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منىآراءىابنىتوموةىفيىالنّحو:ىمعنىى
الحرفىفيىاللغةىواالصطالح ى
أ،ىهبالىخورىالدون ى
المركزىالجامعي–ىمولة -ى

ّ
ّ
اإلالخظًُ :برػ َظا اإلالاٌ بػؼ الجىاهب الىدىٍت
التي ّ
جؿغق ئليها شُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في هخابه
ّ
مجمىع الفخاوي ،والتي جبرػ بىغىح جمىىه مً هاضُت
ّ
الىدى الػغبي ،وفي َظٍ الىعكت أؾخػغع آعاء ابً
جُمُت في مػنى الخغف في لغت الػغب وفي اضؿالح
ّ
الىداة ،خُث ٌؿخػغع ابً جُمُت آعاء الىداة في
ّ
ّ
الىداة ّ
مما ّ
ًضٌ غلى
وٍغجح آعاء
اإلاؿألت وٍىاكش
عؾىر كضمه في الىدى الػغبي.

اليلماث اإلافخاخُت :الخغف ،الاضؿالح،
ّ
الىداة ،ابً جُمُت ،هالم الػغب.
-

حػغٍف مىحؼ بابً جُمُت:

جلي ّ
ّ
الضًً؛ أبى
َى شُش ؤلاؾالم؛

وكض ّ
جغبى ابً ّ
جُمُت في بِذ غلم بحن أبُه
ّ
غبض الخلُم ّ
وحضٍ غبض ّ
الؿالم ،وإلاا اهخللىا
مً ّ
خغان ئلى صمشم أزظوا الىخب مػهم ،غلى
عجلت ،وَظا صلُل غلى اعجباؽ َظٍ ألاؾغة
ّ
بالػلم؛ فأبىٍ ُمدلم حلُل ،هشحر الفىىن ،وله
ًض ؾىلى في الفغائؼ والخؿاب والىغظ
الؿالم – مجض ّ
وؤلاعشاصّ .4
وحضٍ غبض ّ
الضًً
أبى البرواث -وان ئماما ّ
حجت باعغا في الفله،

ّ
والخفؿحر ،وله مػغفت ّ
جامت في
والخضًث
ّ
ألاضىٌ ،5هما أن َىان مً ؾائغ أفغاص أؾغجه
–غحر أبُه ّ
وحضٍ -مً بغػ في مُضان الػلم،
ومً َإالء أزىٍ شغف ّ
الضًً غبض هللا الظي
ّ
والػغبُت6؛ ولظا
بغع في الفله ،والفغائؼ،

غلمُت مىظ ّ
ّ
الطغغ،
واهذ وشأة شُش ؤلاؾالم
خُث بضأ جدطُله وؾلبه للػلم مىظ وػىمت
أظفاعٍ.

ّ
الػباؽ؛ أخمض بً غبض الخلُم بً غبض
ّ
الؿالم بً غبض هللا بً أبي اللاؾم بً الخػغ

كاٌ غىه ابً غبض الهاصي '':وكاٌ غىه
ّ
الظ ّ
َبي :وشأ – ٌػني
الخافظ أبى غبض هللا
ّ
جلي ّ
جطىن ّ
ُّ
الشُش ّ
جام،
الضًً -عخمه هللا في
ّ
ّ
وحػبض ،واكخطاص في اإلالبـ
وغفاف وجأله

غلى صعب جُماء ،فغأي ؾفلتّ ،
فلما عحؼ وحض
امغأجه كض ولضث له بيخا ،فلاًٌ :ا ّ
جُمُتً ،ا
ُّ
ّ
ّ
جُمُت" .ومً َظٍ ّ
الغواًت
جُمُت! فللب بـ"
ّ
أن حؿمُت شُش ؤلاؾالم بـ" ابً ّ
جُمُت"
ًظهغ
ّ
ئن ّ
وؿبت ئلى ّ
حضٍ ّ
مدمضا واهذ
حضٍ ،وكُل
ُ
ّ
ّأمه ُح ّ
"جُمُت" ،وواهذ واغظت؛ فيؿب
ؿمى
ئليها ُ
وغغف بهاُ .2ولض ؾىت  ،ٌ661في الػاشغ
ّ
الشاوي غشغ مً شهغ عبُؼ ّ
ألاوٌ ّ
بدغان.3
أو

واإلاأول ،ووان ًدػغ اإلاضاعؽ واإلادافل في
ضغغٍُ ،وٍىاظغ ُوٍفدم الىباع ،وٍأحي بما ّ
ًخدحر

الخغاويّ ،زم ّ
مدمض بً ّ
بً ّ
ّ
ّ
مشلي.1
الض
جُمُت
ّ
وؾ ّمي ّ
ألهه هما كُل ّ
ُ
حضٍ ألاغلى بـ" ّ
حج
جُمُت"

مىه أغُان البلض في الػلم؛ فأفتى وله حؿؼ
ّ
أكل ،وشغع في الجمؼ
غشغة ؾىت؛ بل
ّ
ّ
وأهب غلى
والخألُف مً طلً الىكذ،
الاشخغاٌ ،وماث والضٍ – ووان مً هباع
الخىابلت ّ
وأئمتهمّ -
فضعؽ بػضٍ بىظائفه وله
ئخضي وغشغون ؾىت ،واشتهغ أمغٍُ ،
وبػض
ضِخه في الػالم''.7
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حػغع شُش ؤلاؾالم ابً ّ
وكض ّ
جُمُت ئلى
ّ
ألاطي وا ِإلادً زالٌ فترة خُاجه ،وما طلً ئال

َ ُ
ّ
ُ َ َّ ُ
ُ
التهجي.
غوف
أغالٍ اإلادضص .والخ ْغف :واخض خ ِ
َ ْ َ ُْ ُ َ َ
َ َ َّ
هللا َغلى
اؽ مً ٌػبض
وكىله حػالى :و ِمً الى ِ
10
َ
َ
حه واخض ،وَى أن
خ ْغف﴾  .كالىا :غلى و ٍ
َ ُ
ّ
ٌػبضٍ غلى َ
الؿ َّغاء صون
والخ ْغف:
الػغاء.
ُ
الىاكت الػامغة الطلبت شبهذ بدغف
ُ
الجبل ...ووان ألاضمعي ًلىٌ :الخغف :الىاكت
َ ْ ُ
اإلاهؼولت ،وكض أ ْخ َغفذ هاكتي؛ ئطا َؼلتها.11

وسجً ّ
ولظلً فلض أوطي ُ
غضة ّ
مغاث،
وآزغ ّ
مغة ُسجً فيها ًىم الازىحن بػض الػطغ

َّ ْ ُ ُ ْ
ََ َ َ َ
الطخ َمت ،ش ِ ّب َهذ
اٌ آز ُغونَ :ب ْل ِه َي
وك
َ
ب َد ْغ ِف ْال َج َبلَ ،و َُ َى َحا ِه ُب ُهَ .ك َ
اٌ أ ْو ٌ
ؽ:
ِ
ِ
َ
ىَا َأ ُب َ
َخ ْغ ٌف َأ ُز َ
ىَا ِم ًْ ُم َه َّجى ٍت
َ ُ َ
ْ
َو َغ ُّم َها زال َها ك ْى َص ُاء ِمئ ِش ُحر

إلاداعبخه البضع والخغافاث التي وان ٌؿلىها
ّ
مخطىفت ػماهه ،ومداعبخه الفغق اإلاسالفت
الؿلف ّ
لؿغٍم ّ
الطالح ،وازخُاعٍ بػؼ آلاعاء
ّ
وألافياع التي جسالف ما غلُه حمهىع الىاؽ
في غطغٍ.

