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ملخص البخث

ًدىاو ٥البدض الذاللت الفشُ٘ت للمٙشدة الٝشآهُت في معجم تهزًب اللٕت لؤلصهشي (ث373هـ)
بىـٙها آلُت مً آلُاث جٙعحراإلاٙشدة الٝشآهُت ،وٍبحن دوس ألاصهشي في جىظُه جل ٤الذاللت.
وٍخممً البدض بّن الٝماًا الفشُ٘ت اإلاهمت في التهزًب وهي :داللت اإلافذس ،واظم
اإلافذس ،وأظباب حّذد اإلافادس وظمّها ،وداللت الاؼخٝا ٛوهُابت الفُٖ اإلاؽخٝت ،وداللت الخز٠حر
والخأهِض .وخخم البدض بمجمىِت مً الىخاةج مجها:

 -1وٌ ٚألاصهشي آلالُت الفشُ٘ت في ظبُل ٘هم داللت اإلاٙشداث الٝشآهُت ،ولم ًٙشد لخل ٤اإلاعاةل
ً
ً
الفشُ٘ت أبىابا خاـت بل ١اهذ مىصِت في معجمه أًىما وظذ لزل ٤ظبُال.
 -2وضر البدض الٙش ٛبحن اإلافذسواظم اإلافذس ،وان اظم اإلافذسٜذ ًٝىم مٝام اإلافذسفي مىالْ
ً
٠شحرة ،وٜذ ًأحي اإلافذس في مىلْ الّٙل ،أو هاةبا ًِ اظم الٙاِل ،وال ججمْ اإلافادس بل جأحي
بفىسة واخذة للمٙشد والجمْ اإلاز٠شواإلاإهض.
 -3للفُٖ الفشُ٘ت اإلاؽخٝت دالالث مخىىِت ،وٜذ ًىىب بّمها ًِ بّن ألٔشاك بالُٔت.
 -4الخأهِض ًدفل بّالمت وبٕحرِالمت ،وأؼهشِالماث الخأهِض هي الخاء.
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Abstract
This study examines the syntactic meaning of Qur'anic words in Al
Azhari’s Tahtheeb. This meaning is regarded as one of the mechanisms in
Qur'anic words interpretations. The study has also emphasized how Al Azhari
displayed such kind of meaning.
Some crucial morphological issues are examined in this study: infinitive
meaning, noun infinitive, reasons behind infinitive variety or meaning of
derivations and reflections, and the meaning of masculine and feminine. The
study has come out with the following:
1. Al Azhari has manipulated the morphological mechanism to make the
Qur'anic words understandable. He has never categorized these morphological
issues separately; rather, he has used them everywhere in his lexicology.
2. The study has clarified the difference between infinitive and noun infinitive
and how the latter may take the place of the former in many occasions.
Infinitives might replace the verb or a substitute for the noun subject. Infinitives
remain the same and do not change in singular, plural, masculine, and/or
feminine.
3. There are various meanings for the syntactic derivations which may replace
each other for rhetorical purposes.
Feminine forms might be marked or unmarked, and the prominent mark for
the feminine is the letter ()ت.
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ئن ِلم الفشٗ او الخفشٍ ٚمشجبي باللٕت الّشبُت وهى مً مهماث ِلىمها ،وله دوس هام في
ً
جٙعحر الٝشآن ال٢شٍم ،ار ًخىِ ٜٚلُه ٘هم ٠شحر مً هفىـه .لزا ٘هى ٌّذ ظضءا مً الّلىم
المشوسٍت التي ًدخاط الحها اإلاٙعش٘ ،هى ٌُّىه ِلى مّش٘ت ألاهىاُ املخخلٙت لفُٖ ال٣لماث واإلاّاوي
الخاـت ب٣ل مجها٠ ،ما ٌُّىه في الىٜىٗ ِلى أخىا ٥ابيُت ال٣لمت مً ألاظماء اإلاخم٢ىت او ألاّ٘ا٥
اإلاخفش٘تٜ ،ا ٥الضس٠صخي٘(( :اةذة الخفشٍ ٚخفى ٥اإلاّاوي املخخلٙت اإلادؽّبت ًِ مّجى واخذ،
٘الّلم به اهم مً مّش٘ت الىدى في حّشٗ اللٕت؛ ألن الخفشٍ ٚهٍش في راث ال٣لمت والىدى هٍش في
ِىاسلها وهى مً الّلىم التي ًدخاط الحها اإلاٙعشٜ ،ا ٥ابً ٘اسط :مً ٘اجه ِلمه ٘اجه اإلاٍّم؛ ألها
هٝى( ٥وظذ) ١لمت مبهمت٘ ،ارا ـش٘ىاها اجطخذٝ٘ ،لىا في اإلاا ٥وظذا وفي المالت وظذاها وفي
َ
ً
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ُ
َّ
اظىىن ٘٣اهىا ِل َج َهى َم َخى ًبا)( ،)1وٜا٥
الٕمب مىظذة وفي الخضن وظذا وٜا ٥حّالى (وأما الِ ٝ
ُْْ
َ
حّالى( َو َأ ْٜع ُىىا ئ َّن َّ َ
اَّلل ًُ ِد ُّب اإلاِ ٝع ِىحن)(٘ )2اهٍش  ُٚ٠جدى ٥اإلاّجى بالخفشٍ ٚمً الجىس الى
ِ
ِ
()3
الّذ ٥وٍ٢ىن رل ٤في ألاظماء والاّ٘ا. ))...٥

والصسف يف اللغة:
ظاء في معجم التهزًبٜ(( :ا ٥اللُض :جفشٍ ٚالشٍاح :ـش٘ها مً ظهت الى ظهت .و ٠زل٤
جفشٍ ٚالعُى ٥والخُى ٥وألامىس وآلاًاثٜ ،ا( ٥أي اللُض) وـشٗ الذهش :خذزه ،وـشٗ ال٣لمت:
ً
اظشاؤها بالخىىًٍ ،والفشٗ ان جفشٗ اوعاها ِلى وظه ًشٍذه الى مفشٗ ٔحررل.)4())٤
والفشٗ :سد الصخيء ًِ وظهه ،وجفاسٍ ٚألامىس :جخالُٙها .وهى بمّجى :الخُٕحر ،ومىه
()5
ُ َْ َ ُ َ ُ َ
اث)( ،)6أي(( :جفُحرها جاسة في ؤلاعجاص وجاسة في
جفشٍ ٚالشٍاح ٜ .ا ٥حّالى( :اهٍ ْش  ُٚ٠هف ِّشٗ آلاً ِ
ؤلاهال ،ٟوجاسة في الخز٠حر بالىّم ،وجاسة في وـ ٚألابشاس ،وجاسة في وـ ٚالٙجاس))(٘ )7هى الخُٕحر او
الّذو ٥مً شخيء الى شخيء آخش ،او جفُحرالصخيء في ظهاث مخخلٙت(.)8

الصسف يف االصطالح:
 -1الفشٗ أو ((الخفشٍِ :ٚلم بأـى ٥حّشٗ بها أخىا ٥أبيُت ال٣لم التي لِعذ باِشاب))(.)9
٠ -2ما ٌّشٗ بأههِ(( :لم ًبدض ُ٘ه ًِ اخ٣ام بيُت ال٣لمت الّشبُت ،وما لخشو٘ها مً أـالت
وصٍادة ،وصخت وئِال ،٥وؼبه رل.)13())٤
 -3ومً املخذزحن الذ٠خىس ِبذ الفبىس ؼاهحن الزي ًشي ان ((اإلاٝفىد باإلاّجى الّلمي هى مذلى٥
(الفشٗ) واإلاٝفىد باإلاّجى الّملي هى مذلى( ٥الخفشٍ )ٚومً زم ًخخفق ١ل مً اإلافىلخحن
لذاللت واخذة))(.)11
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وبهزا الّلم حّشٗ ألابيُت املخخلٙت لل٢الم ،وما ٌؽخ ٞمجها ١أبىاب الّٙل وجفشٍٙه ،وجفشٍٚ
الاظم ،وأـل البىاء (الّٙل أو اإلافذس) ،واإلافادس بأهىاِها ،واإلاؽخٝاث (اظم الٙاِل ،واظم
اإلاّٙى ،٥والفٙت اإلاؽبهت ،وأّ٘ل الخٙمُل ،واظم الضمان ،واظم اإلا٣ان ،واظم آلالت ،والخفٕحر
واليعب....ول٣ل بىاء داللخه الى ظاهب وٌُٙخه الترُ٠بُت( ،)12ألن الذاللت حعخمذ مً الهُ٣ل أو البىاء
الذاخلي للمٙشداث٘ ،أي حُٕحر ًىشأ ِلى ـُٕت اإلاٙشدة ًإدي الى حُٕحر في داللتها ،ول ً٢هزه الذاللت
– الفشُ٘ت -ال ُٜمت لها ما لم ج ً٢في ظُا ٛاو جشُ٠ب مالةمحن(.)13
وٜذ ِجي الّلماء الٝذماء بمباخض ِلم الفشٗ إلاا له مً دوس ٠بحر في جىمُت اللٕت وفي أىاء
اإلاعجم الّشبي٘ ،أملخىا الى داللت الفُٖ ،وجابّهم في رل ٤املخذزىن الزًً اولٝىا ِلى خشوٗ
الضٍادة باإلاىسُ٘اث أو الىخذاث الفشُ٘ت((( )14لٝذ ١ان للمعخىي الفشفي ا٠بر ألازش في جىىٍش اللٕت
الّشبُت وجىمُتها ،وفي أىاء اإلاعجم الّشبي ،وَّىد الٙمل ألا٠بر في رل ٤الى الىٍشٍت الخاسٍخُت ،التي
الخاسٍخي
الفشٗ
"ِلم
خلٝذ
 "Historical Morphologyالزي ١ان ٌّجى بذساظت ـشٗ لٕت ما ِبر مشاخل الضمً املخخلٙت ،مما ظّل
هزا الجاهب مً ا٠ثر الىظاةل في جىمُت اللٕت ،وفي ازشاء اإلاعجم ،والظُما في "الخىظْ الفشفي
 "Morphological Extensionالزي ١ان ٌّجى باؼخٝا١ ٛلمت ظذًذة بالا٘ت صاةذة واخذة او ا٠ثر
ً
ُٜاظا ِلى ١لماث مىظىدة في اللٕت هٙعها))(.)15
وجٝعم الىخذاث الفشُ٘ت راث الذاللت ِلى هىِحن هما(:)16
ألاو :٥ألاوصان الفشُ٘ت ،مشل :أوصان ألاّ٘ا ،٥واإلافادس ،واإلاؽخٝاث (اظم الٙاِل ،واظم اإلاّٙى،٥
والفٙت اإلاؽبهت ،واظمي الضمان واإلا٣ان ،واظم آلالت) وأوصان ظمْ الخ٢عحر ،والخفٕحر.
الشاوي :اللىاـ ،ٞوهي العىاب ،ٞواللىاخ ،ٞوالذواخل ،وهي التي جذخل في ـلب بيُت ال٣لمت
لخد ٞٝمّاوي أو حؽاس ٟفي الذاللت.
و١ل مً هزه الىخذاث الفشُ٘ت ـالخت ألن حّبر ًِ ا٠ثر مً مّجى واخذ مالم جشجبي بعُاٛ
ما ،ألن ((اإلاّاوي الىٌُُٙت التي حّبر ِجها اإلاباوي الفشُ٘ت هي بىبُّتها جدعم بالخّذد
والاخخما.)17())٥
ومً ألاظباب التي أدث الى وظىد الذسط الفشفي في التهزًب هى اِخماد ألاصهشي في جٙعحر
اإلاّجى ِلى ظملت مً آلالُاث اللٕىٍت التي جخّل ٞبمىاهج دساظت اإلاّجى ،والذسط الفشفي هى اخذ
آلالُاث ال٢بري التي ٌؽخمل ِلحها اإلاّجى اللٕىي الّام ،وهى ٜعُم لآللُاث الىدىٍت واإلاعجمُت
( ) 33
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ً
والذاللُت ،ئلا٘ت الى رل ٤ان ألاصهشي ١ان مٝلذا إلاىهج الخلُل في الّحن خُض ١اهذ هزه الٍاهشة
ِامت واضخت في اإلاّاظم الّشبُت آهزا.ٟ
ً
ولم ًٙشد ألاصهشي ابىابا للمعاةل الفشُ٘ت في معجمه ،واهما ١اهذ هزه اإلاعاةل الفشُ٘ت
ً
مىصِت في معجمه أًىما وظذ لزل ٤ظبُال.

