ،املتوىف سوة 774ه ،حتتيق :سامي هن حممد
س مة ،دا طيبة ،الطبعة العانية1999 ،م1420 ،ما.
رونيح املتاود ياملسالري هارح رللية اهن مالري ،للمرادي ،املتوىف سوة 749ه ،حتتيق :بدالرمحن لي سليماا،
دا اللار العريب ،الطبعة األيم2008 ،م.1428 ،
جامع الد يس العرهية ،للغ ،يين ،املتوىف سوة 1364ه ،املاتبة العصر،ة ،ويدا ،ه يت ،الطبعة العاموة يالعاريا،
 1993م 1414 ،ما .-
صاع ،املتوىف سوة 1376ه ،دا الرشيد ،دماق ،مؤسسة اإلمياا،
اجلديب ع را الترها الارإ ،حملمود ال ا
ه يت ،الطبعة الراهعة2008 ،م 1418 ،ما.
اجلم ع الواو ،موسو للخلي هن رمحد ،املتوىف سوة 170ه ،حتتيق :مخر الد،ن باي  ،الطبعة 1995م،
1416ه.
حاشية الصباا ل شرح األمشو  ،أليب العرماا الاامعي ،املتوىف سوة 1206ه ،دا الاتب العلمية ه يت،
لبواا ،الطبعة األيم1997 ،م 1417،ما.
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احلجة ع التراسات السبع ،هن مالو ، ،املتوىف سوة  ،370حتتيق :د .بد العاب سامل مارم ،دا الاريق،
ه يت ،الطبعة الراهعة1980 ،م 1401 ،ما.
حجة التراسات ،أليب ز ة اهن زجنلة ،املتوىف سوة 403ه ،حتتيق :سعيد األمغا  ،دا الرسالة( ،د.ت).
احلجة للتراس السبعة ،أليب لي اللا سي ،املتوىف سوة 377ه ،حتتيق :هد الد،ن صوجي ،يها جوجيايب ،دا
امل موا للرتاث ،دماق ،ه يت ،الطبعة العانية 1993م1413 ،ه.
احلريع ،أليب نصر اللا ايب ،املتوىف سوة 339ه ،حتتيق :حسن مصدي ،دا املارق ،ه يت( ،د.ت).
احليواا ،أليب مري هن حبر اجلاحظ ،املتوىف سوة 255ه ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،الطبعة العانية2004 ،م،
1424ه.
مجانة األد يلب لبا لساا العر  ،لعبدالتاد البغدادي ،املتوىف سوة 1093ه ،حتتيق يشرح :بد الس م
حممد ما يا ،ماتبة اخلاجني ،التامر  ،الطبعة الراهعة 1997 ،م1418 ،ه.
اخلصالص ،أليب اللتح اهن جين ،املتوىف سوة 392ه ،اهليئة املصر،ة للاتا  ،الطبعة الراهعة( ،د.ت).
الد املصوا ع لوم الاتا املاووا ،للسمل احلليب ،املتوىف سوة 756ه ،حتتيق :د .رمحد حممد اخلراط ،دا
التلم ،دماق ،الطبعة األيم 1987م1408 ،ه.
د اسات لغو،ة ع رمصات كتب اللغة ،إلهراميم حممد رهو سال( ،د.ت).
د،واا امرئ التيس ،حتتيق :حممد ريب الل هراميم ،دا املعا ع ،التامر  ،الطبعة العالعة( ،د.ت).
د،واا مجي هن معمر ،املتوىف سوة 82ه ،دا واد  ،ه يت ،الطبعة األيم1982 ،م1402 ،ه.
د،واا ةي الرمة ،املتوىف سوة 117ه ،شرح ريب نصر الباملي ،يا،ة ثعلب ،حتتيق :د .بدالتديس ريب واحل،
مؤسسة اإلمياا ،ه يت ،الطبعة األيم1982 ،م1402 ،ه.