 ،ٌ726/08/06وطلً في كلػت صمشم ،وبلي
ّ
بها ؾيخحن وزالزت أشهغّ ،زم جىفي عخمه هللا
حػالى عخمت واؾػت.8
ّ ّ
طهغ الػلماء أن مإلفاث شُش ؤلاؾالم ابً
جُمُت هشحرة ّ
ّ
ّ
الطػىبت خطغَا؛
حضا ،ومً
ولظلً جباًيذ غباعاتهم في جدضًضَا
ّ
وخطغَا؛ فابً غبض الهاصي ًلىٌ'' :وللشُش
ّ
مً اإلاطىفاث والفخاوي واللىاغض وألاحىبت
ّ
والغؾائل وغحر طلً مً الفىائض ما ال
ّ
مخلضمي َظٍ
ًىػبـ ،وال أغلم أخضا مً

ّ
ّ
ألامت وال مخأزغيها حمؼ مشل ما حمؼ ،وال
ّ
ّ
ضىف مشل ما ضىف ،وال كغٍبا مً طلً ،مؼ
ّ
ّ
أن أهثر جطاهُفه ئهما أمالَا مً خفظه ،وهشحر
ّ
منها ضىفه في الخبـ ولِـ غىضٍ ما ًدخاج
ُ
ئلُه مً الىخب'' .9ومً ّ
أَم ما ؾبؼ مً
ّ
مإلفاجه مىؾىغت "مجمىع الفخاوي".
الخغف في اللغت والاضؿالح:
الخغف لغت :كاٌ الجىَغ ّي :خغف ول ش ئ:
ُ
َ
فحر ٍُ َ
وش ُ
وخ ُّض ٍُ .ومىه َخ ْغف الجبل وَى
ؾغفه

ََ َ َ
اٌ ه ْػ ُب ْب ًُ ُػ ََ ْح ٍر:
وك
َ
ىَا َأ ُب َ
َخ ْغ ٌف َأ ُز َ
ىَا ِم ًْ ُم َه َّجى ٍت
َ ُ
ُ 12
َو َغ ُّم َها زال َها َح ْغ َص ُاء ِش ْم ِلُل
وحاء في الىخاب :وجلىٌ :ال أخض أفػل
مىً ،ئطا حػلخه زبرا ،وهظلً :ال َ
أخض ٌ
زحر
مىً :كاٌ الشاغغ:
َ ً ُ َ ً
ط ّغمت
َوع َّص حاػ ُعَم خغفا م
ُ 13
َ
الىلضان مطبىح
هغٍم مً ِ

وال

والبِذ طهغٍ أبى ؾػُض الؿحرافي في شغح
أبُاث ؾِبىٍه ،ووؿبه ئلى خاجم بً غبض هللا
ّ
الؿائي.14
الخغف اضؿالخا :كاٌ ابً مالً:
َ
ؾ َى ُاَ َما ْال َخ ْغ ُف َهـَ :
"َ ْل" َو ِ"في" َو"ل ْم"
ِ
ْ ٌ ُ َ ٌ َ َْ َ
َ ُ ْ 15
ِفػل مػ ِاعع ً ِلي "لم" هـٌ" :شم" .
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ٌشحر ئلى أن الخغف ًمخاػ غً الاؾم
والفػل بسلىٍ غً غالماث ألاؾماء وغالماث
ّ
مشل بـَ" :ل" و"في" و"لم" ّ
مىبها
ألافػاٌ ،زم
ّ
مسخظ
غلى أن الخغف ًىلؿم ئلى كؿمحن:
ّ
مسخظ؛ فأشاع بـَ" :ل" ئلى غحر
وغحر
ّ
اإلاسخظ ،وَى الظي ًضزل غلى ألاؾماء
وألافػاٌ؛ هدىَ :ل ػٍض كائم؟ وَل كام ػٍض؟
ّ
اإلاسخظ؛ وَى
وأشاع بـ" :في" و"لم" ئلى
ّ
مسخظ باألؾماء هـ" :في" هدى :ػٍض في
كؿمان:
ّ
ومسخظ باألفػاٌ هـ" :لم" هدى :لم
الضاع،
ًلم ػٍض.16
كاٌ الؼمسشغ ّي'' :الخغف ما ّ
صٌ غلى مػنى في
ّ
ًىفً مً اؾم أو فػل ًصخبه
غحرٍ .ومً لم

ّ
ئال في مىاغؼ مسطىضت''.17

ّ
جؿغق إلاؿألت الخغف في
وابً جُمُت
مػغع خضًشه غً "ئهياع ؤلامام أخمض غلى
ّ
مً كاٌ بسلم الخغوف" ّ
وهبه غلى أن الخغف
ّ
ًؿلم وٍغاص به الاؾم ،وأن حؿمُتها بالخغف
ّ
ّ
الص يء باؾم ّ
مؿماٍ،
ئهما َى مً باب حؿمُت
َ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ َّ ٌ َ َ ُ َ َ
ىح ُض ال ِفي
ًلىٌ'' :فأما خغف مجغص؛ فال ً
َ ْ َ
َ
ْ
َ
َّ
ُْ
الل ْغ ِآن َوال ِفي غ ْح ِر ٍَِ ،وال ًُىؿ ُم ِبال َخ ْغ ِف ئال ِفي
ْ َ ََْ ُ ْ َْ ْ َ َ َْْ َ َ ُ
وف
ِغم ًِ ما ًأج ِلف ِمً ألاؾم ِاء وألافػ ِاٌ وخ ُغ ِ
ْ َ
َ ْ
ُ َّ
َْ
ْ ً
اإلا َػا ِوي؛ َوأ َّما ال ُخ ُغوف ال ِتي ًُىؿ ُم ِب َها ُمف َغ َصة
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِمش ُل" :أ ِلف الم ِمُم"؛ َوه ْد ِى ط ِل ًَ ف َه ِظ ٍِ ِفي
َّ
ْ
ْ ُ
ْ َ َ َ ْ َ
وف؛ َو ِئه َما ُؾ ِّم َُذ
الخ ِلُل ِت أؾم ُاء الخ ُغ ِ
ُ ُ ً
َ
َ
وفا ب ْ
اؾ ِم ُم َؿ َّم َاَا؛ ه َما ٌُ َؿ َّمى "غ َغ َب":
خغ ِ
َ َ َّ َ
ف ْػ ٌل َماع ب ْ
اغ ِخ َب ِاع ُم َؿ َّم ُاٍ؛ َو ِل َهظا إلاا َؾأ ٌَ
ِ
ٍ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُل أ ْ
الخ ِل ُ
ص َخ َابه ه ُْف جى ِؿلىن بالؼاء ِم ًْ