مناذج تطبيقية من الشوارد القسآنية:
أ /داللة املصدز:
اإلافذس مؽخ ٞمً مادة (ؿ د س) وهى اظم م٣ان ًٝا ٥ـذسث الابل ًِ اإلااء ،ئرا اهفش٘ذ
ً
ِىه ،وِلى هزا ألاظاط ظمي اإلافذس مفذساٜ ،ا ٥الخلُل(( :اإلافذس :اـل ال٣لمت الزي جفذس
ِىه ألاّ٘ا.)18())٥
وٜا ٥الؽشٍ ٚالجشظاوي(( :اإلافذس :هى الاظم الزي اؼخ ٞمىه الّٙل وـذس ِىه))(،)19
وَعمُه ظِبىٍه :الخذر والخذزان ،وسبما ظماه الّٙل( ، )23ومً اإلاّشوٗ ان الىداة اخخلٙىا في
اإلافذس والّٙل أيهما هى ألاـل٘ ،زهب البفشٍىن الى ان اإلافذس هى ألاـل( ،)21ورهب ال٢ىُ٘ىن
ً
الى ان ألاـل هى الّٙل( ،)22والصخيء اإلاهم ان اإلافذس ًذِ ٥لى الخذر مجشدا مً الضمً في خحن ًذ٥
ً
الّٙل ِلى الخذر مٝترها بضمان.
ً
ً
ٌؽٕل اإلافذس خحزا ٠بحرا في جٙعحر آًاث الٝشآن ال٢شٍم ،والظُما جل ٤التي جبذو و١أنها خاسظت
ً
ًِ اإلاألىٗ اللٕىي ،ممُٙت الى الىق ججذدا وخُىٍت.
٘ٝذ أدخل اإلافذس في جٙعحر ألالٙاً التي لم ججاس العُا١ ،ٛأن ج٢ىن مٙشدة في ظُا ٛالجمْ،
َ
ٝ٠ىله حّالىَ ( :خ َخ َم ّ ُ
اَّلل َِ َلى ُُ ٜلىب ْهم َو َِ َلى َظ ْمّه ْم َو َِ َلى َأ ْب َ
ف ِاس ِه ْم ِٔؽ َاوة)( )23وٜىله حّالىَ ( :و َه ْل
ِ
ِِ
ََ َ ََُ ْ َ ْ
فم ئ ْر َح َع َّى ُسوا ْامل ْخ َش َ
اب)(ٝ٘ ،)24ذ ٘عش بّن الّلماء ومجهم ألاصهشي مجيء (العمْ)
ِ
أجا ٟهبأ الخ ِ ِ
ً
مٙشدا في ظُا ٛالجمْ ِلى اهه مفذس ال ًجمْ( )25و٠زل ٤ل( َٙالخفم) ٘ٝذ بحن الّٙل بّذه
ً
ً
(حعىسوا) ِلى اهه لِغ واخذا ،واهما ظاء مٙشدا ِلى اإلافذس ،ألهه ال ًجمْ والًشجى(.)26
َّ
و٠زل٘ ٤عشوا الل َٙاإلاٙشد في مىلْ اإلاشجى٠ ،ما في ٜىله حّالى ًِ مىسخى وهاسونِ ( :ئها
َ
َّ
َ ُ َُ َ َ ْ ّ َ ٥
اإلاحن)(٘ ،)27هما ازىان ٝ٠ىله حّالىِ ( :ئها َس ُظىال َسِّب َٝ٘ ،)28()٤الىا :اهما ا٘شد (سظى )٥ألهه
سظى س ِب الّ ِ
ً
ـأسٍذ به اإلافذس٘ ،ـ (سظى )٥و (سظالت) ًأجُان مفذسا و١أنهما ٜاال(( :ئها سظالت سب الّاإلاحن ،أي روا
سظالت سب الّاإلاحن))(.)29
( ) 34
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َ َ َ
ولم ًٝخفش أزش اإلافذس ِلى ألاظماء ٘ٝي ،بل حّذاه الى ألاّ٘ا٠ ،٥ما في ٜىله ظبداههَ ( :وأخز
َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ
الف ُْ َدت)(٘ )33ز٠شالّٙل ،و٘اِله مإهض وهى (الفُدت) ،ر٠شِلى ئسادة اإلافذسٜ ،ا٥
ال ِزًً ٌلمىا
ألاصهشي(( :ر٠ش الّٙل ألن الفُدت مفذس أسٍذ به الفُاح ،ولى ُٜل :وأخزث الزًً ٌلمىا الفُدت
ً
بالخأهِض ١ان ظاةضا جزهب به الى ل َٙالفُدت))(.)31
ً
وٍأحي اإلافذس اخُاها في مىلْ (الّٙل) وٜذ ً٢ىن لهزا الاخال ٥دالالث جمىذ الخّبحر الٝشآوي
ٜىة ا٠ثر مما هى ِلُه بالّٙل ،ومً اهم هزه ؤلاؼاساث ان اإلافذس ًذِ ٥لى الشبىث ا٠ثر مً الّٙل.
ً
ً
وئرا اسٍذ به زبىجا ا٠ثر ِذ ٥بالل َٙمً الىفب الى الشْ٘ ،ومما ظاء ُ٘ه اإلافذس هاةبا ًِ الّٙل
َ َ َ َ َ ّ َ َّ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
اِىا
اَّلل أن هأخز ِئال مً وظذها مخ
ٜىله حّالى ِلى لعان ًىظِ( ٚلُه العالم)ٜ( :ا ٥مّار ِ
ِ َ
ىذ ُه)(ٜ )32ا ٥ألاصهشي(( :وّىر باهلل مّارا ان هأخز ٔحر الجاوي بجىاًخه ،هفبه ِلى اإلافذس الزي
ِ
ً
ً
()33
اسٍذ به الّٙل)) ٜا ٥ظِبىٍه(( :و١أهه خُض ٜا :٥مّار هللاٜ ،اُِ :٥ارا باهلل ،وُِارا اهخفب ِلى
ً
أِىر باهلل ُِارا ،ول٢جهم لم ًٍهشوا الّٙل ها هىا٠ ،ما لم ًٍهش في الزي ٜبلهٌّ ،جي (ظبدان هللا)،
ً
ول٢جهم خضلىا الّٙل ألنهم ظّلىه بذال مً الل َٙبه))(.)34
ً ً
وٜذ ًأحي اإلافذس اخُاها هاةبا ًِ اظم الٙاِل٘ ،مً خال ٥اظخّما ٥الٝشآن ال٢شٍم للمفذس
َ ْ
واظم الٙاِل هلخَ وظىد ِالٜت جٝاسب بحن الاظمحن ،ومىه ِلى ظبُل اإلاشاٜ ٥ىله حّالىَ ( :وأؼ ِه ُذوا
َ
ُ
ر َو ْي َِ ْذ ٍِّ ٥مىْ ٢م)(ٜ )35ا ٥ألاصهشي٘(( :ىّذ باإلافذس .وُٜل :سظل ِذ ،٥وسظالن ِذ ،٥وسظاِ ٥ذ،٥
وامشأة ِذ ...٥والّذ :٥الاظخٝامت))(.)36
ً
ُ٘بذو الّذو ًِ ٥اظم الٙاِل الى اإلافذسظلُاٝ٘ ،ذ اظخدعً الّشب الىـ ٚباإلافذسِلى
ٔحرهٝ٘ ،الىاِ :ذ ٥في ١ل ألاخىا .٥وجأولىه ِلى اهه اإلافذس اإلاماٗ الُه مدزوٗ جٝذًشه روي٘ ،لما
()37
خزٗ (روي) ٜام اإلافذسمٝامه٘(( ،اإلافذسًٝىم مٝام ما ألُ ٚالُه))
َ
ً
َ
َّ
وظاء اإلافذس هاةبا ًِ اظم الٙاِل في ٜىله حّالىِ ( :ئه ِجي َب َشاء ِّم َّما ح ّْ ُب ُذون)( )38ظاء في التهزًب
((الّشب جٝى :٥هدً مى ٤البراء والخالء ،والىاخذ والازىان والجمُْ مً اإلاز٠ش واإلاإهض ًٝاُ٘ ٥ه
بشاء ،ألهه مفذس ،ولى ٜا ٥بشيء ،لُٝل في الازىحن :بشٍئان ،وفي الجمُْ :بشٍئىن ،وبشاء))(.)39
وٜذ ً٢ىن اإلافذس ِلى ـُٕت اظم الٙاِل ُ٘أحي ِلى وصن (٘اِلت) ومً رلٜ ٤ىله حّالى:
َ َْ ُ َ َ َ َْ
ألا ِْ ُحن َو َما ُج ْخٙي ُّ
الف ُذ ُوس)(ٜ ،)43ا ٥ألاصهشي في جٙعحر هزه آلاًت(( :خاةىت أساد –وهللا
(ٌّلم خا ِةىت
ِ
ِ
َّ َ
َ َ َ ً ()41
ُ
ْ
َ
أِلمٌّ( -لم خُاهت ألاِحن) ٘..أخشط "اإلافذس" ِلى ٘اِلت ٝ٠ىله حّالى( :ال حعمْ ِ٘حها ال ُِٔت) –
ً
أي لٕىا .ومشله :ظمّذ (سأُت ؤلابل) و (زأُت الؽاء) أي سٔاءها وسٕاءها١ .ل رل ٤مً ٠الم
الّشب))(.)42
( ) 35

لسنة 2015

جملة آداب البصسة /العدد ()73

ب/اسه املصدز:

ً
ً
وهى مً أ٠ثر ألاظماء ٜشبا وؼبها باإلافذس ،ولزل ٤ظماه بّن الّلماء مفذس ممُٙحن الُه
بّن الخّلُلٝ٠ ،ىلهم :مفادس جخال ٚـذوسها ،او مفادس ظاءث مً ٔحر الّٙل ،او مفادس في
مزهب ألاظماء وبّمهم ٜا :٥انها أظماء مفادسوسبما ظمّىا بحن الشأًحن(.)43
وظماها الٙشاء باإلافادس التي ج٢ىن في مزهب ألاظماءٝ٘ ،ذ ظاء في تهزًب اللٕت ًِ ٜىله
َ َ َّ َّ َ ْ
َ
الضَب ُذ ٘ َُز َه ُب ُظٙاء)(ٜ ،)44ا ٥الٙشاء(( :أـله الهمضًٝ ،ا :٥ظٙأ الىادي ٔؽاءه ظٙأ،
حّالى٘( :أما
وُٜل :الجٙاء ٠ما ًٝا ٥الٕشاء ،و١ل مفذس اظخمْ بّمه ئلى بّن مشل الٝماػ والذٜا،ٛ
ً
والخىام ،مفذس ً٢ىن في مزهب اظم ِلى هزا اإلاّجى٠ ،ما ١ان الّىاء اظما لئلِىاء٢٘ ،زل٤
ً
ً
الٝماػ لى اسدث مفذساٜ ،لذ ٜمؽخه ٜمؽا))(.)45
ً
وظّلها ابً العشاط مفادس ظاءث مً ٔحر الّٙل ،زم ِلل رلٜ ٤اةال :ألن اإلاّجى واخذ ،ومشل
ً
ً
ً
ً
لزل ٤بٝىله :اظخىسوا ججاوسا ،وججاوسا اظخىاسا ،واه٢عش ٠عشا ،و٠عش ئه٢عاسا ،وفي ٜىله حّالى:
َ َّ َ َ ً
ً
َ َّ ُ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ً
ك ه َباجا)(١ )46أهه ٜا٘ :٥ىبخم هباجا ،وٜىلهَ ( :وج َبخ ْل ِئل ُْ ِه ج ْب ِدُال)(١ )47أهه ٜا٥
(واَّلل أهبخ٢م ِمً ألاس ِ
()48
بخل
وظماها أبى الٝاظم اإلاإدب(338هـ) باإلافادس التي جخال ٚـذوسها( ،)49و١ل هإالء الّلماء
جدذزىا ًِ أظماء اإلافادس بهزه ألاوـاٗ و١أنهم ًجّلىنها مفادس زاهىٍت ظاءث مً وشاةٔ ٞحر
مِٝعت في اإلافادس٘ ،ألخٝىها باإلافادس وهي لِعذ مجها ،ئما لّذم ئٜشاسهم وجىا٘ٝهم ِلى حعمُتها
ً
باظم اإلافذس ،وئما ألن هزه الدعمُت ١اهذ ٔحر ؼاتّت آهزا ،ٟأو ٔحر معلم بها ،ولِغ صخُدا أن
ً
هزا الاظم لم ً ً٢مّشو٘ا ِىذ ِلماء اللٕت ألاٜذمحن٠ ،ما ٜا ٥بّن اإلاخأخشًٍ(٘ ،)53األصهشي في
ً
تهزًب اللٕت أوسد ًِ اللُض ٜىال ًفشح ٘حها باظم اإلافذس ار ٜا(( :٥و١ل مفذس ً٢ىن ألّ٘ل ٘اظم
ً
ً
ً
مفذسه (ّ٘ا )٥هدى :أ٘ا٘ ًُٞٙ ٛىاٜا ،وأـاب ًفِب ـىابا ،وأظاب ًجُب ظىابا ،أُٜم الاظم
ً
مٝام اإلافذسو٠زلِ ٤زب ِزابا))(.)51
ً
ً
وَّشٗ اظم اإلافذس بأهه :ما ظاوي اإلافذس في الذاللت ِلى مّىاه وخالٙه بخلىه لٍٙا وجٝذًشا
مً بّن خشوٗ ّ٘له دون حّىٍن ّ٠ىاء٘ ،اهه معاو إلِىاء مّجى ،ومخال ٚله بخلىه مً
ً
ً
الهمضة اإلاىظىدة في ّ٘له ،وهى خا ٥مجها ل َٙوجٝذًشا ،ولم ٌّىك ِجها شخيء(.)52
ً
وٍأحي أخُاها للمفذس الىاخذ ِذة أظماء جلخ ٞبه٘ ،مشال الّٙل ججبر مفذسه ججبر ،وٜذ ظاء
مً أظماء مفذسه :ظبرًت ،ظبرًت ،ظبرًت ،ظبرًت(.)53
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ً
وٍلخَ في معجم التهزًب ٠شحرا ما جخ٢شس ِباسة (ئٜامت الاظم مٝام اإلافذس) وَّجي بها هُابت
اظم اإلافذسًِ اإلافذس ،وج٢شاسها ب٢ثرة ًذِ ٥لى انها أـبدذ ٌاهشة ظاةذة ومعلما بهاٝ٘ ،ذ ًلجأ
الّلماء الى الّذو ًِ ٥ر٠ش اإلافذس الفشٍذ الى اظمه ،وسبما ٌعخّملىن رل ٤إلصالت الشجابت ًِ
أظالُب ال٢الم او لذالالث أخشي١ ،أن ًٙملىا الاظم ِلى اإلافذس ،ألهه ًذِ ٥لى الشبىث أؼذ مً
اإلافذس٘ ،اإلافذس ُ٘ه بّن ـٙاث الّٙل الذالت ِلى الخٕحر والخذور٠ ،ما ٜذ ًىىب اإلافذس ًِ
الاظم والّٙل ،وٜذ ِشٗ الّشب ١ل هزه الخىىِاث ،وٜذ ظاءث في حّبحراث الٝشآن ال٢شٍم ٠زل.٤
َّ
٘مً هُابت الاظم ًِ اإلافذسٜ ،ىله حّالىِ ( :ئال ًَِ َّم ْى ِِ َذ ٍة َو َِ َذ َها ِئ ًَّ ُاه)( )54هٝل ألاصهشي ًِ
ً
ً
اللُض(( :الىِذ والّذة ً٢ىهان مفذسا واظما٘ ،أما الّذة ٘خجمْ ِذاث ،والىِذ ال ًجمْ،
ً
واإلاىِذ :مىلْ الخىاِذ ،وهى اإلاُّاد وٍ٢ىن اإلاىِذ مفذس وِذجه ،وٍ٢ىن اإلاىِذ وٜخا للّذة،
ً
ً
ً
واإلاىِذة أًما :اظم للّذة .واإلاُّاد ال ً٢ىن الا وٜخا او مىلّا .والىُِذ مً التهذدٜ .لذ أها (أي
ألاصهشي) :الىِذ مفذس خُٝٝي ،والّذة اظم ًىلْ مىلْ اإلافذس ،و٠زل ٤اإلاىِذة))(٘ )55الزًً
ً
رهبىا الى أن (ِذة) مفذسا ،اِخمذوا ِلى اهه ٜذ ِىك مً الخشٗ املخزوٗ بدشٗ آخشوهى الخاء.
ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ َ
َ َ َّ
اُِ ٙه ل ُه)(ٜ )56ا ٥ألاصهشي:
ومىه ٜىله حّالى( :مً را ال ِزي ًِ ٝشك اَّلل ٜشلا خعىا ُ٘م ِ
ً
ً
ً
ً
((الٝشك في ٜىله ٜشلا خعىا اظم ،ولى ١ان مفذسا ل٣ان اٜشالا والٝشك اظم ل٣ل ما ًلخمغ
ِلُه الجضاء مً ـذٜت او ِمل ـالر ،وأـل الٝشك في اللٕت الٝىْ ،ومىه أخز اإلاٝشاك،
وأٜشلخه أي ٜىّذ له ٜىّت ًجاصي ِلحها .وهللا ظل وِض ال ٌعخٝشك مً ِىص ول٢ىه ًبلى ِباده بما
ً
مشل لهم مً خحرًٝذمىهه وِمل ـالر ٌّملىهه٘ ،جّل ظضاءه ١الىاظب لهم مماِٙا))(.)57
ُ
َ َ
ومىه ٜىله حّالىَ ( :ما أهذ ِب ِى ّْ َم ِت َسِّب َِ ٤ب َم ْجىى ٍن)(ٜ )58ا ٥ألاصهشيًٝ(( :ى :٥ما أهذ باوّام هللا
ً
ِلُ ٤وخمذ ٟئًاه ِلى وّمخه بمجىىن .والىّمت بال٢عش اظم مً أوّم هللا ِلُه ًىّم ئوّاما
ً
ووّمت ،وأٜم الاظم مٝام ؤلاوّامٝ٠ ،ىل :٤أهٝٙذ ِلُه اهٙاٜا وهٝٙت بمّجى واخذ))(.)59