د،واا مر هن ريب هيعة ،املتوىف سوة 93ه ،شرح حممد العوا  ،مطبعة السعاد  ،مصر ،الطبعة األيم (د.ت).
د،واا الاميت هن ز،داألسدي ،املتوىف سوة 126ه ،مجع يحتتيق :د .حممد نبي طر،لي ،دا واد  ،ه يت،
الطبعة األيم2000 ،م.
د،واا حممد هن ها  ،املتوىف سوة 130ه ،حتتيق :حممد البتا ي ،دا تيبة ،الطبعة األيم2000 ،م.
د،واا الواهغة اجلعدي ،املتوىف سوة 65ه ،مجع يحتتيق :يانح الصمد ،دا واد  ،ه يت ،الطبعة األيم،
1998م.
السبعة ع التراسات ،للبغدادي ،املتوىف سوة 324ه ،حتتيق :شو ي نيع ،دا املعا ع ،مصر ،الطبعة العانية،
1400ه.
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السون ،هن ماج  ،املتوىف سوة 273ه ،حتتيق :حممد مؤاد بدالبا ي ،دا حياس الاتب العرهية ،البايب احلليب،
(د.ت).
شرح رهيات سيبو ، ،أليب سعيد الس اع ،املتوىف سوة 385ه ،حتتيق :د .حممد لي الر،ح ،مراجعة :ط بد
الرسيع ،ماتبة الاليات األزمر،ة ،دا اللار ،التامر  ،الطبعة األيم1974 :م1394 ،ما.
شرح رشعا اهلذليل ،ووعة ريب سعيد الساري ،املتوىف سوة 275ه ،نب  :مالد بدالغين حملوظ ،دا الاتب
العلمية ،ه يت ،لبواا( ،د.ت).
شرح األمشو ل رللية اهن مالري ،املتوىف سوة 900ه ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،لبواا ،الطبعة األيم،
1998م1419 ،ه.
شرح التسصي  ،هن مالري ،املتوىف سوة 672ه ،حتتيق :د .بدالرمحن السيد ،يد .هديي املختوا ،دا مجر،
مصر ،الطبعة األيم1990 ،م1410 ،ه.
شرح مج الججاجي ،هن صلو  ،املتوىف سوة 669ه ،حتتيق :د .واحب رهو جواح ،املوو  ،الطبعة األيم،
1982م1402 ،ه.
شرح السوة ،للبغوي ،املتوىف سوة 516ه ،حتتيق :شعيب األ نؤيط ،يحممد زم الااي،ش ،املاتب اإلس مي،
دماق ،يه يت ،الطبعة العانية1983 ،م1403 ،ما.
شرح الاامية ،للرني ا سرتاًبةي ،املتوىف سوة 686ه ،حتتيق ينب  :حممد نو احلسن ،يحممد الرمجاع ،يحممد
حميي الد،ن بداحلميد ،دا الاتب العلمية ،ه يت ،لبواا ،طبعة 1395ه1975 /م.
شرح شذي الذمب ،هن ماام ،املتوىف سوة 761ه ،حتتيق :بدالغين الد ر ،الاركة املتاد  ،الطبعة األيم،
(د.ت).
شرح اهن تي ل رللية اهن مالري ،املتوىف سوة 769ه ،حتتيق :حممد حميي الد،ن بداحلميد ،املاتبة العصر،ة،
ويدا ،ه يت ،الطبعة2005 :م1426 ،ه.
شرح كامية اهن احلاجب ،لرني الد،ن ا سرتاًبةي ،املتوىف سوة 686ه ،حتتيق :بدالعاب سامل مارم ،امل
الاتب ،التامر  ،الطبعة األيم2000 ،م1421 ،ه.
شرح الاامية الاامية ،هن مالري ،املتوىف سوة 672ه ،حتتيق :بداملوعم مر،دي ،جامعة رم الترى ،مركج الباث
العلمي ،ماة املارمة ،الطبعة األيم( ،د.ت).