َ َ ُْ
َ ُ َُ
اٌِ :حئخ ْم ِب ِاال ْؾ ِم؛
َػٍْض؟ كالىا :هلى ٌُ "ػاي" ،ك
َوئ َّه َما ًُ َل ُ
اٌ :ػٍ''.18
ِ
هما ّ
جؿغق إلاػنى الخغف وأكؿامه غىض
ّ
ّ
الىداة ،وفي اؾخػماٌ الػغب ّ
وهبه غلى أهه
مأزىط مً مػىاٍ في اؾخػمالهمّ .
مما ّ
ًضٌ غلى
ّ
ّ
ّ
ّ
بؿغ
جُمُت غاإلاا بالىدى ،غاعفا
أن ابً
ضىاغخه ّ
ملما بأضىله وفغوغه وكػاًاٍ،
ّ
خُث حاء ّ
هطه خافال باإلاػاعف الىدىٍت في
ّ
مسل19؛ وٍمىً خطغ ما حاء في
ئًجاػ غحر
هالم ابً جُمُت في الىلاؽ الخالُت:
 -1الخغف في اضؿالح الىداة ًؿلم
وٍغاص به خغوف اإلاػاوي التي هي كؿم
مً أكؿام اليلمت؛
ّ
مسخظ ومنها ما
 -2الخغوف منها ما َى
َى غحر مسخظ؛

ّ
ّ
اإلاسخطت أال
 -3شغؽ غمل الخغوف
ً
جىىن
حؼءا مً اليلمت أو والج ــؼء
ّ
منها ،وهي الػلت في اهخفاء الػمل غً
ّ
و"الؿحن وؾىف"؛
"أٌ"
ّ
 -4غلت ئغماٌ "ما" الدجاػٍت مشابهتها
ّ
مسخظ؛
لـ"لِـ" ،مؼ ّأنها خغف غحر
الؿماع ّ
ّ
حجت غلى اللُاؽ في مؿألت
-5
"ما" الدجاػٍت؛ ئط "بلغتهم حاء
اللغآن"؛
 -6جلؿُم الخغوف بدؿب مػاهيها ئلى
خغوف اؾخفهام ،وهفي ،وجدػُؼ...؛
 -7جلؿُم الخغوف باغخباع بيُتها ئلى
ّ
ّ
ّ
وعباعي،
وزالسي،
وزىائي،
مفغص،
وزماس ّي؛
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ّ
 -8اإلاػنى الىدىي للخغف (اإلاطؿلح)
ّ
مأزىط مً اإلاػنى اللغى ّي
بالخسطُظ،
 -9جلؿُم الخغوف بدؿب مساعحها ئلى
ّ
ومؿبلت،
وشفهُت،
خللُت،
ومطمخخت؛
 -10شمىٌ مػنى الخغف إلاػنى اليلمت
اإلافغصة ،وخغوف الهجاء ،وزؿىؽ
اإلاصخف اإلاىخىبت.
ّ
هالم ابً جُمُتً ،لخظ ّ
اإلاخأمل َ
ّ
صخت
ئن
ما طَب ئلُه مً ئؾالق الػغب ّ
مؿمى الخغف
ّ
غلى غحر ما وغػه الىداة له.
فلض ًُؿلم ُوٍغاص به خغف الهجاء ،ومً
ّ ّ ّ
ّ
ؤلي إلاا أعاص ئغغاب
طلً أن أبا ألاؾىص الض
اللغآن ازخاع عحال مً غبض اللِـ لِؿاغضٍ
غلى َظٍ اإلاهمت ،وكاٌ له'' :زظ اإلاصخف
وضبغا ًسالف لىن اإلاضاص؛ فاطا فخدذ شفتي
فاهلـ واخضة فىق الخغف؛ وئطا غممتها
فاحػل الىلؿت ئلى حاهب الخغف وئطا هؿغتها
فاحػل الىلؿت في أؾفله''.20
وكض وعص في مىاغؼ هشحرة بهظا اإلاػنى في
لؿان الػغب؛ ومً طلً كىٌ ابً مىظىع:
ََْ ََ
َ ْ ََْ
ََ
َ َ َ
اخ َض ٍة
''والػُى ِان متى احخمػخا ِفي و ِلم ٍت و ِ
َ ْ ُ ً َ َُْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
اض ُل
مفطىال بُنهما ،فال ًىىن الخغف الف ِ
َ ً َ ْ َ ََ َْ
َََْ
ُ
ََْ َ
الل ٍم
بُن ُهما ِئال ػا ِئضا ،هدى غشىز ٍل وغلىل ٍل وؾ ِ
َ َ َ
وخف ُْف ٍض''.21