تعدد املصادز:
ٌّذ اخخالٗ اإلاّاوي الذاللُت لل َٙالىاخذ ،وحّذد اللهجاث مً أهم ألاظباب التي أدث الى
ً
حّذد اإلافادس٣٘ ،ل مّجى مً اإلاّاوي ًمُل ٔالبا الى ان ٌعخٝل بمفذس خاؿ به ،وجىالذث بىشاةٞ
ً
اؼخٝاُٜتٝ٘ ،ذ هجذ للّٙل الىاخذ اخُاها مفادس مخّذدة ،مخخلٙت البىاء ،وهي مفادس صخُدت
أزبتها ظامّى اللٕت وأصخاب اإلاّاظم خاـت ومجهم ألاصهشي ،ؤلب ِلى اظلىبهم أنهم ٌعشدون هزه
اإلافادس ،وال ًبِىىن ظبب هزا الخّذد الا ما هذس ،ول٢جهم ًإ٠ذون ان هزه اإلافادس ظمّذ ًِ
الّشب ،ومً رل ٤الّٙل (٘اك) ججذ له ا٠ثر مً مفذسٝ٘ ،ذ ظاء في التهزًب ِىذ ٜىله حّالى:
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ْ َ َ
ً
ً
ً
َ َ ََ ُْ
اث)( ،)63اهه ٜا٘(( :٥اك اإلااء ًُٙن ُ٘ما ،وُ٘ىلا ،وُ٘ماها ،و٘اك
(٘ ِارا أ٘مخم ِّمً ِ َش٘ ٍ
الخذًض :ئرا اهدؽش ،وٍٝا :٥ا٘الذ الّحن الذمْ جُٙمه ا٘الت ،وأ٘اك ٘الن دمّه ،وأ٘اك ئهاءه
ئ٘الت :ئرا أجأٜه))( )61وه٢زا هجذ اهٙعىا امام ِذد مً اإلافادس للّٙل الىاخذ ،ل٢ىىا بمضٍذ مً
الخأمل هجذ ١ل واخذ مجها أـلر مً ٔحره في بّن اإلاىالْ ٘٣لمت (ُ٘ن) لِغ ٠ـ (ُ٘ىك)،
ً
و٠الهما لِغ ٠ـ (ُ٘ماها) ٘ـ (ُ٘ن) جذِ ٥لى الُٙن الهادب ،و (ُ٘ىك) جذِ ٥لى الُٙن ألا٠ثر،
وأما (الُٙمان) ُ٘ذِ ٥لى (ؤلامخالء) ،والُٙن اإلاصخىب بدش٠ت ؼذًذة والىشاب ًلمذ مً
مٝاوّه الفىجُت ،وه٢زا ما ٌؽبهه مً اإلافادس الذالت ِلى الخش٠ت والالىشاب ٕ٠شُان ؤؽُان
و٘ىسان وهُجان...

مجع املصادز:

ً
ً
ئن اإلافذس لِغ باظم مدن ،وال بّٙل مدن؛ ألهه لى ١ان ّ٘ال مدما ألهخٙى ِىه الخىىًٍ،
وهى لِغ باظم مدن؛ ألهه لى ١ان ٠زل ٤لشجي وظمْ ،وهزا الٝى ٥مبجي ِلى ال٢شحر الٕالب ،وئال
٘ان بّن الّشب ٌّامل اإلافذس مّاملت اظم الٙاِل ُ٘شجي وٍجمْ( ،)62والٍاهش مً أٜىا ٥الّلماء
ً
ان اإلافادس ال ججمْ ،وٜذ ظاء في الٝشآن ال٢شٍم مٙشدا في ظُا ٛالجمْ؛ ئر ظمّذ ألاظماء ٜبله
وبّذه وبٝى هى ِلى خاله٠ ،ما في ٜىله حّالىَ ( :خ َخ َم ّ ُ
اَّلل َِ َلى ُُ ٜلىب ْهم َو َِ َلى َظ ْمّه ْم َو َِ َلى َأ ْب َ
ف ِاس ِه ْم
ِ
ِِ
ً
َ
ِٔؽ َاوة) (٘ ،)63جمْ هللا ِض وظل الٝلىب وألابفاس وبٝي العمْ مٙشدا وهى ًذِ ٥لى اظماِهم ،ظاء
َ
في تهزًب اللٕت(( :وأما ٜىلهَ ( :و َِلى َظ ْم ِّ ِه ْم) اإلاشاد مجهم أظماِهم ،وُ٘ه زالزت أوظه:
أخذها أن العمْ بمّجى اإلافذس ،واإلافذسًىخذ ًشاد به الجمُْ.
والشاوي :أن ً٢ىن اإلاّجى ِلى مىلْ ظمّهم٘ ،دز٘ذ (اإلاىالْ) ٠ما جٝى :٥هم ِذ ٥أي روو ِذ.٥
ً
والىظه الشالض :ان ً٢ىن الا٘خه العمْ ِلحهم دالا ِلى أظماِهم؛ ٠ما ٜا:٥
في خل٢ٝم ٍِم وٜذ شجُىا
()64

مّىاه :في خلى٢ٜم .ومشله ٠شحرفي ٠الم الّشب))
وٜىله حّالىَ ( :د َِ ْىا ُه َىال َُ ٤ز ُب ً
ىسا) (ُ٘ )65ه دلُل ِلى ان اإلافادس ال ججمْ ،ظاء في التهزًب:
ِ
ً
ً
((ٜا ٥الٙشاء :الشبىس :اإلافذس ،ولزلٜ ٤الىا  :زبىسا ٠شحرا ،ألن اإلافادس ال ججمْ ،أال جشي اه ٤جٝى:٥
ً ً
ً
ً
ّٜذث ّٜىدا وىٍال ،ولشبذ لشبا ٠شحراٜ .ا :٥و١أنهم دِىا بما ّ٘لىا٠ ،ما ًٝى ٥الشظل :واهذمخاه!
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َُ َ ُ

ً

وٜا ٥الضظاط في ٜىله حّالى( :د َِ ْىا هىال ٤ز ُب ً
ىسا) بمّجى (هال١ا) ،وهفبه ِلى اإلافذس١ ،أنهم
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
ٜالىا :زبرها زبىسا ،زم ُٜل لهم :ال جذِىا الُىم زبىسا واخذا ،وادِىا زبىسا ٠شحرا ،أي هال٢٠م أ٠ثر مً أن