الصاحيب ع مت اللغة يسون العر ع ك مصا ،هن ما س ،املتوىف سوة 395ه ،حتتيق :حممد لي هي وا،
الطبعة األيم1997 ،م1418 ،ه.
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وايح مسلم ،املتوىف سوة 261ه ،حتتيق :حممد بدالبا ي ،دا حياس الرتاث العريب ،ه يت( ،د.ت).
ل الواو ،هن الو اق ،املتوىف سوة 381ه ،حتتيق :حممود جاسم الد ي،ش ،ماتبة الرشد ،الرايض ،السعود،ة،
الطبعة األيم1999 ،م1420 ،ه.
العمد ع حماسن الاعر يهداه  ،هن شيق الت يا  ،املتوىف سوة 463ه ،حتتيق :حممد حميي الد،ن بد احلميد،
دا اجلي  ،الطبعة اخلامسة1981 ،م1401 ،ه.
العل ،للخلي هن رمحد اللراميدي ،املتوىف سوة 170ه ،حتتيق :د .مصدي املخجيمي ،يد .هراميم السامرالي ،دا
اهل ب( ،د.ت).
م ال الترها ،أليب بيد التاسم هن س م ،املتوىف سوة ،224 :حتتيق :مرياا العطية ،يحمسن مراهة ،ييماس رتي
الد،ن ،نار :دا اهن كع  ،دماق  -ه يت) ،الطبعة األيم ،ا1995م 1415 ،ه.
ع التعر،ب ياملعر  ،هن هري ،املتوىف سوة  ،582حتتيق :د .هراميم السامرالي ،مؤسسة الرسالة ،ه يت،
(د.ت).
التاموس احملي  ،للل يزًبدي ،املتوىف سوة 817ه ،حتتيق ماتب حتتيق الرتاث إبشراع :حممد نعيم العر سوسي،
مؤسسة الرسالة للطبا ة يالوار ،ه يت ،لبواا ،الطبعة العاموة2005 ،م1426 ،ه.
التياس ع اللغة هل لماس العرهية يدي سوس ملاميم يرطبيتات ،ديكو ي ماس  ،جملة جامعة املد،وة العاملية،
ماليجاي ،م التسلس .9735-2231 :
الاام ع التراسات العار ياأل هعل الجالد ليصا ،أليب التاسم هن سواد  ،املتوىف سوة 465ه ،حتتيق :مجاب هن
السيد هن ما ي الاا،ب ،مؤسسة ا للتوز،ع ،الطبعة األيم2007 ،م 1428 ،ما.
الاتا  ،لسيبو ، ،املتوىف سوة 180ه ،حتتيق :بدالس م ما يا ،ماتبة اخلاجني ًبلتامر  ،الطبعة العالعة
1988م1408 ،ه.
الاااع ن حتالق غوامض التوج ، ،للجخماري ،املتوىف سوة 538ه ،دا الاتا العريب ،ه يت ،الطبعة العالعة،
1987م1407 ،ه.
ال مات ،أليب التاسم الججاجي ،املتوىف سوة 337ه ،حتتيق :مازا املبا ك ،دا اللار ،دماق ،الطبعة العانية،
1985م1405 ،ما.
اللبا ع ل البواس ياإل را  ،أليب البتاس العاربي ،املتوىف سوة 616ه ،حتتيق :د .بد اإلل الوبصاا ،دا
اللار ،دماق ،سو اي ،الطبعة األيم1995 ،م1416 ،ه.
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ع لوم الاتا  ،هن ادب ،املتوىف سوة 775ه ،حتتيق :ادب رمحد موجود ،دا الاتب العلمية،

ه يت ،لبواا ،الطبعة األيم 1998م1419 ،ه.
اللماة ع شرح امللاة ،هن الصالغ ،املتوىف سوة 720ه ،حتتيق :هراميم الصا دي ،مواو ات :ماد الباث
العلمي ًبجلامعة اإلس مية ،املد،وة املوو  ،الطبعة األيم1424 ،ما2004/م.