زم كاٌ له ...'' :فما فػلذ امغأجه التي واهذ
ّ
جؼاعٍ وجماعٍ وحشاعٍ وجػاعٍ؟ كاٌ :ؾللها
وجؼوج غحرَا؛ فدظُذ غىضٍ وعغِذ
وبظُذ ،كاٌ أبى ألاؾىص :فما مػنى بظُذ؟
جضع مً أي بُؼ
كاٌ خغف مً اللغت لم ِ
زغج؛ وال مً أي غ ـ ـ ـش صعج .22''...
هما وعص في مىاغؼ هشحرة في لؿان الػغب؛
َ ْ ُ
ومً طلً كىٌ ابً مىظىع''َ :و ََظا ال َخ ْغف ِفي
ُْ َ
الت ْهظًب في َج ْغ َح َمت "غضب" ب َّ
َّ
الض ِاٌ اإلا ْه َمل ِت،
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اٌَ َُ :ى ُ
َو َك َ
الػ َض ِب ُّي ،وغبؿه هظلً''.23
ْ َ
َّ
الل ْض ُحَّ :
الػ ْغ ُب ِبال َُ ِض .ل َض َخه
وكىله'' :لضح:
َ َ َ
ْ
َ ً
َ
ًَل َض ُخه ل ْضخا :غ َغَب ُه ِب َُ ِض ٍِ؛ كاٌ ألاػَغي:
َ
َّ َ َ َّ َ َ َ
ُ َّ ْ
َْ
اٌ ح َػاك َبا ِفي
َواإلا ْػ ُغوف اللؿ ُذ وهأن الؿاء والض
َ ْ
ََظا ال َخ ْغ ِف''.24
وكاٌ ابً كخِبت في "باب الخغوف التي
"ؤلا ْعَبت"
جخلاعب ألفاظها وجسخلف مػاهيهاِ '' :
َ َ
ُ
َُْ َ ُ ْ ُ
ُ
الفأؽ
و"الخ َضأة"
الػل َضة.
الخاحت ،و "ألاعبت"
َ ٌَ
َُ
والخ َضأة الؿائغ
طاث الغأؾحن ،وحمػها خضأ ِ
ٌ
وحمػها ِخ َضأ''.25
وكض ًؿلم ُوٍغاص به اللغاءة أو اللغت
(اللهجت)؛ ومً طلً ما ُعوي في هخب ّ
الصخاح
غً الىبي -ضلى هللا غلُه وؾلم -مً أن
اللغآن الىغٍم هؼٌ غلى ؾبػت أخغف؛ بؿغق
مسخلفت وبىطىص مسخلفت؛ منها ما ُعوي غً
غبُض هللا بً غبض هللا بً غخبت أن ابً غباؽ
خضزه أن عؾىٌ -ضلى هللا غلُه وؾلم -كاٌ'' :

ّ
وكض ًؿلم ُوٍغاص به اليلمت؛ ومً طلً أن

اكغأوي حبرًل -غلُه الؿالم -غلى خغف

أبا ألاؾىص للي ابً ضضًم له فؿأله غً أبُه

فغاحػخه ،فلم أػٌ اؾتزًض فحزًضوي ختى اهخهى
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ُ
ئلى ؾبػت أخغف'' .26هما هللذ عواًاث حشحر
ّ
ولها ئلى هؼوٌ اللغآن الىغٍم بؿبػت أخغف؛
ُ
منها ما هلل غً ّ
أبي بً هػب؛ ومنها ما هلل
غً غمغ بً الخؿاب -عض ي هللا غىه-
ّ ّ
ّ
وملخطهما أن هال منهما للي عحال في اإلاسجض

ّ
أن ّ
للض أشاع ابً ّ
مؿمى الخغف
جُمُت ئلى
ُ
ّ
في اضؿالح الىداة ،أزظ غً ؾِبىٍه الظي
ّ
غبر غىه بلىله" :وخغف حاء إلاػنى لِـ باؾم
ّ ّ
وهىٍ بأهه وان صكُلا في غباعاجه ،لم
وال فػل"،
ًأث بص يء اغخباؾا ،فىمل الىخاب مىهجا

ًلغأ بلغاءة أزغي غحر كغاءجه فُظَب ئلى
ّ
الغؾىٌ -ضلى هللا غلُه وؾلم -فُسبرٍ أن

فلطغوا في َظٍ الػباعة وبضلىا وغحروا،

اللغآن الىغٍم هؼٌ غلى ؾبػت أخغف.27

وفهمىَا فهما زؿأ.

ومطؿلخا وحػبحرا وماصة فجاء الػلماء بػضٍ،

ُ ُ
وكض ازخلف في مفهىم الخغف في متن َظٍ
ّ
ألاخاصًث وما شابهها ،ففغٍم كاٌ :ئن ألاخغف

لِـ باؾم وال فػل" ًىىن كطض بالخغف

َىا اإلالطىص بها اللغاءاث الؿبػت ،28وَى ما

ألاصاة التي وػغفها ختى ًىمىا َظا ،وهي أهىاع

هفاٍ ابً جُمُت بلىله'' :ال هؼاع بحن الػلماء
ّ
اإلاػخبرًً أن "ألاخغف الؿبػت" التي طهغ الىبي
ُ
ّ
-ضلى هللا غلُه وؾلم -أن اللغآن أهؼٌ غليها

الخغوف الػاملت؛ ولىىه كطض ألاصاة خُىما
ّ
طهغ الجملت بياملها؛ أي :ئهه حػل حملت

لِؿذ

هي

كغاءاث

اللغاء

الؿبػت

اإلاشهىعة'' ،29وفغٍم كاٌ :ئن اإلالطىص َى
َ
َ َّ
ْ
اللغاثً ،لىٌ ألاػَغ ّي" :فال ِظي أط ََ ُب ِئل ُْ ِه ِفي
ُ
ُ
كىله" :ه ّؼ ٌَ اللغآن غلى َؾ ْب َػ ِت أخغف"
جفؿحر ِ
ِ
َُ
َ
َ
َ
َّ
َما طَب ئل ُْه أ ُبى َ
غب ُْ ٍض واجبػه غلى ط ِلً أبى
ِ ِ
َ
ََ َ
َ َّ
غبُض؛
اؽ أ ْخمض بً ًديى .فأما كىٌ أبي
ٍ
الػب ِ
َ َ ْ
َفان َ
غبض هللا َ
َاحً أزبرِوي
بً ُم َد َّمض ْابً
ِ
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
ْ
غبُض أهه ك َ
اٌ ِفي كىله
َغً ابً ح َبلت غً أبي
ٍ
ُ َ
َ َ
َ ْ
اث مً
"غلى ؾ ْبػت أخغف" ٌػ ِني ؾبؼ لغ ٍ
َ َ
َ
ُل َغاث َ
الػ َغبَ .كاٌَ :و َل ِْ َ
ـ َم ْػى ُاٍ أن ًىىن ِفي
ِ
ْ
َ
ؾبػ ُت َأ ْو ُحهَ ََ ،ظا َل ْم َو ْ
ؿمؼ
الىاخض
ال َخ ْغف
ٍ
ِ
َ َ َ
ُ
ُ
ُ
الؿبؼ
اٌَ :ول ِىً هلىٌِ ََ :ظٍ اللغاث
ِب ِه .ك
ُ َ ُ
ٌَ
ُْ
مخفغكت ِفي الل ْغآن فبػػه ِبلغ ِت ك َغَْش،
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َىاػن
وبػػه بلغت َُظ ًْ ٍل،
وبػػه بلغت
ِ
َ َ
ُّ َ
َ
ُ
بلغت أَل َ
الُ َمً َوهظ ِل ًَ ؾا ِئ ُغ اللغاث
وبػػه
ِ
ٌ
َ َ ُّ َ
اخ َضة''.30
ومػاهيها ِفي َظا وله و ِ