جذِىا مشة واخذة ،ألن ( ُز ُب ً
ىسا) مفذس٘ ،هى للٝلُل وال٢شحرِلى ل َٙواخذ)) (.)66

ج /داللة االشتقاق
الاؼخٝا ٛاخز ١لمت مً أخشي مْ جىاظب بُجهما في اإلاّجى وحُٕحر في الل .َٙوٍىٝعم ِلى زالزت
اٜعام(:)67
ً
ً
الاؼخٝا ٛالفٕحر :وهى ما اجدذث ال٣لمخان ُ٘ه خشو٘ا وجشجِبا ٠ـ (ِلم) مً الّلم.
ً
ً
الاؼخٝا ٛال٢بحر :وهى ما اجدذث ال٣لمخان ُ٘ه خشو٘ا ال جشجِبا٠ ،ـ (ظبز) مً الجزب.
الاؼخٝا ٛألا٠بر :وهى ما اجدذث في ال٣لمخان في ا٠ثر الخشوٗ مْ جىاظب في املخاسط او
الفٙاث للخشوٗ٠ ،ـ (وّ )ٞمً الجه ،ٞلخىاظب الّحن والهاء في املخشط ،ار انهما خش٘ان خلُٝان(.)68
ً
وٍشي الذ٠خىس أخمذ دمحم ٜذوس ان مٍّم داسسخي الاؼخٝا ٛظّلىا في لمىه اـىا٘ا ٔحر
ً
مخ٣ا٘ئت٘ ،ان الاؼخٝا ٛالزي ِذوه ـٕحرا هى ٜعم ٠بحر مً اخخفاؿ ِلم الفشٗ ،وهى الزي
جىلذ به ألالٙاً الجذًذة واإلافىلخاث الّلمُت ِلى اخخال٘ها ،وهى الىظُلت الٙملى الظخمشاس
اللٕت في الخُاة والىمى اإلاىشد ،اما ألاهىاُ ألاخشي ٘انها ال جىاصي رل ٤الىىُ مً الاؼخٝا ٛفي ظّخه
ومبلٖ الخاظت الُه(.)69
وٜذ الخَ الذ٠خىس جمام خعان ٜفىس الفشُ٘حن ًِ بلىٓ ألاـل الصخُذ لخىٜٙهم ِىذ
ؼ٣لُت الفُٖ والضواةذ واإلالخٝاث ،وٍشي ان ألاـى ٥الشالزت (٘اء ال٣لمت وُِجها والمها) هي اـل
اؼخٝا ٛال٣لمت ورواث سخمها ،وبىاء ِلى رل٘ ٤هى ٌّذ ١لماث اللٕت الّشبُت ظمُّها مؽخٝت ما ِذا
ً
(المماةش والٍشوٗ وألادواث وبّن الخىال )ٚوَعمحها بـ (ال٣لماث الفلبت) ،واخحرا ًفبذ
الاؼخٝا ٛمْ رل ٤الٙهم دساظت ـشُ٘ت معىٜت لخذمت اإلاعجم(.)73
ان ٘٢شة الذ٠خىس جمام خعان لل٣لماث اإلاؽخٝت ٜذ وظّذ مً ٘٢شة الٝذماء لهزه ال٣لماث،
٘ٝذ ٜعم ال٣لماث اإلاؽخٝت ِلى ٜعمحن :مخفش٘ت وظامذة٘ ،األولى هي التي جخطر الفالث ُ٘ما
بُجها ٠شظل و٘شط و٠خابُ٘ ،ما ِذها الٝذماء جدذ ِىىان الاؼخٝاٝ٘ ٛي(.)71
ً
ً
والاؼخٝا ٛهى ٌاهشة مهمت مً الٍىاهش التي أظهمذ اظهاما ٘اِال في جىظُْ آ٘ا ٛاللٕت
الشخبت ،وجىظُه الذالالث اللٕىٍت واإلاعجمُت للمٙشداث الٝشآهُت ال٢شٍمت ،بُٕت الىـى ٥الى ما
ً
ًىذسط جدتها مً مذلىالث ومّان ١ان لها ألازش الٙاِل في ازشاء جٙعحر الٝشآن ال٢شٍم٘ ،هى ئرا:
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((ٌاهشة اـُلت في اللٕت الّشبُت جدذر لمً مىهج ِملي جىبُٝي ًٝىم ِلى أظاط الّالٜت
الىلُّت بحن الذا ٥واإلاذلى ٥التي ا٘ترلها ِلماء الّشبُت ألاواةل...وهى هىُ مً الُٝاط اللٕىي
للمٙشداث ًيخ ْٙمىه مخ٣لى اللٕت في ظذ خاظاتهم الى ألالٙاً التي جخذم اإلاّاوي اإلاّبر ِجها...وهى
ِباسة ًِ جىلُذ لبّن ألالٙاً مً بّن ،والشظىُ بها الى اـل واخذ ًدذد مادتها وٍىيي بمّىاها
اإلاؽتر ٟألاـُل ،مشلما ًىيي بمّىاها الخاؿ الجذًذ ...وَّىد ظبب الاؼخٝا ٛالى وبُّت اللٕت
الّشبُت ب٢ىنها لٕت اؼخٝاُٜت حعخىُْ ازشاء هٙعها بضٍادة مٙشداتها ،لخخم ً٢مً ٜىة الخّبحر
ومىا٠بت الخذازت في ظذة اإلاىلىِاث))( )72واهه بهزه الفىسة لُّذ بد ٞاخذ الىظاةل الشاتّت
واإلابخ٢شة في همى اللٕت ومشوهتها واحعاِها وزشائها في اإلاٙشداث ،ما ًم٢جها مً الخّبحر ًِ اإلاعخجذ مً
ألا٘٣اس ،واإلاعخدذر مً وظاةل الخُاة(.)73
وٜذ ا٘اد ألاصهشي في معجمه مً ٌاهشة الاؼخٝا ٛإلاا لها مً ازش ٠بحر في ازشاء الذاللت اللٕىٍت
واإلاعجمُت للمٙشدة الٝشآهُت ،خُض وِ ٜٚىذ دالالث بّن ألاظماء اإلاؽخٝت في الٝشآن ال٢شٍم
ً
ً
٘خٝفاها وـىال الى اإلاّجى الّام اإلابخغى مً رل١ ٤له مؽحرا الى ان ((٠الم الّشب ئرا اج ٞٙلٍٙه
٘أ٠ثره مؽخ ٞبّمه مً بّمه))( .)74ومً ألاظماء اإلاؽخٝت في الٝشآن ال٢شٍم وأؼاس الحها ألاصهشي في
تهزًبه هي:
ل َٙالجاللت (هللا) ٘مً رل(( ٤اإلاّش٠ت ال٢بحرة التي خالها ِلماء الّشبُت في ل َٙالجاللت
ً
(هللا) أهى مشججل ،ام مؽخٞ؟ وان ١ان مؽخٝا ٘هل اؼخٝاٜه مً (أله) أم مً (وله) أم مً (اله)؟ وما
هى أـله ِلى ١ل مً هزه ألاوظه؟!! ومارا ظشي ِلُه مً الخزٗ والادٔام ختى بلٖ ـىسجه التي هى
ِلحها؟!!))( )75وظاء في تهزًب اللٕت ًِ اؼخٝا ٛاظم هللا في اللٕت اهه١(( :ان خٝه (ئله) ،أدخلذ
ً
ألال ٚوالالم ِلُه للخّشٍُٝ٘ ٚل( :الاله) ،زم خز٘ذ الّشب الهمضة اظدشٝاال لهما٘ ،لما جش٠ىا
ً
الهمضة خىلىا ٠عشتها في الالم التي هي الم الخّشٍ ،ٚورهبذ الهمضة اـال ُ٘ٝل( :الاله)٘ ،دش٠ىا الم
الخّشٍ ٚالتي ال ج٢ىن الا ظا٠ىت ،زم الخٝى المان مخدش٠خان ٘ادٔمىا ألاولى في الشاهُتٝ٘ ،الى :هللا،
٠ما ٜا ٥هللا ِض وظلَّ ( :لَّ ٢ىا ُه َى َّ ُ
اَّلل َسِّبي)( )76مّىاه ل ً٢اها زم ان الّشب إلاا ظمّىا (اللهم) ٜذ ظشث
ِ
()77
في ٠الم الخل ٞجىهمىا اهه ئرا ألُٝذ ألال ٚوالالم مً هللا ١ان الباقي (اله) ٘ٝالىا الهم، ))...
ولزلُٜ ٤ل في الىذاء (ًا هللا) بالٝىْ ٠ما ًٝاً( ٥ا اله) ((وخشٗ الىذاء ال ًذخل ِلى ما ُ٘ه ألالٚ
والالم ،ال ًٝاً( :٥ا الشظل أٜبل) وال ًٝاً( ٥ا الٕالم هلم) ألن الىذاء ٌّشٗ الاظم باإلؼاسة والخىاب
وألال ٚوالالم ٌّش٘ان الاظم٘ ،ال ًجخمْ ِلى اظم حّشٍٙان مخخلٙان٘ .لما ١اهذ ألال ٚوالالم في
(هللا) ١أنهما مً هٙغ ال٣لمت دخل ِلُه خشٗ الىذاء))(.)78
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والاله اظم ظيغ مشل سظل و٘شط ٘هى اظم ًِ ْٝلى ١ل مّبىد بد ٞأو باول ،ومً زم ٔلب
ِلى اإلاّبىد بد ،ٞومً هزا الاظم اؼخ ٞجأله ،وأله ،واظخأله٠ ،ما جٝى :٥اظدىى ٛمً الىاٜت،
واظخذجشمً الدجش(.)79
وٍشي أبى البٝاء الّ٢بري أن ((الاله مفذس في مىلْ اإلاّٙى ٥أي اإلاألىه ،وهى اإلاّبىد ،وُٜل:
اـل الهمضة واو ،ألهه مً الىله ٘االله جخىله الُه الٝلىب :أي جخدحر.)83())...
ً
ً
٘ل َٙالجاللت (هللا) اظم مؽخ ٞولِغ ظامذا ،ألن ((اـله الاله زم خز٘ذ الهمضة جخُٙٙا
٘اظخمّذ المان٘ ،أدٔمذ ألاولى في الشاهُت ُ٘ٝل( :هللا) ٘اله (ّ٘ا )٥بمّجى (مّٙى١ )٥أهه مألىه أي
مّبىد معخد ٞللّبادة ٌّبذه الخل ٞوٍإلهىهه))( ،)81وبهزا ال٢الم ً٢ىن ميؽأ الاؼخٝا ٛمً
ً
(الّبادة) واضخا باِخباسان ؤلاله هى اإلاّبىد ،وهزا ما جشجخه الباخشت.
لٍٙت (الشخمً) ر٠ش ألاصهشي في معجمه ما هٝله ًِ اللُض في لٍٙت (الشخمً) و (الشخُم) في
انهما اظمان اؼخٝاٜهما مً الشخمت ،وسخمت هللا وظّذ ١ل شخيء ،وهى اسخم الشاخمحن( ،)82وظاء في
ً
التهزًب اًما(( :الشخمً الشخُم ـٙخان مّىاهما...رو الشخمت ٜا :٥وال ًجىص ان ًٝا ٥سخمً الا هلل
ظل وِضٜ ،ا ٥و (ّ٘الن) مً ابيُت ما ًبالٖ في وـٙهٜ ،ا٘ :٥الشخمً الزي وظّذ سخمخه ١ل شخيء،
٘ال ًجىص ان ًٝا ٥سخمً لٕحر هللا))( )83وٜذ ٜذم ما هى أبلٖ ،وهى (الشخمً) ِلى ما هى دوهه وهى
(الشخُم) والُٝاط هى الترقي مً ألادوى الى ألاِلى رل ٤اهه إلاا ٜا( ٥الشخمً) جىاو ٥ظالةل الىّم
()85
وٍِاةمها وأـىلها٘ ،أسد٘ه بـ (الشخُم) جخمت لزل٘ )84(٤فُٕت (ّ٘الن) أبلٖ مً ـُٕت (ُّ٘ل)
٠ما ان جٙعحر (الشخمً) ِلى اهه اإلاخف ٚبالشخمت ٘ٝي داللت ٔحر جامت ،لزا ٘ٝذ ظاء الجمْ بحن
ً
الفُٕخحن اخخُاوا للمّجى ألن ـُٕت (ّ٘الن) جذِ ٥لى الفٙاث اإلاخجذدة ،مشل ِىؽان وظىِان
وهدىها٘ ،ان ـٙت الّىؾ في (ِىؽان) لِعذ ـٙت زابخت ،بل جضو ٥وجخدى ٥وجخجذد ،و٠زل٤
(ظىِان) بخالٗ ـٙت (ُّ٘ل) ٘انها جذِ ٥لى الشبىث ،مشل ٠شٍم ،وظمُل ،وٍُِم٘ ،هزه الفٙاث
زابخت ؤحر مخدش٠ت((( )86وإلاا ١ان ألاـل في ـُٕت (ّ٘الن) انها ـٙت مؽبهت جذِ ٥لى الشبىث ٘ٝذ
اظخمّذ في ـٙت (سخمً) اإلابالٕت في الشخمت والشبىث والخجذد والاظخمشاس في ـٙت (الشخمت) وٜذ
خ ٞٝهزا اإلاّجى اٜتران الشخمً بالشخُم))(٘ )87جمْ هللا لزاجه الىـٙحن ((ئر لى اٜخفش ِلى
(الشخمً) لًٍ ٌان ان هزه ـٙت واسةت ٜذ جضوّ٠ ٥ىؽان وسٍان ولى اٜخفش ِلى (سخُم) لًٍ ان
هزه ـٙت زابخت ول ً٢لِغ مّىاها اظخمشاس الشخمت وججذدها...وهللا ظبداهه مخف ٚبأوـاٗ
ال٢ما٘ ٥جمْ بُجهما ختى ٌّلم الّبذ أن ـٙخه الشابخت هي الشخمت وان سخمخه معخمشة مخجذدة ال
جىٝىْ ،ختى ال ٌعدبذ به ،الىهم بأن سخمخه حّشك زم جىٝىْ أو ٜذ ًأحي وٜذ ال ًشخم ُ٘ه –
ظبداهه٘ -جمْ هللا ٠ما ٥الاجفاٗ بالشخمت لىٙعه))( ،)88وٍمُ ٚالعُذ أبى الٝاظم الخىتي
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ً
دلُال آخش ِلى رل ٤بٝىله٘...(( :ان ١لمت (الشخمً) في ظمُْ مىاسد اظخّمالها مدزو٘ت اإلاخّل،ٞ
ِ٘عخٙاد مجها الّمىم وان سخمخه وظّذ ١ل شخيء .ومما ًذلىا ِلى رل ٤أهه ال ًٝا :٥ئن هللا بالىاط
أو باإلاإمىحن لشخمً٠ ،ما ًٝا :٥ئن هللا بالىاط او باإلاإمىحن لشخُم))(.)89
(الؽُىان) :ظاء في تهزًب اللٕتٜ(( :ا ٥اللُض :الؽُىان ُّ٘ا ٥مً ؼىً ،أي بّذٜ .ا:٥
وٍٝا :٥ؼُىً الشظل ،وحؽُىً ،ئرا ـاس ١الؽُىان وّ٘ل ّ٘له...وٜأ ٥حره :الؽُىانّ٘ :الن،
مً ؼاه ٌؽُي ،ئرا هل ٤واختر ،ٛمشل هُمان ؤُمان ،مً هام ؤامٜ .لذ (أي ألاصهشي) :وألاو٥
أ٠بر ،والذلُل ِلى أهه مً (ؼىً) ٜى ٥أمُت بً ابي الفلذ ًز٠شظلُمان الىبي:
()93

أًما ؼاوً ِفاه ِ٣اه
()91

أساد :أًما ؼُىان))
ً
٘ٙي اؼخٝا ٛاظم الؽُىان ٜىالن :ألاو ٥مً (ؼىً ٌؽىً) ان ً٢ىن ظمي ؼُىاها،
ً
لخباِذه مً الخحر ،والشاوي مً (ؼاه ٌؽُي) ان ً٢ىن الؽُىان ظمي ؼُىاها ،لُٕه وهال٠ه ،وال
ؼ ٤ان اإلاّىُحن مىظىدان ُ٘ه أي :البّذ مً الشخمت ،والاخترا ٛوالهُاط ،الا ان الاؼخٝاً ٛذِ ٥لى
ألاو .٥وفي هزا العُاًٝ ٛى ٥الذ٠خىس دمحم جىُ٘ ٞفي جدلُل لٝٙه جل ٤الدعمُت وأبّادها الذاللُت
والاًداةُت(( :والبُان ب٣لمت (الؽُىان) في ظُا ٛئٔىاء ابِىا آدم (ِلُه العالم) داِ ٥لى ما هى
مىخه الُه ظهاده في أىاء أهل الىاِت...ان ازشه إلاخىاه مخالػ في ظشِت٣٘ ،ل مداولت مىه مْ مً
ً
١ان مدعما بالٝٙه لخاله ومىٜٙه اهما مفحرها الاخترا ٛو١ل مداولت مً مداوالث الأشاء مدترٜت
بالخىبت الىفىح ئرا ما جاب ؤلاوعان الحها ،ولِغ اخعش ممً ًدتر ٛظهاده الٍُّم في ؤلأىاء ب٣لمت
ـادٜت ًٝىلها اإلاشء ًفىس بها ما ٌّخلج في ـذسه مً الىذم واملخا٘ت))(.)92
ومما ًذلِ ٤لى ان الؽُىان مؽخ ٞمً (ؼىً) اظخّما ٥الٝشآن ال٢شٍم ،ورل ٤خحن ًٝى٥
َّ َ ً
َ
َ َّ َ َ ً
سبىا-ظل ر٠شهِ (-ئن ًَ ْذ ُِىن ِمً ُدو ِه ِه ِئال ِئهازا َو ِئن ًَ ْذ ُِىن ِئال ؼ ُْىاها َّم ِش ًٍذا)( )93و٠زلٜ ٤ىله ِضوظل:
َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ ً َ َ َ
ن ل ُه ؼ ُْىاها ٘ ُه َى ل ُه ِ ٜشًٍ)(٘ )94جاء ب٣لمت ؼُىان مفشو٘ت
(ومً ٌّؾ ًِ ِرِ ٠ش الشخم ًِ هُِ ٝ
مىىهت٘ ،ذ ٥هزا ِلى اهه مً (ؼىً) والىىن أـلُت ،ولى ١ان مً ؼاه ل٣ان (ؼُىان) ِلى وصن
ّ٘الن ،ومىْ الفشٗ لضٍادة ألال ٚوالىىن(.)95

نيابة الصيغ املشتقة:
وٍٝفذ بالفُٖ اإلاؽخٝت جل ٤الفٙاث التي حّشٗ باظم الٙاِل ،واظم اإلاّٙى ،٥والفٙت
ً
اإلاؽبهت ،وـُٖ اإلابالٕت٘ ،ان هزه الفُٖ ًىىب بّمها ًِ بّن أخُاها ،لخىظُه داللت ألالٙاً،
والٙاء اإلاّاوي الجذًذة ،خعب ما ًٝخمُه اإلاٝام٘ .ل٣ل مً هزه اإلاؽخٝاث ـٙاث خاـت بها
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جمحزها ًِ ٔحرها ،وٜذ ج٢ىن هزه اإلاحزاث دُٜٝت ال ً٣اد ًىٙفل بّمها ًِ بّن٘ ،بّن هزه
ً
الفُٖ جذِ ٥لى ظشِت الخدى ٥وِذم الشبىث ،وأخشي ِ٢عها جماما جذِ ٥لى الشبىث وِذم
الخدى ،٥وهي دسظاث في هزه الذاللت.
٘اظم الٙاِل أ٠ثر ألاظماء داللت ِلى الخُٕحر وختى ١اد ٌؽبه الّٙل في رل ،٤ولزل ٤ظماه
ً
بّمهم بالّٙل الذاةم( ،)96أي اهه مشل الّٙل ،ول٢ىه أدوم مىه ٜلُال ،وهى اظم ًجشي مجشي الّٙل
في لٍٙه ومّىاه( ،)97وٍالخَ دٜت الخّبحر الٝشآوي في اظخّما ٥هزه ألالٙاً٠ ،ذاللت الّٙل واظم
ّ
َ َ
َ َ
ََ َ َ
ان ّ ُ
ّ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ()98
اَّلل ِل ُُ َّ ِز َب ُه ْم َوأهذ ِ٘ ِحه ْم َو َما ١ان اَّلل مّ ِزبهم وهم ٌعخٕ ِٙشون)
الٙاِل في ٜىله حّالى( :وما ١
٘ٝذ اظخّمل الٝشآن ال٢شٍم الّٙل للضمً اإلاإٜذ الٝفحر ،والاظم للضمً الذاةم اإلاعخمش٘ ،الزي
ًذْ٘ ِجهم الّزاب ؼِئان ،وظىد سظى ٥هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بُجهم ،ومالصمتهم الاظخٕٙاس والخىبت ،وإلاا ١ان
العبب ألاو ٥مذة بٝاةه مدذودة بمىجه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ِبر ِىه بالّٙل (لُّزبهم) ،ألن الّٙل ًذِ ٥لى
ً
الخذور والخٕحر ،وإلاا ١ان العبب الشاوي باُٜا الى ما ؼاء هللاِ ،بر ِىه باالظم (مّزبهم) ،لُذِ ٥لى
الشبىث وِذم الخدى.٥
وئرا ١اهذ الفٙت الشابخت في اإلاىـىٗ ال جىِ ٤ٙىه ،اظخّملذ الّشب الفٙت اإلاؽبهت للذاللت
ِلى رل٘ ٤ال٣لماث :وىٍل وٜفحر و٠شٍم ـٙاث مالصمت لفاخبها ،ال جىٙفل ِىه٘ ،ارا أسادوا جدى٥
الفٙت اإلاؽبهت مً الذاللت ِلى الشبىث الى الخذور خىلىها الى اظم الٙاِلٝ٠ ،ىلهم في الفٙت
اإلاؽبهت (خعً) وئرا أسادوا ِذم الشبىث ٜالىا( :خاظً)()99ومً هىا جبرص أهمُت جىاوب الفُٖ
الفشُ٘ت ٠ما ظىّشٗ.