ملع األدلة أليب الربكات األنبا ي ،املتوىف سوة 577ه ،حتتيق :سعيد األمغا  ،اجلامعة السو ،ة ،الطبعة األيم،
1957م1377 ،ه.
اللمع ع العرهية ،أليب اللتح اهن جين ،املتوىف سوة 392ه ،حتتيق :مالج ما س ،دا الاتب العتامية ،الاو،ت،
(د.ت).
املبسوط ع التراسات العار ،أليب هار الويساهو ي ،املتوىف سوة 381ه ،حتتيق :سبيع محج حاكيمي ،نار :جممع
اللغة العرهية ،دماق ،الطبعة األيم1981 :م1401 ،ما.
احملتسب ع ربيل يجوه شواة التراسات ياإل ،اح وصا ،أليب اللتح اهن جين ،املتوىف سوة 392ه ،يزا األي اع،
اجمللس األ ل للاؤيا اإلس مية ،الطبعة 1999م1420 ،ه.
احملر الوجيج ،هن طية األندلسي ،املتوىف سوة 542ه ،حتتيق :بد الس م بد الااع حممد ،دا الاتب
العلمية ،ه يت ،الطبعة :األيم 2002م1422،ما.
املجمر ع لوم اللغة يرنوا صا ،للسيوطي ،املتوىف سوة 911ه ،حتتيق :مؤاد لي موصو  ،دا الاتب العلمية،
ه يت ،الطبعة :األيم1998 ،م1418 ،ه.
املس توى اللغوي لللصا ياللصجات للوعر يالاعر ،للدكتو حممد يد ،امل الاتب ،ه يت ،لبواا ،الطبعة
األيم1981 ،م.
معا الترها ،لللراس ،املتوىف سوة 207ه ،حتتيق :الوجايت ،يالوجا  ،يالاليب ،دا املصر،ة للت ليع ،التامر ،
الطبعة األيم (د.ت).
معا الترها ي راه  ،للججا  ،املتوىف سوة 311ه ،حتتيق :بداجللي بده شليب ،امل الاتب ،ه يت ،الطبعة
األيم 1988م1408 ،ه.
معجم األدًبس ،ليا وت احلموي ،املتوىف سوة 626ه ،حتتيق :حساا باس ،دا الغر اإلس مي ،ه يت،
الطبعة األيم 1993 ،م1414 ،ه.
مغين اللبيب ن كتب األ ا ،ب ،اهن ماام ،املتوىف سوة 761ه ،حتتيق :د .مازا املبا ك ،يحممد لي محدهللا،
دا اللار ،دماق ،الطبعة السادسة.1985 ،
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امللص ع ووعة اإل را  ،الجخماري ،املتوىف سوة 538ه ،حتتيق :د .لي هو ملام ،ماتبة اهل ب ،ه يت،
طبعة 1993م.
متا،يس اللغة هن ما س ،املتوىف سوة 395ه ،حتتيق :بدالس م ما يا ،دا اللار ،الطبعة األيم 1979م،
1399ه.
املتت ب ،للمربد ،املتوىف سوة 285ه ،حتتيق :حممد يمة ،امل الاتب ،ه يت ،الطبعة األيم 1994م،
1415ه.
ملاة اإل را  ،للار،ري ،املتوىف سوة 516ه ،دا الس م ،التامر  ،الطبعة 2005م1426 ،ه.
الواو الواع ،لعباس حسن ،املتوىف سوة 1398ه ،دا املعا ع ،الطبعة اخلامسة ار (د.ت).
الوار ع التراسات العار ،هن اجلج ي ،املتوىف سوة 833ه ،حتتيق :لي حممد ال باع ،دا الاتب العلمية،
(د.ت).
مهع اهلوامع ع شرح مجع اجلوامع ،للسيوطي ،املتوىف سوة 911ه ،حتتيق :بداحلميد مودايي ،املاتبة التوميتية،
مصر( ،د.ت).
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