ّ
ئن ؾِبىٍه خُىما كاٌ" :وخغف حاء إلاػنى

"خغف حاء إلاػنى لِـ باؾم وال فػل" بمجزلت
اليلمت الىاخضة؛ للضكت التي ًخىزاَا؛ وكطض
ّ
الػام ،زم اؾدشنى مً
بالخغف حيـ اليلمت
ّ
الػام الاؾم والفػل؛ بلىله
َظا الجيـ
"لِـ باؾم وال فػل"؛ فلض ًظهغ َظا
اإلاطؿلح؛ أي" :الخغف" في هخابه وٍغٍض به
اؾما ال أصاة ،وكض ًغٍض به فػال في مغة أزغي،
وكض ًغٍض به حملت أو أصاة أو خغف هجاء أو
اؾم فػل في بػؼ ألاخُان.
ّ
ئن الجملت التي لخلذ ولمت "خغف" في
ّ ّ
غباعة ؾِبىٍه ما حاء بها ئال لُإهض أن َىان
هىغا زالشا مً اليلم َى لِـ اؾما وال فػال؛
بضلُل أهه غىضما ّ
فطل الىالم بػض طلً كاٌ:
فػل"؛
'' ...وأما "ما حاء إلاػنى ولِـ باؾم وال ٍ
فىدى"ُ :ز َّمَ ،
وؾ ْىف ،وواو اللؿم ،والم
ؤلاغافت" ،وهدىَا'' ، 31وٍلىٌ بػض طلً:
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''...وللخغوف التي لِؿذ بأؾماء وال أفػاٌ،

 -3وكاٌ...'' :فمً جلً الخغوف :خؿبً
وهفًُ وشغغً وأشباَها''36؛ ئط أعاص
بالخغف َىا اؾم الفػل.

لِؿذ ئال إلاػنى ولِؿذ بأؾماء وال أفػاٌ"
كىلهم" :ؾىف و ّزم" .33''...فهى في الىظ ألاوٌ

فؿِبىٍه في هخابه ما طهغ لفظت "الخغف"
ئال وأعاص بها حيؿا غاما؛ وئن وان كض طهغ في
هخابه مطؿلح "خغف الجغ" أو "خغف
ؤلاغافت" أو "خغف ؤلاغغاب" أو "خغف اإلاض"
ّ
أو "خغف اإلاض واللحن" وما ئلى طلً؛ فاهه غنى
بالخغف حيؿا غاما ،زم ّ
زطظ َظا الجيـ
باغافخه ئلى اؾم آزغ ،فهى غىض كىله "خغف
حغ" ّئهما أعاص بها اليلمت التي ّ
ججغ الاؾم؛
بضلُل أهه لم ٌؿخلغ غلى َظا اإلاطؿلحّ ،
فمغة
ًلىٌ "خغف حغ" ومغة أزغي ًلىٌ "خغف
ئغافت".

ولم ججيء ئال إلاػنى''.32
وٍلىٌ أًػا'' :والفخذ في "الخغوف التي

ال ًظهغ اؾم الخغف وفي الشاوي والشالث ًأحي
بالجملت؛ وهأهه ًأحي بيلمت واخضة ،ال ًمىىه
ازخطاعَا لئال جفهم زؿأ.
ّ
ّ
مجغصا؛ فُؿلله
مؿمى "الخغف"
ّأما
وٍغٍض به اليلمت اإلافغصة غلى وحه الػمىم مً
صون جدضًض َل واهذ َظٍ اليلمت اؾما أو
فػال أو أصاة أو اؾم فػل ،وكض جأحي بمػنى
الجملت في بػؼ ألاخُان ،وبهظا اإلاػنى أؾللها
ّ
هداة غطغٍ؛ ئط وان مػغوفا في اللغت أن
ّ
الخغف ئهما ًلطض به خغف الهجاء واليلمت
والجملت ،وَظٍ بػؼ ألامشلت غلى طلً:

ّ
مؿمى "الخغف" غىض ألازفش
هما وعص
بىفـ اإلاػنى الظي أوعصٍ ؾِبىٍه ،وَظٍ
بػؼ ألامشلت غلى طلً:

 -1كاٌ ؾِبىٍه'' :ومشل كىلهم" :مً وان
أزان" ،كىٌ الػغب" :ما حاءث خاحخً"
هأهه كاٌ :ما ضاعث خاحخً ،ولىىه
أصزل الخأهِث غلى "ما" ،خُث واهذ
الخاحت ،هما كاٌ بػؼ الػغب" :مً
ّ
واهذ أمً" خُث أوكؼ "مً" غلى مإهث،
وئهما ّ
ضحر "حاء" بمجزلت "وان" في َظا
الخغف وخضٍ؛ ألهه بمجزلت اإلاشل'' .34وكض
أعاص بالخغف َىا الجملت.
 -2وكاٌ'' :فأما ؾمُذ وهىِذ …فهظٍ
الخغوف وان أضلها في الاؾخػماٌ.35''...
وكض أعاص بالخغف َىا الفػل وَى الفػل
ّ
ّ
"ؾمى" أو الفػل "هنى".