اسه الفاعل ينوب عن اجلناعة:

ًأحي اظم الٙاِل في مىلْ الجمْ ُ٘ذِ ٥لُه ٠ما في ٜىله حّالىُ ( :م ْع َخ ْ٢بر َ
ًً ِب ِه َظ ِام ًشا
ِِ
ً
َ
َ
ج ْه ُج ُشون)(٘ )133عامش بمّجى ظماس ،والعامش الجماِت ًخدذزىن لُال ،زم ٜا ٥ألاصهشيٜ :لذ وٜذ
ظاءث خشوٗ (ٌّجي ١لماث) ِلى ل٘ َٙاِل وهي ظمْ ِىذ الّشب ٘مجها الجامل والعامش والباٜش
ً
والخالش٘ ،الجامل :الابل ٘حها الز٠ىس وؤلاهار ،والعامش :ظماِت الحي ٌعمشون لُال ،والخالش:
ً
الحي الجزوِ ٥لى اإلااء ...جهجشون الٝشآن في خا ٥ظمش٠م وٜشب (ظمشا) وهى ظمْ العامش(.)131

فاعل مبعنى مفعول:
جخخل ٚمّاوي الفُٖ في الّشبُت ،وان لهزا الاخخالٗ دالالث مخّذدة جخخل ٚباخخالٗ
ً
العُا ٛالزي جشد ُ٘ه٘ ،مال ًِ ئم٣اهُت جبادلها مً ظُا ٛالى آخش خعب ئسادة اإلاخ٣لم إلاّىاه
اإلاٝفىد ؤشله اإلاىلىب ،وِلى هزا ألاظاط خفل الّذو ٥بحن ـُٖ اإلاؽخٝاث في الّشبُت
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والظُما في اإلاعخىي الفشفيٝ٘ ،ذ جز٠ش ـُٕت اظم الٙاِل وٍشاد بها ـُٕت اإلاّٙىٜ ،٥ا ٥ابً
٘اسط(( :ومً ظجن الّشب الخّىٍن :وهى ئٜامت ال٣لمت مٝام ال٣لمت))( )132ومً رلٜ ٤الىا ًِ
ْ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ودون ِفي ال َخا ِ٘ َش ِة)(ٙ٘ )133ي تهزًب اللٕت (الخا٘شة):
(الخا٘شة) في ٜىله حّالىًٝ( :ىلىن أ ِةىا إلاشد
ً
((مّىاه اها إلاشدودون الى أمشها ألاو ٥الى الخُاة .والّشب جٝى :٥أجِذ ٘الها زم سظّذ ِلى خا٘شحي :أي
سظّذ مً خُض ظئذ...الخا٘شة ألاسك التي جدٙش ٘حها ٜبىسهم٘ ،عماها الخا٘شة ،واإلاّجى ًشٍذ
املخٙىسة )134())...وٜالىا هي ميعىبت الى الخٙش( ،)135والخٙشة بمّجى املخٙىسة ،وهزا دلُل ِلى ان
أـل الخا٘شة املخٙىسة(.)136

فعيل مبعنى فاعل:

َ َ ُ َْ
َّ َ َ َ َ َّ ُّ
ام ألا ِز ُِم)( )137خُض هٝل ألاصهشي
ىم وّ
ظاء في معجم التهزًب في ٜىله حّالىِ ( :ئن شجشة الضِ ٜ
ًِ الٙشاء ٜىله(( :ألازُم :الٙاظش ٜلذ (أي ألاصهشي) :ألازُم في هزه آلاًت بمّجى :آلازم))(،)138
ً
والٍاهش مً ٠المهم ان ألازُم أـال هي آلازم ،ول ً٢إلاا أسٍذ اإلابالٕت في الفٙت خى ٥مً ٘اِل الى
()139
ُّ٘ل٘ ،اآلزم الزي و ْٜفي ؤلازم ((هى الٙاظشال٢شحرآلازام))

فعيل مبعنى مفعول:

َْ
ظاء في تهزًب اللٕتٜ(( :ا ٥اللُض :في ٜىله حّالى (ول ُّ َها َه ِمُم)(ٜ ،)113ا :٥مهمىم في ظىٗ
الج ٚمجهمم ُ٘ه))(٘ ،)111خأحي ُّ٘ل بمّجى مّٙى ٥ئرا اسٍذ حٍُّم ـٙت مً الفٙاث ،او للذاللت
ِلى زباث الفٙت في اإلاىـىٗ ((وأُٜم ُّ٘ل مٝام مّٙى ،٥ألهه أبلٖ مىه ،ولهزا ال ًٝا ٥إلاً ظشح في
أهملخه ظشٍذ ،وٍٝا ٥له مجشوح))(٘ ،)112اظم اإلاّٙى ٥ئرا أسادوا اإلابالٕت ُ٘ه اظدبذلىا بفُٕت
(مّٙى )٥اخذي ـُٖ اإلابالٕت ،ومجها ّ٘له هدى ـشِت ،وُّ٘ل هدى خمُذ ،وّ٘ى ٥مشل رلى،٥
وّ٘ل ،مشل ه٢ش ،وّ٘ل مشل ه٢ش ،وّ٘ل هدى ئبل همل(.)113

فعيل مبعنى فعالء:

ً
ًأحي (ُّ٘ل) هاةبا ًِ ـُٕت الجمْ (ّ٘الء) ل٢ىن ُّ٘ل مً اإلاؽخٝاث ،ظاء في تهزًب اللٕت:
َ
َ
ْ ََ َ ُ
((ٜا ٥الٙشاء في ٜى ٥هللا ظل وِضَ ( :واإلاال ِة٢ت َب ّْ َذ ر ِل َِ ٌ ٤هحر)(ٜ ،)114اً ٥شٍذ أِىانٝ٘ ،اٌ ٥هحر،
ً
ولم ًٝل ٌهشاء .ولى ٜاٜ ٥اةل ئن (ٌهحر) لجبرًل وـالر اإلاإمىحن وللمالة٢ت ١ان ـىابا ،ول٢ىه
َ
َ
ْ ََ َ ُ
خعً ان ججّل الٍهحر للمالة٢ت خاـت لٝىلهَ ( :واإلاال ِة٢ت َب ّْ َذ ر ِل َِ ٌ ٤هحر) أي بّذ هفشة هإالء
َ
ً
َ
ْ ََ َ ُ
ٌهحر .وٜا ٥الضظاطَ ( :واإلاال ِة٢ت َب ّْ َذ ر ِل َِ ٌ ٤هحر) في مّجى ٌهشاء ،أساد واإلاالة٢ت اًما هفاسالىبي (ـلى
ً
هللا ِلُه وآله وظلم)( ،)115وٍدخمل ان ً٢ىن اإلاّجى ٌهحرا ،أي مٍاهش له١ ،أنهم ًذ واخذة ِلى
اِذاةه(.)116
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فعيل مبعنى مفعل:

َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ّ
ا ٟؼ ِاه ًذا َو ُم َب ِؽ ًشا
ظاء في التهزًب ًِ ألاصهشي ِىذ جٙعحره لٝىله حّالىِ ( :ئها أسظلى
َ
َوه ِز ًًشا)(ًٝ )117ى(( ٥والىزًش بمّجى اإلاىزس ١ان ألاـل هزس ،الا ان ّ٘له الشالسي مماث ومشله العمُْ
بمّجى اإلاعمْ والبذٌْ بمّجى اإلابذُ))(.)118

د /داللة التركري والتأنيث
اهخم الّلماء بٍاهشة الخز٠حر والخأهِض٘ ،جّلىها أخذ املخاوس الشةِعت في دساظت ِلىم
الّشبُت وخفها بّمهم ب٢خب معخٝلت١ ،أبي خاجم السجعخاوي وابً ألاهباسي ،وٜذ امخذث هزه
الذساظاث لدؽمل اللٕاث العامُت ،لىظىد الٝىاظم اإلاؽتر٠ت بحن ٘شوِهاٜ ،ا ٥بّن املخذزحن:
ً
((جذ ٥مٝاسهاث اللٕاث العامُت مشال ان العامُحن الٝذامى ١اهىا ًٙشٜىن بحن اإلاز٠ش واإلاإهض في
اللٕت ،ال بىظُلت هدىٍت ،ول ً٢ب٣لمت للمز٠ش ،و١لمت للمإهض))( ،)119و١أنهم ٌؽحرون الى ان الخٙشٍٞ
بحن اإلاز٠ش واإلاإهض باألدواث ٠خاء الخأهِض ،والهمضة التي جلي خمشاء وصخشاء ،ال ًىظذ في اللٕاث
ً
العامُت ،وئهما هي في اللٕت الّشبُت وخعب ،وٜذ ر٠ش ِلماء الّشبُت لشوبا مً وظاةل الخأهِض،
((١الخأهِض باألل ٚأو الهمضة ،والخأهِض بٕحر ِالمت ،مشل :خماس وأجان ،وظمل وهاٜت ،ومجها ما ًز٠ش
وٍإهض))(.)123
ً
ً
ً
ٍ٘اهشة الخز٠حر والخأهِض حؽٕل خحزا ٠بحرا في مجا ٥الخٙعحرٝ٘ ،ذ ٘عشث ٠شحرا مً ألٙاً
الٝشآن ال٢شٍم في ئواس الخز٠حر والخأهِض٠ ،مجيء بّن ألٙاً الىـ ٚبخاء وبٕحر جاء ،والّذو ٥مً
الخز٠حرالى الخأهِض ،وجأهِض الل َٙوجز٠حره في آن واخذ ،وهي اإلاىالُْ الباسصة في تهزًب اللٕت.

التأنيث بالتاء:
جاء الخأهِض هي ِالمت جلخ ٞبّن ألالٙاً ،للٙفل بحن ـٙت اإلاز٠ش واإلاإهض( ،)121ئال بّن
الفٙاث التي ٌؽتر٘ ٟحها اإلاز٠ش واإلاإهض ،مشل ُّ٘ل بمّجى مّٙىٝ٠ ٥ىلهم :سظل ٜخُل وامشأة
ٜخُل ،وّ٘ى ٥بمّجى ٘اِل هدى سظل ـبىس وامشأة ـبىس .وئرا ظاء الىـُّ٘( ٚل) بالخاء (ُّ٘لت)
٘هي مإرهت بخشوظها ًِ الىـُٙت الى الاظمُتٜ ،ا ٥ألاصهشيٜ(( :لذ :والزبُدت :اظم إلاا ًزبذ مً
الخُىان ،وأهض ألهه رهب به مزهب ألاظماء ال مزهب الىّذ ٘ارا ٜلذ :ؼاة ربُذ او ٠بؾ ربُذ او
ً
ً
وعجت ربُذ لم جذخل ُ٘ه الهاء ألن ُّ٘ال ئرا ١ان وّخا بمّجى مّٙىً ٥ز٠شًٝ .ا ٥امشأة ٜخُل ،وٚ٠
خمِب))(.)122
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َّ ْ َ َ ّ
اَّلل
وٜذ ظاء الىـ ٚبُّٙل بٕحر جاء في آًاث مً الٝشآن ال٢شٍم ،مجها ٜىله حّالىِ ( :ئن َسخمذ ِ
َ
ُْ
َ
ِ ٜشٍب ِّم ًَ امل ْخ ِع ِىحن)(٘ ،)123جاء الاخباس بفُٕت اإلاز٠ش ،واملخبر ِىه أو اإلاىـىٗ مإهض ،وهى
(سخمت) ،ظاء في التهزًبٜ(( :ا ٥الضظاط :اهما ُٜل ٜشٍب ألن الشخمت والّٙى والٕٙشان في مّجى
واخذ٠ ،زل١ ٤ل جأهِض لِغ بدُٝٝيٜ .اٜ :٥ا ٥ألاخٙؾ :ظاةض ان ج٢ىن الشخمت ها هىا بمّجى
اإلاىشٜ ،ا :٥وٜا ٥بّمهم هزا ر٠شلُٙفل بحن الٝشٍب مً الٝشب والٝشٍب مً الٝشابت ،وهزا ٔلي،
١ل ما ٜشب في م٣ان او وعب ٘هى ظاس ِلى ما ًفِبه مً الخز٠حر والخأهِض))( ،)124وظاء في التهزًب
ً
اًما في جٙعحر هزه اللٍٙت الٝشآهُت(( :جٝى ٥الّشب :هى ٜشٍب مجي ،وهما ٜشٍب مجي ،وهم ٜشٍب مجي
ً
و٠زل ٤اإلاإهض ٜشٍب مجي وهي بُّذ مجي وهما بُّذ وهم بُّذ٘ ،خىخذ ٜشٍبا وجز٠شه ،ألهه وان ١ان
ً
مش٘ىِا ٘اهه في جأوٍل هى في م٣ان ٜشٍب مجيٜ .ا ٥هللا ظل وِض :ان سخمت هللا ٜشٍب مً املخعىحن.
وٜذ ًجىص ٜشٍبت وبُّذة بالهاء جبىحها ِلى ٜشبذ وبّذث٘ .مً أهثها في اإلاإهض زجى وظمْ))(.)125
٘ىدً امام زالزت جٙعحراث في تهزًب اللٕت ،أخذها ِلى مّجى اإلاز٠ش ،والشاوي ِلى ؤلالا٘ت الى
اإلاز٠ش ،والشالض للخٙشٍ ٞبحن الٝشٍب مً الٝشب والٝشٍب مً الٝشابت ،وٜذ ٔلىه الضظاط.
ولم ًز٠ش هإالء الّلماء اخخما ٥ان ً٢ىن العبب مجيء الىـِ ٚلى (ُّ٘ل) الزي ًىـٚ
به اإلاز٠ش واإلاإهض (ولم ًٝل :سخمت هللا ٜشٍبتُٜ ،ل :ألن الشخمت مفذس ٌعخىي ُ٘ه الىظهان ،وُٜل:
ألن اإلاشاد بالشخمت الاخعان ،وُٜل :ألن ٜشٍب ُّ٘ل بمّجى اإلاّٙىِ٘ ٥عخىي ُ٘ه اإلاز٠ش واإلاإهض
َ َ َّ َّ َ َ َ
اِت ِ ٜشٍب)( ،)127()))126وهزا الامش ظّل بّن اإلاّاـشًٍ ٌُّبىن ِلى
وهٍحره ٜىله حّالى( :لّل الع
الىداة وأصخاب اللٕت لخ٣لٙهم في جٝذًشؤلالا٘ت الى اإلاز٠ش ،مْ وظىد جخشٍج ٜذ ِش٘ىه(.)128