ّ ّ
 -1كاٌ ألازفش'' :ئال أهه ًجىػ في "َيهاث"
أن جىىن حماغت ،فخىىن الخاء التي فيها
جاء الجمُؼ التي للخأهِث ،وال ًجىػ طلً
ّ
ّ
ّ
"الالث" و "هُذ" ال ًىىن
في "الال ِث" ،ألن
ّ
مشلهما حماغت ،ألن الخاء ال جؼاص في
ّ
الجماغت ئال مؼ ألالف؛ فان حػلذ
ألالف والخاء ػائضجحن بلي الاؾم غلى
خغف واخض''37؛
 -2وكاٌ في كىله حػالىَ ﴿ :وئ ْن ُج ْس ُف َ
ىَا
ِ
َُ ُْ َ ُْ َ َ َ َُ َ ٌَْ َ ُ ْ َُ َ ّ
وجإجىَا الفلغاء فهى زحر لىم وٍى ِفغ
ُ
ُْ
َغىى ْم َؾ ِِّئا ِجىم﴾ 38حؼم ،وعفؼ غلى ما
فؿغث .وكض ًجىػ في َظا ،وفي الخغف
الظي كبله الىطب.39
فاألزفش في َظٍ اإلاىاغؼ لم ًلطض
بالخغف اإلاػنى الىدىي الظي هفهمه هدً في
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َظا الػطغ؛ وئهما كطض به اؾما أو فػال أو
حملت أو غحر طلً ،فهى في اإلاشاٌ ألاوٌ كطض
به خغف الهجاء ،وفي الشاهُت أعاص به الفػل،
وفي الشالشت أعاص بالخغف آلاًت أو اإلاىغؼ مً
آلاًت.
ّ
ّ
الفغاء؛ وَى ئمام اإلاضعؾت الىىفُت
وأما
ّ
الىؿ ّ
ائي ،فلض وعص "الخغف"
في غطغٍ بػض
غىضٍ باإلاػنى الظي كطضٍ ؾِبىٍه ،وٍظهغ
طلً في مىاغؼ هشحرة في هخابه "مػاوي اللغآن"
وَظٍ بػؼ ألامشلت:
الفغاء'' :وكىلهَ ﴿ :طل ًَ غ َ
 -1كاٌ ّ
ِس ى ْاب ًُ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َّ
40
َم ْغٍَ َم ك ِى ٌَ ال َخ ِ ّم ال ِظي ِف ُِه ًَ ْمت ُرون﴾
ّ
والىؿائي وحػال الخم َى
عفػه خمؼة
ّ
هللا جباعن وحػالى؛ ألنها في خغف غبض هللا
" َطل ًَ غ َ
ِس ى ْب ًُ َم ْغٍَ َم َك َ
اٌ هللا" …'' .41فهى
ِ ِ
َىا ًظهغ الخغف وٍغٍض به اللغاءة.
 -2وكاٌ'' :ولى كاٌ" :بمً مغعث؟" لم جلل:
ّ
ػٍض؛ ألن الخافؼ مؼ ما زفؼ بمجزلت
الخغف الىاخض'' .42وأعاص بالخغف َىا
اليلمت هىنها حيؿا غاما.
 -3وكاٌ'' :وٍجىػ في "لِـ" زاضت أن
ّ
جلىٌ" :لِـ أخض ئال وَى َىظا"؛ ألن
الىالم كض ًخىَم جمامه بـ"لِـ" وبدغف
هىغة  .43''...وئهما أعاص به َىا الاؾم.
ّ
غحر أهىا ئطا هظغها ئلى جلؿُم الىالم غىض
الىىفُحن؛ ومً أئمتهم ّ
الفغاء؛ هجض ّأنهم واهىا
ّ
ًلؿمىن الىالم ئلى :اؾم وفػل وأصاة؛ أي:
ّئنهم لم ٌػغفىا الخغف كؿما مً أكؿام
الىالم؛ بل غغفىٍ حيؿا غاما لليلمت ،وَى ما
حغي غلُه اؾخػمالهم له في هخبهم.
ّ
ّ
وأما الىداة الظًً أجىا بػض ؾِبىٍه؛
فبضؤوا ًفهمىن َظا اإلاطؿلح وَظٍ الػباعة

غلى غحر ما وغػذ له ،فغاخىا ًلطغون مً
حملت ؾِبىٍه َظٍ؛ فجاء ّ
اإلابرص وكاٌ غً
الخغف...'' :وخغف حاء إلاػنى''.44
وكاٌ أًػا'' :فأما ما وان مً َظٍ
إلاػان؛ فهي مىفطلت
الخغوف التي حاءث
ٍ
بأهفؿها ّ
مما بػضَا وكبلها''.45
فاإلابرص َىا وضف الخغوف ّ
ّ
بأنها "حاءث
إلاػان" ،هما كاٌ في جلؿُم الىالم؛ خُث
وضف الخغف بأهه "حاء إلاػنى" وهأهه ًجػل
غباعة "خغف حاء إلاػنى" هيلمت واخضة ال
ًمىً الاؾخغىاء غً بػػها لئال جفهم زؿأ،
ّ
مؿمى الخغف غىضٍ لم ًسغج غً
وئن وان
ّ
الػغف اللغىي .ومً طلً كىلهّ :
''فأما كغاءة
ّ
مً كغأ "مػائش" فهمؼ فاهه غلـ؛ وئهما َظٍ
اللغاءة ميؿىبت ئلى هافؼ بً أبي وػُم ،ولم
ًىً له غلم بالػغبُت ،وله في اللغآن خغوف
كض وكف غليها'' .46فهىا ًظهغ الخغف وٍغٍض به
اللغاءة في اللغآن.
ّ
وأما سػلب مً ّ
أئمت الىىفت ،وَى مػاضغ
ّ
للمبرص؛ فلض اؾخػمل "الخغف" باإلاػنى
ّ
اللغىي ،ئط ٌ ّ
ؿمىهه في اضؿالخهم "ألاصاة"؛
ومً طلً كىله...'' :ابً غغؽ ،وابً وػش
وابً آوي ،وابً كترة ،وابً جمغة ،وابً أوبغ.
ّ
ّ
وحماغتهً
واخضًَ مظهغ
كاٌَ :ظٍ ألاخغف
مإهشت'' ،47فهى ًظهغ ألاخغف وَػنى بها ألاؾماء
التي طهغَا.
ّ
ولػل ّأوٌ مً اؾخػمل مطؿلح "الخغف"
ّ
بلفظه ومػىاٍ الىدىي اإلاػغوف غىضها َى ابً
ّ
الؿ ّغاج ،خُث ًلىٌ في جلؿُمه للىالم:
48
''ًأجلف مً زالزت أشُاء؛ اؾم وفػل وخغف''
فيان أوٌ مً أؾلـ الجملت التي وغػها
ّ
ؾِبىٍه ّ
لخبحن كؿم الخغف ،مؼ أهه اؾخػمله
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ّ
اللغى ّيّ ،
مما ّأصي ئلى اغؿغاب فهم
بمػىاٍ
اإلالطىص مً هالمه؛ ئط ٌؿخػمله جاعة باإلافهىم
ّ
ّ
الىدى ّي ،وجاعة أزغي باإلافهىم اللغىيً ،لىٌ:
''غلم الغحل ػٍض وغغبذ الُض ًضٍ… وكض خيي
ّ
الىؿائي أهه ًلىٌ في َظا :كػى الغحل،
غً
ّ
وصغى الغحل ،وَى غىضي كُاؽ وطهغوا أهه
ّ
شظ مؼ َظا الباب زالزت أخغف ؾمػذ وهي:
ؾمؼ وغلم وحهل'' .49فمً الىاضح أن ابً
الؿغاج َىا طهغ الخغف وأعاص الفػل.
هما اؾخػمل ّ
الؼ ّحاج "الخغف" بمػىاٍ
ّ
اللغى ّي ،خُث ًلىٌّ '' :
ومما حاء فُه ؤلاشمام
غً أبي غمغو في ؾىعة البلغة ًىلؿم ئلى
كؿمحن :مػمىم ومغفىع :فالخغوف
ُ
َ
اإلاػمىمت زماهُت :كىله حػالىَ ﴿ :وه ْد ًُ و َؿ ِّب ُذ
َ ْ َ ََُ ّ ُ َ
َ
ُ َ
ؽ لً﴾ ،50و﴿ َوهال ِم ْن َها َعغ ًضا
ِبدم ِضن وهل ِض
َ
ْ
ُ
ُ
ُ ُْ
َخ ُِث ِشئخ َما ،51﴾و﴿ َخ ُْث ِشئخ ِم َعغ ًضا﴾،52
َ
َ
َ
َ
و﴿ َوه ْد ًُ ل ُه ُم ْؿ ِل ُمىن ﴾ ، 53و﴿ َوه ْد ًُ ل ُه
َغ ِاب ُضون﴾ .55''54وكض طهغ الؼحاج في َظا الىظ
الخغف ،زم طهغ آًاث مً اللغآن الىغٍم أي:
ّ
ئهه طهغ الخغف وأعاص اإلاىغؼ أو آلاًت.
ّ
وهظلً اؾخػمله ابً حني ،خُث أوعص
ّ
مؿمى "الخغف" في مىاغؼ غضًضة مً هخابه
الخطائظ باإلاػنى الظي اؾخػمله ؾِبىٍه،
ومً الىطىص التي وعص فيها اإلاطؿلح بهظا
اإلاػنى:
 -1كىله...'' :ومىه أن غضلىا فػال غً فاغل
ُ
ُ
في أخغف مدفىظت ،وهي :سػل وػخل
ُ
ُ
وغضع ُ
وغمغ ُوػفغ ُ
وحشم وكشم  .56''...وَى
َىا ًلطض بـالخغف اليلمت حيؿا غاما.
 -2وكىله...'' :ولم ًدفل بالخغف الشاط مً
َظا ،وَى كىلهم "ًئـ" مشل "ٌػـ"

لللخه' ' . 57وَىا أًػا ًغٍض بالخغف
اليلمت.
ي ّ
 -3وكىله...'' :أال جغ أن الىاو ال جىحض
مىفغصة في طواث ألاعبػت؛ ئال في طلً
ْ
الخغف وخضٍ وَىَ :و َعهخل'' .58واإلالطىص
بالخغف َىا َى اليلمت.
ّ
ّ
بمؿمى "الخغف"
للض كطض ابً حني
اليلمت حيؿا ّ
غاما ،وَى مً اؾخػماالتها في
لغت الػغب ،مؼ ّأهه ّ
ًلؿم الىالم ئلى اؾم
وفػل وخغف59؛ فاهخفى بيلمت "خغف" ولم
ًدبػها بص يء .وَىا بضأ اإلاطؿلح بمفهىمه
ّ
الؿغاج كض
الىدى ّي بالشباث بػض أن وان ابً
ّ
كؿم الىالم أًػا ئلى اؾم وفػل وخغف.
ّ
وزالضت اللىٌ :ئن مطؿلح "الخغف"
بىضفه كؿما مً أكؿام الىالم الشالزت ،كض
ّ
جؿىع غبر مغاخل ئلى أن بضأ بالشباث في اللغن
الغابؼ الهجغي؛ فؿِبىٍه ّ
كؿم الىالم ئلى
"اؾم وفػل وخغف حاء إلاػنى لِـ باؾم وال
اإلابرص؛ ّ
فػل"ّ ،زم حاء بػضٍ ّ
فلؿم الىالم ئلى
"اؾم وفػل وخغف حاء إلاػنى"ّ ،زم حاء ابً
ّ
فلؿمه ئلى "اؾم وفػل وخغف"
الؿغاج؛
وهظا فػل أبى ّ
غلي الفاعس ي ،60وابً حني،
والؼمسشغي ،ومشله ابً مالً ،وابً َشام،
وابً غلُل؛ ًلىٌ'' :واليلم :اؾم حيـ
واخضٍ ولمت؛ وهي ئما اؾم؛ وئما فػل وئما
ّ
خغف؛ ألنها ئن صلذ غلى مػنى في هفؿها غحر
ملترهت بؼمان فهي الاؾم ،وئن اكترهذ بؼمان
فهي الفػل وئن لم ّ
جضٌ غلى مػنى في هفؿها
بل في غحرَا فهي الخغف''.61
-

الهىامش:
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ّ
ّ
الىداة ،وبه حغي
اؾخلغ اإلاطؿلح غىض
ّزم
اؾخػمالهم له ،ختى ؾغى غلى الاؾخػماٌ
اللغىي ،وضاع ًلطض به ما َى مخػاعف غلُه
غىضَم ،وكض ّ
جيبه شُش ؤلاؾالم ئلى َظا ألامغ،
ّ
ووضخه ،مً زالٌ جبُِىه إلاػنى "الخغف" في
اللغت والاضؿالح ،وَىا ًبني كاغضة حلُلت
ّ
مفاصَا أن اضؿالخاث الػلىم الخضًشت ال
ًيبغي أن جؿغى بداٌ مً ألاخىاٌ غلى الىغؼ
ّ
اللغى ّي
الصخُذ ،ختى ال جلخبـ اإلافاَُم
وجسخلـَ ،ظا الالخباؽ َى الظي هجضٍ غىض
أبي البلاء ُ
الػىبري؛ ئط ًلىٌ غً ألافػاٌ
الىاكطت'' :لم ًظَب أخض ئلى أنها خغوف،
ّ
مخجىػ والؼحاجي''؛
ومً غبر غنها بظلً فهى
ّ
ئن بػؼ الىداة كبل الػىبري ّ
ؾمى َظٍ
ئط
ّ
ألافػاٌ خغوفا ،فما وان مً أبي البلاء ئال أن
ّ
الخجىػ ،فالخبـ غلُه اإلاػنى
حػلها مً باب

اللغىي للخغف هما جىاغػذ غلُه الػغب؛
ّ
ومػىاٍ الاضؿالحي هما جىاغؼ غلُه الىداة.
وَظا ألامغ اهدبه ئلُه اإلادضزىن ،فطاعوا
غىض ّ
خضَم لخضوص ّ
أي غلم ًظهغون مػىاٍ
اللغىي هما جىاغػذ غلُه الػغبّ ،زم
ًغصفىن بمػىاٍ الاضؿالحي ،هما ًفهمه أَل
طلً الػلم.
-

الهىامش:

 -1محمذ بن أحمذ بن عبذ الهادي الحنبلي ،العقود
ّ
الذرية في مناقب شيخ إلاسالم ابن تيمية ،د ط .مكتبة
إلايمان ،ص.30
 -2املرجع نفسه ،ص.30