الوصف اخلاص باملؤنث:
ومً الفٙاث اإلاإهشت التي ال جلخٝها الخاء ما خق به اإلاإهض دون اإلاز٠ش٠ـ (مشلْ) .ألن الٕاًت
مً جاء الخأهِض الٙفل بحن اإلاز٠ش واإلاإهض ،وفي مشل هزه الفٙاث ال ًدخاط لها ،ألهه الخَ ٘حها
للمز٠ش.
ئال ان الٝشآن ال٢شٍم خش ٟأ٘٣اس الىداة وأصخاب اللٕت ،خُض ألخ ٞباإلاشلْ الخاء ،وهي مً
َ َ َْ
َ َ ْ َ َ ُ
ُ
الفٙاث التي جخق اإلاإهضٝ٘ ،ا ٥ظبداههْ ًَ ( :ى َم ج َش ْون َها جز َه ُل ُّ ١ل ُم ْش ِل َّ ٍت َِ َّما أ ْسل َّذ َوجم ُْ ُّ ١ل
َ
َ
اث َخ ْم ٍل َخ ْمل َها)( ،)129ظاء في تهزًب اللٕت(( :اخخل ٚالىدىٍىن في ِلت دخى ٥الهاء في اإلاشلّت،
ر ِ
٘ٝا ٥الٙشاء :اإلاشلّت :ألام ،واإلاشلْ :التي مّها ـبي جشلّهٜ ،ا ٥ولى ُٜل في ألام مشلْ ألن
الشلاُ ال ً٢ىن الا مً الاهار ،)133())...وظاء أًما في تهزًب اللٕت في جٙعحر دخى ٥الهاء في ١لمت
(مشلّت) ألهه أساد الّٙل ولى أساد الفٙت لٝا( ٥مشلْ)٘ ،اإلاشلّت التي جشلْ و (١ل مشلّت)١ :ل
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أم ،واإلاشلْ التي ٜذ دها لها ان جشلْ ولم جشلْ بّذٜ ،)131(....ا ٥اللُضٜ(( :ا ٥الخلُل :امشأة
مشلْ :راث سلُْ٠ ،ما ًٝا ٥امشأة مىٙل ،بال هاء ،أله ٤ال جفٙها بّٙل مجها وا ْٜأو الصم٘ ،ارا
َْ
ُ
وـٙتها بّٙل هي جّٙله ٜلذ (مّٙلت) ٝ٠ى ٥هللا حّالى( :جز َه ُل ُّ ١ل ُم ْش ِل َّ ٍت َِ َّما) وـٙها بالّٙل
ً
٘أدخل الهاء في وّتها .ولى وـٙها بأن مّها سلُّا ٜا ٥مشلْ))(.)132
ً
ً
ُ٘لخَ في اٜىا ٥أهل اللٕت واإلاٙعشًٍ جٙشٍٝا دُٜٝا بحن اإلاشلْ واإلاشلّتٌّ ،ذ مً لىاةٚ
لٕت الٝشآن٘ ،زهب ألبهم الى ان الىـ ٚبالخاء ٌّجي اإلاباؼشة في الخذر ،وهى سأي الخلُل
وألاخٙؾ والضظاط والّ٢بري(.)133
وصاد الضظاط ِلحهم :ان اإلاشلْ :حّجي راث سلاُ ،أسلّذ ولذها أو أسلّذ ٔحره(ًٝ )134ى٥
الّالمت الىباوباتي(( :ئن ُٜل :لم ُٜل( :مشلّت) دون مشلْ؟ ٜلذ :اإلاشلّت التي هي في خا٥
ؤلاسلاُ ملٝمت زذيها الفبي ،واإلاشلْ التي ؼأنها ان جشلْ وان لم جباؼش ؤلاسلاُ في خا ٥وـٙها
َ َ َْ
ُ
َ َ ْ
به ،)135())....وظاء في جٙعحر الؽُخ الىىسخي(( :وٜىله ( ًَ ْى َم ج َش ْون َها جز َه ُل ُّ ١ل ُم ْش ِل َّ ٍت َِ َّما أ ْسل َّذ)
ٜا ٥الٙشاء وال٢ىُ٘ىنً :جىص ان ًٝا :٥مشلْ بال هاء ،ألن رل ٤ال ً٢ىن في الشظا...٥
وٜا ٥الضظاط ؤحره مً البفشٍحن :ئرا اظشٍخه ِلى الّٙل ٜلذ أسلّذ ٘هي مشلّت٘ ،ارا
ٜالىا مشلْ٘ ،اإلاّجى انها راث سلاُ...
وٜاٜ ٥ىم :ئرا ٜلذ :مشلّت٘ ،اهه ًشاد بها ام الفبي اإلاشلْ.
وئرا اظٝىذ الهاء٘ ،اهه ًشاد بها اإلاشأة التي مّها ـبي مشلّت لٕحرها ،واإلاّجى ان الضلضلت هي
َْ ُ
شخيء ٍُِم ،في ًىم جشون ٘حها الضلضلتِ ،لى وظه (جز َه ُل ُّ ١ل ُم ْش ِل َّ ٍت) أي ٌؽٕلها ًِ ولذها اؼخٕالها
بىٙعها وما ًلخٝها مً الخىٗ.)136())....
َ َ
ومً خال ٥جدبْ آساء الّلماء واإلاٙعشًٍ ان اإلاشاد ب٣لمت (مشلّت) في ٜىله حّالى ( ًَ ْى َم ج َش ْون َها
َْ ُ
ً
جز َه ُل ُّ ١ل ُم ْش ِل َّ ٍت) هي اإلاشلّت التي ألٝمذ زذيها لئلسلاُ خاال ٌّجي هي جشلّه آلان ،وهزه جخخلٚ
ًِ ١لمت (مشلْ) والتي ًشاد بها مً ١ان لها وٙل جشلّه ل ً٢لِغ بالمشوسة ألان٘ ،الخاء هىا ٔحرث
الذاللت٠ ،ما في (خامل) و (خاملت) ٘٣لخاهما ـٙخان جخخق بها ألاهثى٘ ،الخامل :هي مً جدمل
ً
ظىِىا ،والخاملت :هي مً جدمل ِلى ٌهشها أي شخيء ،خُض ًم ً٢الخٙشٍ ٞبُجهما مً خال ٥اللٕت.
وئر هشي هزا الاحعاُ في اظخّما ٥الخاء لخمُحز اإلاإهض ًِ اإلاز٠ش ،هجذ بّن آساء اإلاّاـشًٍ
جخجه لىٝذ الخأهِض بالخاء بٝىلهم :ان الخأهِض في الّشبُت بالخاء ٔحر واضر ،وان معألت الخز٠حر
والخأهِض ل٢شحر مً ألالٙاً معألت اِخباسٍت( ،)137والخأهِض بالّالمت واسب في الّشبُت مً الىاخُت
الخاسٍخُت٠ ،ما هى واسب في ٔحرالّشبُت مً اخىاتها العامُاث(.)138
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اؼترا ٟألالٙاً في الخز٠حروالخأهِض:

ً
ر٠ش الّلماء ألٙاٌا ٠شحرة ظمّذ مً الّشب بالخز٠حر والخأهِض ،وظاء بّمها في الٝشآن ال٢شٍم
ً
٠زل٣٘ ،٤لمت (العبُل) مشال اظخّملذ في الٝشآن ال٢شٍم مشة مز٠شة ،ومشة مإهشت ٜا ٥حّالىَ ( :و ِئن
َْ ُ َ ّ َ
ُ َ
ً ()139
َ
ُل ُّ ْ َ َ َّ ُ ُ َ
ًَ َش ْو ْا َظب َ
اَّلل َِلى َب ِف َحر ٍة
الشؼ ِذ ال ًخ ِخزوه ظ ِبُال)  ،وٜا ٥ظبداههْ ٜ( :ل ه ِـز ِه ظ ِب ُِلي أدِى ِئلى ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َّ
()143
َ
َ
أها وم ًِ اجبّ ِجي) .
ْ ُ ْ َْ ْ
و١لمت (الٙل٠ )٤زل ٤ر٠شث مز٠شة في ٜىله حّالىِ ( :في الٙل ِ ٤اإلاص ُخى ِن)( ،)141وأهصذ في ٜىله
َ َّ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ََّ َ َ ُ ْ َ َ َْ
اـُ٘ ،)142()ٚلخَ
حّالى( :ختى ِئرا ٠ىخم ِفي الٙل ِ ٤وظشًٍ ِب ِهم ِب ِش ٍٍذ و ُِب ٍت و٘ ِشخىا ِبها ظاءتها ِسٍذ ِ ِ
اهه أهض وظمْ في ٜىله( :وظشًٍ) زم أهض في ٜىله (ظاءتها) ٘الٙل ٤جإهض وجز٠ش ،وهي واخذة وج٢ىن
ً
ظمّا(.)143
ً
ور٠شوا ِلى هزا الىدى ألٙاٌا ٠شحرة حؽتر ٟفي الخز٠حر والخأهِض ،ومً خال ٥الخأمل في
ً
ً
ً
ً
اٜىالهمً ،خطر ان الل َٙولْ اـال اما مز٠شا وئما مإهشا ،ولم ً ً٢في أـله دالا ِلى الخز٠حر
ً
والخأهِض مّا ،واهما ا٠دعب الفٙت الشاهُت الحعاُ اإلاّاوي ،وجدمُل ألالٙاً دالالث ظذًذة٘ ،شبما
ً
خلّىا ألالٙاً اإلاز٠شة ِلى ألالٙاً اإلاإهشت ،أو الّ٢غ ٘أـبذ اللً َٙذِ ٥لى اإلاّىُحن٘ ،مشال
١لمت (العلىان) جذِ ٥لى اإلاز٠شواإلاإهض.
ً
ر٠ش ألاصهشي :انها مؽخٝت مً (العلُي) وهى ما ًماء به ،ومّىاه الدجت ،ور٠ش اًما انها
مإهشتًٝ ،اٜ :٥مذ به ِلُه العلىان ،وٜذ آمىخه العلىان .وٜا ٥ألاصهشي :وسبما ر٠ش العلىان ألن
ْ َ
لٍٙه مز٠شٜ ،ا ٥هللا حّالىِ ( :ب ُعلى ٍان ُّم ِب ٍحن)(ٙ٘ ،)144ي العلىان ٜىالن :أخذهما ان ً٢ىن ظمي
ً
ً
ظلىاها لدعلُىه ،والٝى ٥آلاخش ان ً٢ىن ظمي ظلىاها ألهه حجت مً حجج هللا .زم ًز٠ش ألاصهشي ان
العلىان ِىذ الّشب :الدجت ،وٍز٠ش وٍإهض٘ ،مً ر٠ش العلىان رهب به الى مّجى الشظل ،ومً
أهشه رهب به الى مّجى الدجت ،وهى ٜى ٥الٙشاء(.)145
ُ٘الخَ ان اللٍٙت جدىلذ في بّن أوـا٘ها ،الظخّمالها في مّجى مً اإلاّاوي الجذًذة،
٘٣لمت (العلىان) وظذث ان اخذ مّاهحها هى ألاـل ،اما الخأهِض ِلى الدجت او الخز٠حر ِلى
العلىان ،وٜا ٥ألاصهشي لٍٙه ل َٙاإلاز٠ش٠ ،ما ظاء في التهزًب :ان العلىان مً العلُي الزي
ًماء به(٘ ،)146الشاجر ان اـلها الخز٠حر ،زم إلاا وـٙذ الدجت بهزا الىـ ،ٚوـاسث هي مً
مّاهُه ا٠دعب ـٙت الخأهِض ،وهزا اؼبه بالخالٜذ بحن اإلاّاوي وألالٙاً ،وٍٝاط ِلى رلٔ ٤حرها
مً ألالٙاً ،وأن وظذث في الٝشآن ال٢شٍم مإهشت ومز٠شة٣٠ ،لمت (الىأىث) جز٠ش وجإهضٜ ،ا٥
َ َّ َ ْ َ َ
ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َّ ُ
َّ ُ َ
ىث َأن ٌَ ّْ ُب ُذ َ
وها)(.)148
اظخي ُبىا الىأ
ىث)( ،)147وٜا ٥حّالى( :وال ِزًً
حّالىً( :إ ِمىىن ِبال ِجب ِذ والىأ ِ
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ً
ظاء في تهزًب اللٕت :الىأىث جاؤها صاةذة ،وهي مؽخٝت مً وٕا ...وظاء اًما :وهى مشل
الٙلً ٤ز٠ش وٍإهض( ،)149وٜا ٥ألاخٙؾ(( :الىأىث ج٢ىن مً ألاـىام وج٢ىن مً الجً والاوغ،
ً
وج٢ىن ظماِت وواخذا))(٘ ،)153مً ٜىله ًخطر ان ـٙت الخأهِض في ١لمت الىأىث م٢دعبت مً
داللتها ِلى ألاـىام ،والخز٠حرئرا ِجي بها الىاغي مً الجً والاوغ.
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ َّ
وجذ ٥هزه ال٣لمت ِلى (الىُٕان) وهى ججاوص الخذٝ٠ ،ىله حّالىِ ( :ئها إلاا وغى اإلااء)(،)151
ً
٘اظخّحر هزا اإلاّجى لُّبر به ًِ املخلى ٛالزي ججاوص الخذ١ ،أن ًىفب هٙعه ئلها ،أو ًخجبر وٍخّالى
بٕحرخًٝ ،ٞا ٥له وآ ،زم بالٕىا في الىـٝ٘ ٚالىا :وأُت او وأىث٘ ،الٍاهشان الىأىث ًذ٥
ً
في ألاـل ِلى اإلاز٠ش٘ ،الىُٕان ٔالبا ما ًأحي مً الز٠ىس الا ان هزه ال٣لمت ا٠دعبذ الخأهِض خحن
َّ َ ْ َ َ
َّ ُ َ
ىث َأن ٌَ ّْ ُب ُذ َ
وها)(،)152
اظخي ُبىا الىأ
اظخّملذ للذاللت ِلى الاـىام ،وهي اإلاّىُت في آلاًت (ال ِزًً
ً
والىأىث اظم ِام ل٣ل مً ججبر وججاوص الخذود اإلاألى٘ت .وظاءث اًما بمّجى (الؽُىان) في ٜىله
َّ ُ َ
حّالى ( َو َِ َب َذ الىأىث)(.)154( )153
ومما ظبً ٞخطر أن ألالٙاً في أـلها جذِ ٥لى أخذ الىـٙحن ،وان الىـ ٚآلاخش ً٢دعب
ً
ً
مً خال ٥حّامل الىاط مْ هزه اإلاذلىالث ،ووـٙها بأوـاٗ لِعذ لها مجاصا وجىظّا ومْ جٝادم
ً
الضمً جفبذ جل ٤اإلاّاوي و١أنها مّان ولّذ أـال لخل ٤ألالٙاً.