3

 أبى الفغج غبض الغخمً بً أخمض بً عحب الخىبلي،الظًل غلى ؾبلاث الخىابلت ،ؽ.1بحروث :ص ث ،صاع
اإلاػغفت ،ج ،2ص.287
ّ
الخي بً الػماص الخىبلي ،شظعاث الظَب في
 -4غبض
أزباع مً طَب ،ص ؽ .بحروث :ص ث ،صاع ئخُاء الترار
الػغبي ،ج ،5ص.376
 -5مدمض بً أخمض بً غشمان الظَبي ،مػغفت اللغاء
الىباع غلى الؿبلاث وألاغطاع ،جذ :بشاع مػغوف،
ّ
مإؾؿت ّ
الغؾالت،ج ،2عكم
ؽ .1بحروثَ1404 :ـ،
الترحمت  ،622ص.655-653
 -6ابً الػماص ،شظعاث الظَب ،ج ،6ص.77-76
 -7اإلاغحؼ الؿابم ،ص.05
 -8اإلاغحؼ الؿابم ،ص.218
 -9اإلاغحؼ الؿابم ،ص.21-20
 -10الدج ،آلاًت .11
 -11أبى هطغ ئؾماغُل بً خماص الجىَغيّ ،
الصخاح
جاج اللغت وصخاح الػغبُت ،جذ :أخمض غبض الغفىع
غؿاع ،ؽ .04بحروث1987 :م ،صاع الػلم للمالًحن،
ج ،04ص.1342
ً -12ىظغ :أخمض بً فاعؽ ،معجم ملاًِـ اللغت ،جذ:
غبض الؿالم مدمض َاعون ،صؽ1979 .م ،صاع الفىغ،
ج 02ص.42
 -13ؾِبىٍه ،الىخاب ،ج ،02ص.299
ً -14ىظغ :أبى مدمض ًىؾف بً أبي ؾػُض الؿحرافي،
شغح أبُاث ؾِبىٍه ،جذ :مدمض غلي الغٍذ َاشم،
صؽ .اللاَغة1974 :م ،صاع الفىغ للؿباغت واليشغ
والخىػَؼ ،ج ،02ص.06
 -15ابً مالً ،ألفُت ابً مالً ،ص.07
 -16ابً غلُل ،شغح ابً غلُل ،ج ،01ص.24
ّ
ّ
اإلافطل ،ص.379
الؼمسشغي،
-17
 -18ابً جُمُت ،مجمىغت الفخاوي ،مج ،06ج،12
ص.240
ًُ -19ىظغ :الؿابم ،مج ،06ج ،12ص.64 ،63
 -20أبى البرواث هماٌ الضًً غبض الغخمً بً
ألاهباعي ،هؼَت ّ
ألالباء في ؾبلاث ألاصباء جذ :ئبغاَُم
الؿامغائي ،ؽ .03الؼعكاء –ألاعصن1985 :م ،مىخبت
اإلاىاع ،ص.20
 -21ابً مىظىع ،لؿان الػغب ،ج ،02ص.519

120

2018

 -22الؿحرافي ،أزباع الىدىٍحن البطغٍحن ،جذ :ؾه
مدمض الؼٍني ،ومدمض غبض اإلاىػم زفاجي ،صؽ .صث،
1966م مطؿفى البابي الخلبي ،ص.15
 -23ابً مىظىع ،لؿان الػغب ،ج ،01ص.586
 -24اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،02ص.578
 -25أبى مدمض غبض هللا بً مؿلم بً كخِبت ّ
الضًىىعي،
أصب الياجب ،جذ :مدمض الضالي ،صؽ .صث ،مإؾؿت
الغؾالت ص .322وٍىظغ :ص.307
ّ
 -26أبى الخؿً مؿلم بً الدجاج الىِؿابىعي،
صخُذ مؿلم "اإلاؿىض الصخُذ اإلاسخطغ" ،جذ:
مدمض فإاص غبض الباقي صؽ .بحروث :صث ،صاع ئخُاء
الترار الػغبي ،خضًث عكم.818 :
ًُ -27ىظغ :البساعي ،صخُذ البساعي ،ج ،03ص.185
خضًث عكم.4705 :
ً -28ىظغ :ابً هشحر ،جفؿحر ابً هشحر ،ج ،01ص-11
.21
 -29ابً جُمُت ،مجمىغت الفخاوي ،مج ،07ج،13
ص.210
ّ
 -30ألاػ ّ
َغي ،تهظًب اللغت ،ج ،05ص.11
 -31ؾِبىٍه ،الىخاب ،ج ،01ص.12
 -32اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.15
 -33اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.17
 -34اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.50
ًُ -35ىظغ :الؿابم ،ج ،01ص.38،39
 -36اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،03ص.100
 -37أبى الخؿً ألازفش ألاوؾـ ،مػاوي اللغآن ،جذ:
َضي مدمىص كغاغت ،ؽ .01اللاَغة1990 :م ،مىخبت
الخاهجي ج ،01ص.12
 -38البلغة ،آلاًت .271
 -39اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.63
 -40مغٍم ،آلاًت .34
 -41أبى ػهغٍا ًديى بً ػٍاص ّ
الفغاء ،مػاوي اللغآن ،جذ:
مدمض غلي الىجاع وآزغون ،ؽ .01مطغ :صث ،صاع
اإلاطغٍت للخألُف والترحمت ،ج ،01ص ،155ج،02
ص.20
 -42اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص 196و ص.321
 -43اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،02ص.83

 -44أبى الػباؽ مدمض بً ًؼٍض ّ
اإلابرص ،اإلالخػب ،جذ:
مدمض غبض الخالم غظُمت صؽ .01بحروث :صث ،غالم
الىخب ج ،01ص.03
 -45اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.39
 -46اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.64،65
 -47أبى الػباؽ أخمض بً ًديى سػلب ،مجالـ سػلب،
هخاب ئلىترووي  ،exeج ،01ص ،302 ،301و
ص.590
ّ
 -48أبى بىغ مدمض بً الؿغي ابً الؿغاج ،ألاضىٌ في
ّ
الىدى ،جذ :غبض الخؿحن الفخلي صؽ .بحروث :صث،
ّ
مإؾؿت ّ
الغؾالت ،ج ،01ص.38
 -49اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.136
 -50البلغة ،آلاًت .30
 -51البلغة ،آلاًت .35
 -52البلغة ،آلاًت .58
 -53البلغة ،آلاًت .133
 -54البلغة ،آلاًت .138
الؿغي الؼحاجّ ،
ّ
الؼحاج،
 -55أبى ئسخاق ئبغاَُم بً
مػاوي اللغآن وئغغابه ،جذ :غبض الجلل غبضٍ شلبي،
ؽ .01بحروث1988 :م ،غالم الىخب ،ج ،01ص.220
 -56ابً حني ،الخطائظ ،ج ،01ص.25
 -57اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،01ص.11
 -58اإلاغحؼ الؿابم  ،ج ،01ص.140
ً -59ىظغ :الؿابم ،ج ،01ص.41
ً -60ىظغ :غبض اللاَغ الجغحاوي ،اإلالخطض في شغح
الخىملت ،جذ :أخمض بً غبض هللا بً ئبغاَُم ؽ.01
الؿػىصًت2007 :م ،حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص،
ج ،01ص.68
 -61ابً غلُل ،شغح ابً غلُل ،ج ،01ص.15

121