اخلامتة والنتائج
 )1حؽ٣ل الذاللت الفشُ٘ت آلُت مً آلالُاث اللٕىٍت لخٙعحر اإلاٙشدة الٝشآهُت في معجم تهزًب اللٕت
الى ظاهب آلالُاث ألاخشي ،الفىجُت والىدىٍت واإلاعجمُت.
ً
 )2لم ًٙشد ألاصهشي أبىابا للمعاةل الفشُ٘ت في معجمه وئهما ١اهذ مبشىزت في معجمه أًىما وظذ
ً
لزل ٤ظبُال.
 )3وضر البدض الٙش ٛبحن اإلافذس واظم اإلافذس ،وان اظم اإلافذس ٜذ ًٝىم مٝام اإلافذس في
مىالْ ٠شحرة ،وٜذ ًأحي اإلافذس في مىلْ الّٙل ،وٍ٢ىن لهزا ؤلاخال ٥دالالث بالُٔت١ ،أن ًإحى به
ً
لُذِ ٥لى الشبىث٘ ،هى أدِ ٥لى رل ٤مً الّٙل ،وٜذ ًأحي هاةبا ًِ اظم الٙاِل ارا اظخذعى
ً
ً
ً
ً
العُا ٛجىا٘ٝا ـىجُا ،او مىلبا داللُا ،وَعخّمل بفىسجه الىاخذة للمٙشد والجمْ اإلاز٠شواإلاإهض.
ً
 )4ان الفُٖ الفشُ٘ت اإلاؽخٝت جدمل دالالث مخىىِت ،وٍىىب بّمها ًِ بّن اخُاها ،لٕشك
بالغي وصٍادة في البُان.
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 )5ئن الخأهِض ًدفل بّالمت وبٕحر ِالمت ،وأؼهش ِالماث الخأهِض هي الخاء ،وبّن ألالٙاً جذ٥
ِلى اإلاز٠شواإلاإهض.

روامش البخث
) (1الجً.15 :
) (2الدجشاث.9 :
) (3البرهان في ِلىم الٝشآن ،الضس٠صخي.298/1 :
( )4معجم تهزًب اللٕت ،ألاصهشي( 162-161/12 :ـشٗ) .وٍىٍشمعجم الّحن ،الٙشاهُذي( 35/2 :ـشٗ)
(ً )5ىٍش :لعان الّشب ،ئبً مىٍىس( 329-328/7 :ـشٗ) ،ؼزا الّشٗ في ً٘ الفشٗ ،أخمذ الخمالوي.17 :
( )6ظىسة ألاوّام.46 :
( )7الخبُان في جٙعحرالٝشآن ،الؽُخ الىىسخي.283/9 :
(ً )8ىٍش :الخذود في الىدى لمً (سظالخان في اللٕت) ،أبى الخعً ِلى بً ِِسخى الشماوي.67/1 :
( )9ؼشح ؼاُ٘ت ابً الخاظب ،سضخى الذًً العترآبادي (ث686هـ).7/1 :
( )13ؼشح ابً ُِٝل ِلى الُٙت بً مال ،٤ابً ُِٝل الهمذاوي اإلافشي ،529/2 :وٍىٍش أوضر اإلاعال ٤الى الُٙت ابً
مال ،٤ابً هؽام الاهفاسي.363/4 :
( )11اإلاىهج الفىحي للبيُت الّشبُت ،دِ .بذ الفبىس ؼاهحن.19 :
(ً )12ىٍش :الخدلُل اللٕىي في لىء ِلم الذاللت ،د .مدمىد ِ٣اؼت.61 :
(ً )13ىٍش :الذاللت العُاُٜت ِىذ اللٕىٍحن ،دِ .ىاو٠ ٚىىػ.47-46 :
(ً )14ىٍش :البدض الذاللي في جٙعحرمجمْ البُان ،د .خلُل خل ٚبؽحرالّامشي.61 :
( )15الخىىساث اإلاعجمُت واإلاعجماث اللٕىٍت الّامت الّشبُت الخذًشت ،د .ـاُ٘ت ص٘ى٣ي.213 :
(ً )16ىٍش :الخدلُل اللٕىي في لىء ِلم الذاللت.62-61 :
( )17اللٕت الّشبُت مّىاها ومبىاها ،د .جمام خعان.163 :
) (18معجم الّحن( 96/7 :ـذس) ،معجم التهزًب( 135-133/12 :ـذس)
( )19الخّشٍٙاث ،الجشظاوي.214 :
(ً )23ىٍش :اإلاٙفل في ـىّت ؤلاِشاب ،الضمخؽشي ،55 :وٍىٍش :ال٢خاب ،ظِبىٍه.35-34/1 :
(ً )21ىٍش :اللباب في ِلل البىاء والاِشاب :الّ٢بري.263/1 :
(ً )22ىٍش :الاهفاٗ في معاةل الخالٗ ،ابً الاهباسي ،معألت سٜم ( ،235/1 :)28وٍىٍش :اةخالٗ الىفشة في اخخالٗ
هداة ال٢ى٘ت والبفشةِ ،بذ اللىُ ٚالضبُذي.111 :
) (23البٝشة.7 :
( )24ؿ.21:
(ً )25ىٍش :تهزًب اللٕت( 125/2 :ظمْ).
(ً )26ىٍش :اإلافذسهٙعه( 154/7 :خفم) ،ومّاوي الٝشآن واِشابه للضظاط ،244/4 :وال٢ؽاٗ للضمخؽشي.84/4 :
) (27الؽّشاء.16 :
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( )28وه.47 :
( )29تهزًب اللٕت( 391/12 :سظل).
( )33هىد.67 :
( )31تهزًب اللٕت( 167/5 :ـاح)
)ً (32ىظ.79 :ٚ
( )33تهزًب اللٕتِ( 147/3 :ار).
( )34ال٢خاب.322/1 :
( )35الىال.2 :ٛ
( )36تهزًب اللٕتِ( 213-238/2 :ذ.)٥
( )37اإلافذسهٙعه( 117/11 :ظىب).
( )38الضخشٗ.26 :
( )39تهزًب اللٕت( 269-267/15 :بشي).
(ٔ )43ا٘ش.19 :
( )41الٕاؼُت.11 :
( )42تهزًب اللٕت( 583-581/7 :خان)
(ً )43ىٍش :مٝالُذ الخفشٍ ،ٚظُّذ بً خلٙان الخلُلي.113/1 :
( )44الشِذ.17 :
( )45تهزًب اللٕت( 237/11 :ظٙاء) ،ومّاوي الٝشآن ،الٙشاء.62/2 :
( )46هىح.17 :
( )47اإلاضمل.8 :
(ً )48ىٍش :ألاـى ٥في الىدى ،ابً العشاط.134/3 :
(ً )49ىٍش :دٜاة ٞالخفشٍ ،ٚللٝاظم اإلاإدب.61 :
(ً )53ىٍش :هامؾ ؼشح الؽاُ٘ت.163/2 :
( )51تهزًب اللٕت( 548/7 :خاس) وٍىٍش :الّحن( 332/1 :خحر).
)ً (52ىٍش :ؼشح ابً ُِٝل ِلى الُٙت ابً مال.98/2 :٤
(ً )53ىٍش :جفشٍ ٚألاظماء وألاّ٘ا ،٥د٘ .خشالذًً ٜباوة.131 :
( )54الخىبت.114 :
( )55تهزًب اللٕت( 134-133/3 :وِذ)ً ،ىٍش :الّحن( 132/1 :وِذ).
( )56البٝشة.245 :
( )57تهزًب اللٕتٜ( 343-339/8 :شك)
( )58الٝلم.2 :
( )59تهزًب اللٕت( 11-9/3 :وّم).
( )63البٝشة.198 :
( )61تهزًب اللٕت٘( 77/12 :اك).
(ً )62ىٍشهٙعه( 117/11 :ظىب) ،ودٜاة ٞالخفشٍ.83 :ٚ
( )63البٝشة.7 :
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( )64تهزًب اللٕت( 125/2 :ظمْ) ،ولعان الّشب( 365/6 :ظمْ).
( )65الٙشٜان.13 :
( )66تهزًب اللٕت( 83/15 :زبر) ،ومّاوي الٝشآن ،263/2 :ومّاوي الٝشآن واِشابه.46/4 :
(ً )67ىٍش :الخاؼُت ِلى ال٢ؽاٗ ،الؽشٍ ٚالجشظاوي ،37 :وؼزا الّشٗ.68 :
(ً )68ىٍش :الاخخفاسالعذًذ ،لىُ٘ ٚشط.5 :
)ً (69ىٍش :مذخل الى ٘ٝه اللٕت الّشبُت ،د .أخمذ دمحم ٜذوس.237 :
(ً )73ىٍش :اللٕت الّشبُت مّىاها ومبىاها.169-166 :
(ً )71ىٍش :اإلافذسهٙعه.169 :
( )72الذاللت اإلاش٠ضٍت والذاللت الهامؽُت بحن اللٕىٍحن والبالُٔحن ،سها وه سؤوٗ.68-67 :
(ً )73ىٍش٘ :فى ٥في ٘ٝه الّشبُت ،د .سممان ِبذ الخىاب.293 :
( )74تهزًب اللٕت( 351-353/15 :مل).
) (75هل جىظذ في الٝشآن ١لماث مّشبت؟؟( ،بدض) للذ٠خىس دمحم جٝي الذًً الهاللي( ،215 :مجلت البدىر
ؤلاظالمُت/الّذد الشامً).
( )76ال٢ه.28 :ٚ
( )77تهزًب اللٕت( 422-421/6 :هللا وؤلاله).
( )78اؼخٝا ٛأظماء هللا ،الضظاجي.25 :
(ً )79ىٍش :ال٢ؽاٗ.26 :
( )83الخبُان في ئِشاب الٝشآن ،أبى البٝاء الّ٢بري.11/1 :
( )81اؼخٝا ٛأظماء هللا.24 :
(ً )82ىٍش :الّحن( 216/1 :سخم)
( )83تهزًب اللٕت( 53-49/5 :سخم) ،ولعان الّشب( 174-173/5 :سخم).
(ً )84ىٍش :ال٢ؽاٗ.27-26 :
)ً (85ىٍش :الخبُان في ئِشاب الٝشآن.11/1 :
(ً )86ىٍش :الخّبحرالٝشآوي ،د٘ .الل ـالر العامشاتي.39 :
( )87البدض الذاللي في جٙعحرمجمْ البُان.77 :
( )88مّاوي ألابيُت في الّشبُت ،د٘ .الل ـالر العامشاتي.92-91 :
( )89البُان في جٙعحرالٝشآن ،العُذ أبى الٝاظم الخىتي.433 :
( )93لعان الّشب( 121-123/7 :ؼىً) ،وجمام البِذ في معجم مٝاًِغ اللٕت ،ابً ٘اسط( 185/3 :ؼىً) :أًما
ؼاوً ِفاه ِ٣اه وسماه في الُٝذ وألأال.٥
( )91تهزًب اللٕت( 312-311/11 :ؼىً) ،الّحن( 237/6 :ؼىً).
) (92ؤلامام البٝاعي ومىهجه في جأوٍل بالٔت الٝشآن ،د .دمحم جىُ٘ ٞدمحم.339 :
( )93اليعاء.117 :
( )94الضخشٗ.36 :
(ً )95ىٍش :الىٝذ اللٕىي في تهزًب اللٕت لؤلصهشي ،خمذي ِبذ الٙخاح بذسان.315 :
(ً )96ىٍش :الىـ ٚباإلاؽخ ٞفي الٝشآن ال٢شٍم ،دِ .بذ هللا الذاًل.175 :
(ً )97ىٍش :هٙعه.175 :
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( )98ألاهٙا.33 :٥
(ً )99ىٍش :مّاوي ألابيُت.43 :
( )133اإلاإمىىن.67 :
(ً )131ىٍش :تهزًب اللٕت( 423-418/12 :ظمش).
( )132الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المها ،أخمذ بً ٘اسط.237-236 :
( )133الىاصِاث.13 :
( )134تهزًب اللٕت( 17-16/5 :خٙش)
(ً )135ىٍش :ال٢ؽاٗ.694/4 :
(ً )136ىٍش :هٙعه.694/4 :
( )137تهزًب اللٕت( 161/15 :أزم) ،ومّاوي الٝشآن.43/3 :
( )138ال٢ؽاٗ.185/4 :
(ً )139ىٍش :هٙعه.185/4 :
( )113الؽّشاء.148 :
( )111تهزًب اللٕت( 135-134/6 :همم) ،الّحن( 258/1 :همم).
( )112ؼشح ؼزوس الزهب :ابً هؽام الاهفاسي.132 :
(ً )113ىٍش :مّاوي ألابيُت.64-63 :
( )114الخدشٍم.4 :
( )115تهزًب اللٕتٌ( 247-244/6 :هش)ً ،ىٍش :مّاوي الٝشآنً ،167/3 :ىٍش :مّاوي الٝشآن واِشابه.153/5 :
(ً )116ىٍش :ال٢ؽاٗ.571/4 :
( )117الٙخذ.8 :
( )118تهزًب اللٕت( 423/14 :هزس) ،لعان الّشب( 131-133/14 :هزس)
( )119في الفشٗ الّشبي ،د٘ .خحي الذظجي.238 :
( )123ألاـى ٥في الىدى.412/2 :
(ً )121ىٍش :في الفشٗ الّشبي.239 :
( )122تهزًب اللٕت( 473/4 :ربذ).
( )123ألاِشاٗ.56 :
( )124تهزًب اللٕتٜ( 125-122/9 :شب) ،مّاوي الٝشآن لؤلخٙؾ ،8/2 :مّاوي الٝشآن واِشابه.279/2 :
( )125هٙعهٜ( 125/9 :شب).
( )126الؽىسي.17 :
( )127جٙعحراإلاحزان ،الّالمت الىباوباتي.86/8 :
(ً )128ىٍش :الىدى الّشبي هٝذ وبىاء ،د .ئبشاهُم العامشاتي.162-113 :
( )129الدج.2 :
( )133تهزًب اللٕت( 472/1 :سلْ)ً ،ىٍش :مّاوي الٝشآن.214/2 :
(ً )131ىٍش :هٙعه( 472/1 :سلْ).
ً
()132هٙعه( 472/1 :سلْ)ً ،ىٍش :الّحن( 63/1 :سلْ) ،و ( 133/2وٙل) ،ولم اظذه هفا في الّحن ٘األصهشي هٝله
باإلاّجى .لعان الّشب( 232-231/5 :سلْ).
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(ً )133ىٍش :الخبُان في ئِشاب الٝشآن.216/2 :
(ً )134ىٍش :مّاوي الٝشآن واِشابه.413-439/3 :
( )135جٙعحراإلاحزان183/14 :
( )136الخبُان في جٙعحرالٝشآن.283-282/7 :
(ً )137ىٍش :الىدى الّشبي هٝذ وبىاء.162 :
(ً )138ىٍش :اإلافذسهٙعه.155 :
( )139ألاِشاٗ.146 :
(ً )143ىظ.138 :ٚ
(ٌ )141غ.41:
(ً )142ىوغ.22 :
(ً )143ىٍش :تهزًب اللٕت٘( 255-254/13 :ل.)٤
( )144ئبشاهُم.13 :
(ً )145ىٍش :تهزًب اللٕت( 335-334/12 :ظلي) ،وٍىٍش :لعان الّشب( 327-326/6 :ظلي).
(ً )146ىٍش :اإلافذسهٙعه.
( )147اليعاء.51 :
( )148الضمش.17 :
(ً )149ىٍش :تهزًب اللٕت( 168-167/8 :وٕا).
( )153تهزًب اللٕت( 168/8 :وٕا) ،ومّاوي الٝشآن ،لؤلخٙؾ 383/1 :و .671/2
( )151الخاٜت.11 :
( )152الضمش.17 :
( )153اإلااةذة.63 :
(ً )154ىٍش :تهزًب اللٕتِ( 234-229/2 :بذ).
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مصادز البخث ومساجعه
الٝشآن ال٢شٍم
 .1البرهان في ِلىم الٝشآن :بذس الذًًِ ،بذ هللا بً دمحم الضس٠صخي (ث 94هـ) ،جٝذًم :مفىٙى ِبذ
الٝادسِىا ،ه ،1داسا ل٢خب الّلمُت ،بحروث2337 ،م.
 .2الامام البٝاعي ومىهجه في جأوٍل بالٔت الٝشآن :بدض أِذه ألاظخار الذ٠خىس دمحم جىُ٘ ٞدمحم ظّذ،
م٢خبت وهبت ،الٝاهشة ،ه(1424 ،)1هـ2333-م.
 .3ؤلاخخفاس العذًذ في اخ٣ام الخالوة والخجىٍذ :لىُ٘ ٚشط ،داس المُاء للىباِت ،الىجٚ
الاؼشٗ1423 ،هـ.
 .4ؤلاهفاٗ في معاةل الخالٗ :أبى البر١اث ِبذ الشخمً بً دمحم ألاهباسي (ث577هـ) ،داس ال٢ٙش،
دمؽ.ٞ
 .5ألاـى ٥في الىدى :أبى ب٢ش دمحم بً ظهل بً العشاط الىدىي البٕذادي (ث316هـ) ،جدِ ُٞٝبذ
الخعحن الٙخُلي ،مإظعت الشظالت 1985م.
 .6البدض الذاللي في جٙعحر مجمْ البُان الؽُخ أبي ِلي الٙمل بً الخعً الىبرسخي (ٜذط):
خلُل خل ٚالّامشي ،أوشوخت د٠خىساه١/لُت آلاداب ،ظامّت البفشة.2336 ،
 .7البدض الذاللي في جٙعحر مجمْ البُان الؽُخ أبي ِلي الٙمل بً الخعً الىبرسخي (ٜذط):
خلُل خل ٚالّامشي ،أوشوخت د٠خىساه١/لُت آلاداب ،ظامّت البفشة.2336 ،
 .8البُان في جٙعحر الٝشآن :العُذ أبى الٝاظم بً ِلي ا٠بر اإلاىظىي الخىتي (ث 1413هـ)،
ميؽىساث داسالّلم لالمام الخىتي ،بٕذاد ،الّشا1413 ،ٛهـ1989-م.
 .9الخبُان في ئِشاب الٝشآن :أبى البٝاء ِبذ هللا بً الخعحن بً ِبذ هللا الّ٢بري (ث616هـ)،
ه( ،)1ؼش٠ت الٝذط ،الٝاهشة1428 ،هـ.
 .13الخبُان في جٙعحر الٝشآن ،دمحم بً الخعً الىىسخي (ث463.هـ) ،جد ُٞٝأخمذ خبِب ٜفحر،
داساخُاء الترار الّشبي ،ه،1بحروث 1439-هـ.
 .11الخدلُل اللٕىي في لىء ِلم الذاللت :د .مدمىد ِ٣اؼت ،داس اليؽش للجامّاث ،مفش،
ه(.2335 ،)1
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 .12الخىىساث اإلاعجمُت واإلاعجماث اللٕىٍت الّامت الّشبُت الخذًشت :د .ـاُ٘ت ص٘ى٣ي ،الهُئت
الّامت العىسٍت لل٢خاب ،وصاسة الشٝا٘ت ،دمؽ.2337 ،ٞ
 .13الخّبحرالٝشآوي :د٘ .الل ـالر العامشاتي ،ه( ،)1داسالضهشاء (ِلحها العالم)1429 ،هـ.
 .14الخّشٍٙاث :أبى الخعً ِلي بً دمحم بً ِلي الؽشٍ ٚالجشظاوي (ث816هـ) داس ال٢ٙش ،ه(،)1
1998م.
 .15الخاؼُت ِلى ال٢ؽاِٗ :لي بً دمحم بً ِلي الخعُجي (اإلاّشوٗ بالؽشٍ ٚالجشظاوي
(ث816هـ) ،مفىٙى البابي الخلبي وأوالده1385 ،هـ ،مفش.
 .16الخذود في الىدى لمً (سظالخان في اللٕت) :أبى الخعً ِلي بً ِِسخى الشماوي (ث384هـ)،
جد ُٞٝوجٝذًم الذ٠خىس ئبشاهُم العامشاتي ،داسال٢ٙشلليؽشوالخىصَِْ ،مان1984 ،م.
 .17الذاللت العُاُٜت ِىذ اللٕىٍحن :دِ .ىاو٠ ٚىىػ اإلافىٙى ،داس العُاب للىباِت واليؽش
والخىصَْ ،ه( ،)1لىذن2337 ،م.
 .18الذاللت اإلاش٠ضٍت والذاللت الهامؽُت بحن اللٕىٍحن والبالُٔحن :سهاوه سؤوٗ ،سظالت
ماظعخحر١/لُت التربُت للبىاث/ظامّت بٕذاد2332 ،م.
 .19الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المها :أخمذ بً ٘اسط بً ص٠شٍا الٝضوٍجي الشاصي (ث
395هـ) ،جد ُٞٝمفىٙى الؽىٍجي ،مإظعت أ .بذسان للىباِت واليؽش ،بحروث1382 ،هـ1963-م.
 .23ال٢خاب :أبى ؼبر ِمش بً ِشمان بً ٜىبر ظِبىٍه (ث 183هـ) .جدِ :ُٞٝبذ العالم هاسون،
ه ،2مىبّت اإلاذوي ،الٝاهشة1438 ،هـ1988-م.
 .21اللباب في ِلل البىاء وؤلاِشاب :أبى البٝاء ِبذ هللا بً خعحن الّ٢بري (616هـ) ،الجضء الشاوي،
جدِ :ُٞٝبذ ؤلاله هبهان ،داس ال٢ٙش اإلاّاـش ،بحروث ،داس ال٢ٙش للىابّت واليؽش ،دمؽ ،ٞه(،)1
1416هـ1995-م.
 .22اللٕت الّشبُت مّىاها ومبىاها :د .جمام خعانِ ،الم ال٢خب ،الٝاهشة ،ه(1418 ،)3هـ-
1998م.
 .23اإلاٙفل في ـىّت ؤلاِشاب :مدمىد بً ِمش بً دمحم الضمخؽشي (ث538هـ) ،جد :ُٞٝد .ئبشاهُم
بش١اث ،داسالى٘اء ،اإلاىفىس ،الٝاهشة ،ه(1438 ،)1هـ1988-م.
 .24اإلاىهج الفىحي للبيُت الّشبُت سؤٍت ظذًذة في الفشٗ الّشبي :دِ .بذ الفبىس ؼاهحن،
مإظعت الشظالت ،بحروث ،لبىان1983 ،م.
 .25اإلاحزان في جٙعحر الٝشآن :دمحم خعحن الىباوباتي (ث1312هـ) ،ميؽىساث ظماِت اإلاذسظحن في
الخىصة الّلمُتٜ-م.
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 .26الىدى الّشبي هٝذ وبىاء :د .ئبشاهُم العامشاتي ،داسِماس ،ه(1418 ،)1هـ1997-م.
 .27الىٝذ اللٕىي في تهزًب اللٕت لؤلصهشي :خمذي ِبذ الٙخاح العُذ بذسان ،سظالت
ماظعخحر١/لُت اللٕت الّشبُت باإلاىفىسة ،ظامّت ألاصهشالؽشٍ1999 ،ٚم.
 .28الىـ ٚباإلاؽخ ٞفي الٝشآن ال٢شٍم (دساظت ـشُ٘ت) :دِ .بذ هللا بً خمذ بً ِبذ هللا الذاًل،
م٢خبت الخىبت ،ه(1417 ،)1هـ1996-م.
 .29ئؼخٝا ٛأظماء هللا :أبى الٝاظم ِبذ الشخمً بً ئسخا ٛالضظاجي (ث337هـ) ،جد:ُٞٝ
أ.دِ.بذ الخعحن اإلاباس ،ٟه( ،)1داسال٢ٙش ،دمؽ1433 ،ٞهـ.
 .33ئةخالٗ الىفشة في اخخالٗ هداة ال٢ى٘ت والبفشةِ :بذ اللىُ ٚبً أبي ب٢ش الؽشجي الضبُذي
(ث832هـ) ،جد ُٞٝالذ٠خىس واس ٛالجىابي ،ه(ِ ،)1الم ال٢خب ،بحروث1437 ،هـ1987-م.
 .31أوضر اإلاعال ٤ئلى ألُٙت ابً مال :٤ظما ٥الذًً بً هؽام ألاهفاسي (ث761هـ) ،جدُٞٝ
دمحم محي الذًً ِبذ الخمُذ ،اإلا٢خبت الّفشٍت ،ـُذا ،بحروث ،لبىان.
 .32جفشٍ ٚألاظماء وألاّ٘ا :٥د٘ .خشالذًً ٜباوة ،م٢خبت اإلاّاسٗ ،ه(1994 ،)1م.
.33جٙعحر ال٢ؽاٗ ًِ خٝاة ٞالخجزًل وُِىن ألاٜاوٍل في وظىه الخأوٍل :أبى الٝاظم ظاس هللا
مدمىد بً ِمش الضمخؽشي الخىاسصمي (ث538هـ) ،اِخجى به وخشط أخادًشه وِلِ ٞلُه ،خلُل
مأمىن ؼُخا ،ه( ،)2داساإلاّش٘ت ،بحروث1426 ،هـ.
 .34تهزًب اللٕت :أبى مىفىس دمحم بً أخمذ ألاصهشي (ث 373هـ) .جد :ُٞٝدِ .بذ العالم هاسون
وآخشًٍ ،الذاسالٝىمُت الّشبُت للىباِت ،الٝاهشة (1384هـ1387 -هـ) ـ(1967-1964م).
 .35دٜاة ٞالخفشٍ :ٚالٝاظم بً دمحم بً ظُّذ اإلاإدب (ث338هـ) ،جد ُٞٝالذ٠خىس أخمذ هاجي
الِٝسخي والذ٠خىس خاجم ـالر المامً والذ٠خىس خعحن جىسا ،٥مىبّت املجمْ الّلمي الّشاقي،
1437هـ1987-م.
 .36ؼزا الّشٗ في ً٘ الفشٗ :أخمذ بً دمحم بً أخمذ الخمالوي (ث1351هـ) ،ميؽىساث اإلا٢خبت
الشٝاُ٘ت ،بحروث ،لبىان1373 ،هـ.
 .37ؼشح ابً ُِٝل ِلى ألُٙت ابً مال :٤بهاء الذًً ِبذ هللا بً ِبذ الشخمً بً ِبذ هللا الٝششخي
الهاؼمي (ث769هـ) ،جد ُٞٝدمحم مدحي الذًً ِبذ الخمُذ ،م٢خبت داس الترار ،الٝاهشة1426 ،هـ-
2335م.
 .38ؼشح ؼاُ٘ت ابً الخاظب :سضخي الذًً دمحم بً الخعً الىدىي الاظتر آبادي (ث686هـ)،
جد ُٞٝدمحم هىس الخعً ودمحم الض٘ضاٗ ودمحم ًدحى ِبذ الخمُذ ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،لبىان،
1395هـ.
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 .39ؼشح ؼزوس الزهب في مّش٘ت ٠الم الّشب :ظما ٥الذًً بً هؽام ألاهفاسي (ث761هـ)،
جد :ُٞٝدمحم محي الذًً ِبذ الخمُذ ،الٝاهشة1965 ،م.
٘ .43فى ٥في ٘ٝه الّشبُت :د .سممان ِبذ الخىاب ،داسالجبل ،ه( ،)2الٝاهشة1983 ،م.
 .41في الفشٗ الّشبي :د٘ .خحي ِبذ الٙخاح الذظُجي ،م٢خبت الٙالح ،ال٢ىٍذ ،ه(.)1
 .42مذخل الى ٘ٝه اللٕت الّشبُت ،د .أخذ دمحم ٜذوس ،داس ال٢ٙش ،دمؽ ،ٞظىسٍا ،ه(1424 ،)3هـ-
2333م.
 .43مّاوي ألابيُت في الّشبُت :د٘ .الل ـالر العامشاتي ،ه( ،)1ظامّت ال٢ىٍذ١ ،لُت آلاداب،
(ظاِذث ظامّت بٕذاد ِلى وبّه)1431 ،هـ.
 .44مّاوي الٝشآن وئِشابه :أبى اسخا ٛابشاهُم بً العشي الضظاط (ث311هـ) ،ؼشح وجدُٞٝ
الذ٠خىس ِبذ الجلُل ِبذه ؼلبي ،هِ ،1الم ال٢خب ،بحروث1438،هـ1988-م.
 .45مّاوي الٝشآن :أبى ص٠شٍا ًدحى بً صٍاد الٙشاء (ث237هـ) ،ط( )1جد :ُٞٝد .أخمذ ًىظ ٚهجاحي
ودمحم ِلي الىجاس ،و ط( )3( ،)2بخدِ :ُٞٝبذ الٙخاح اظماُِل ؼلبي ،داسال٢خب اإلافشٍت1972 ،م.
 .46مّاوي الٝشآن :ظُّذ بً معّذة الاخٙؾ (ث 215هـ) ،دساظت وجد ُٞٝدِ .بذ الامحر دمحم امحن
الىسد ،م٢خبت الجهمت الّشبُتِ ،الم ال٢خب ،ه(1435 ،)1هـ1985-م.
 .47معجم الّحن :الخلُل بً أخمذ الٙشاهُذي (175هـ) .جد ُٞٝد .مهذي املخضومي وابشاهُم
العامشاتي ،داسالؽإون الشٝاُ٘ت –داسالشؼُذ -الّشا1983 ،ٛم.
 .48معجم لعان الّشب :أبى الٙمل ظما ٥الذًً دمحم بً م٢شم ابً مىٍىس (ث711هـ) ِجي
بخصخُده امحن دمحم ِبذ الىهاب ودمحم الفاد ٛالّبُذي ،داس اخُاء الترار ،مإظعت الترار
الّشبي ،بحروث-لبىان ،ه3،1419هـ1999-م.
 .49معجم مٝاًِغ اللٕت :أخمذ بً ٘اسط بً ص٠شٍا الٝضوٍجي الشاصي (ث395هـ) ،جدِ ُٞٝبذ
العالم دمحم هاسون ،داسالجبل ،بحروث.
 .53مٝالُذ الخفشٍ :ٚظُّذ بً خلٙان بً أخمذ الخلُلي ،وصاسة الترار الٝىمي والشٝا٘ت،
ظلىىت ِمان1437 ،هـ1986-م.
 .15هل جىظذ في الٝشآن ١لماث مّشبت؟؟ بدض أِذه ألاظخار الذ٠خىس دمحم جٝي الذًً الهالليًِ ،
مجلت البدىر ؤلاظالمُت ،الّذد الشامً.
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