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�ص البحث ملخَّ

ة،  ح��وى كتاب الرسائر للش��يخ ابن إدري��س مجلة متناث��رة من الدراس��ات اللغويَّ
اس��تعان هبا لبيان الفتاوى واألح��كام الرشعيَّة والفقهيَّة، وق��د حاولت يف هذا البحث 
 ّ ة يف كتاب الرسائر البن إدريس احِل�ِّ تس��ليط الضوء عليها، فوس��مته ب�)الذخرية اللغويَّ

598ه��(.

ة، وكانت ممَّا ذكره م��ن الكتب واألعالم،  وقد كش��ف البحث عن م��وارده اللغويَّ
ة من الق��رآن الكريم  وس��معه من ش��يوخه ومعارصيه، واعت��مده عىل الش��واهد واألدلَّ

واحلديث الرشيف وكالم العرب شعره ونثره.

لق��د ظهر أنَّ الش��يخ كان عىل درج��ٍة عاليٍة من الوثاق��ة فيم نقل، واهت��مَّ بالضبط 
ة. ع دراساته اللغويَّ دت مظاهره ووسائله، فضاًل عن تنوُّ اللغوّي الذي تعدَّ
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ّي حلِلِّ
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مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

Abstract

Al-Saraier's book by Sheikh Ibn Idris contained a scattered 

group of linguistic studies, which he used to explain the fatwas 

and legal and juristic rulings, and I have attempted in this 

research to show these studies Therefore, I called it: (Linguistic 

thesaurus In (Al-Saraier) book by  Ibn Idris Al-Hilli (598 A.H)).

   The research revealed his linguistic resources, which were 

what he mentioned from books and scholars, and hearing from 

his shikhs and contemporaries, And its dependence on the 

evidence from the Holy Qur’an, the Holy Hadith and the words 

of the Arabs from poetry and prose.

   It appeared that the Sheikh was highly confident in what 

he wrote And interested in the language accuracy, Whose 

manifestations and means are numerous,As well as the diversity 

of his language studies.
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تقدمي للبحث

ه��ذا بحث لغوي يف )كت��اب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي( للش��يخ الفقيه ابن 
ّ )598ه��(، والكتاب معقود أصاًل للبحث الفقه��ّي، مجع فيه كلَّ أبواب  إدري��س احِل���ِّ
الفقه مشحونًة بالتحقيق والتأس��يس يف التفريغ عىل األصول واستنباط املسائل الفقهيَّة 
مه يف حتقيقاته يف ذلك أحد«)1(، وقال عنه  تها الرشعيَّ��ة، قال عنه النارش: »مل يتقدَّ ع��ن أدلَّ
مصنِّف��ه: »إنَّه من أجود ما صنَّف يف فنِّه وأس��بقه ألبناء س��نِّه، وأذهب��ه يف طريق البحث 
بت زلل  يت فيه التحقي��ق وتنكَّ والدلي��ل والنظ��ر، ال الرواية الضعيفة واخل��رب، فإينِّ حترَّ
ته الفقهيَّة،  ة تس��اند عدَّ ة لغويَّ كلِّ طري��ق«)2(، وما من ش��كٍّ يف أنَّ الفقي��ه ينطلق من عدَّ
ن من إيضاح مس��ائله، لذلك صار من األس��س املعتربة أنَّ الفقيه تالزمه حاجة  هبا يتمكَّ
ة يف ِس��فره  ته اللغويَّ ��ن قواعده الفقهيَّة. وهذا البحث كش��ف عن عدَّ اللغ��ة، وهبا تتمكَّ
ة التي استفاها ممَّا ذكره من الكتب واألعالم وسمعه من  هذا، بيَّنت فيه موارد هذه العدَّ
 ، أش��ياخه ومعارصيه، وبيَّنت شواهده التي ساندته الثبات قاعدٍة أو تقرير حكٍم لغويٍّ
ل عليه كثرًيا، واتَّضح أنَّ الش��عراء الذين احتجَّ بش��عرهم كانوا يف  وكان الش��عر قد عوَّ
��اد والعلمء عند االحتجاج والتأصيل التزم به الش��يخ،  ع��ر الفصاحة، وهذا قيَّد النقَّ
ل يف االحتجاج  واستش��هد بكالم الع��رب املنثور. فضاًل عن اعتمده عىل األس��اس األوَّ
ر من مس��ائل  د به مس��تدالًّ ملا يقرِّ والفصاح��ة، وهو كالم اهلل س��بحانه وتع��اىل، إذ عضَّ

وأصول، وأحتجَّ باحلديث الرشيف أيًضا.

ا كانت عوًنا له يف االس��تدالل؛  ة يف كتابه تناثرت يف مصنَّفه؛ ألهنَّ إنَّ املس��ائل اللغويَّ
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لذل��ك حاولت مجعها، فعقدت هلا مباحث يف اللغ��ة والرف والنحو، وإن كان قلياًل، 
د مظاهرها،  ة وتع��دُّ ع دراس��اته اللغويَّ وختم��ت البحث بجملة م��ن النتائج أبرزها تنوُّ
فض��اًل عن التزام��ه بالضبط والتقييد عند بي��ان داللة املفردة، س��الًكا أنواًعا من الضبط 
ًحا بأنَّ ذلك كان حرًصا منه ع��ىل أن ال يقع التصحيف فيها؛ ألنَّه رصد  والتقيي��د، مرِّ

فة. الكثري من أصحابه وغريهم ينطقون هبا مصحَّ

ّ يف الراث، فإن وفِّقت فهو منه س��بحانه  كلُّ هذا حماولة إلظهار قيمة الدرس احِل�ِّ
وتعاىل، وإن كانت األخرى فهي من نفيس، وحس��بي أينِّ أخلصت النيَّة والعمل. وآخر 

دعوانا أن احلمد هللِ ربِّ العاملني.
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موارد ذخريته اللغويَّة

ته  اعتمد الشيخ ابن إدريس يف كتابه الرسائر عىل جمموعة من املوارد استقى منها مادَّ
��ة، ويمكن تصنيفها عىل ثالث جمموع��ات، األوىل: الكتب التي ذكرها، والثانية:  اللغويَّ

األعالم الذين أوردهم، والثالثة: سمعه من علمء عره من اللغويِّني والعلمء.

الكتب التي ذكرها

��ة تتعلَّق بم يبحثه،  ة لغويَّ ذك��ر الش��يخ ابن إدريس طائفة من الكت��ب أخذ منها مادَّ
ع ثقافته وغزارهتا، وس��أذكر  ة، وهذا يدلُّ عىل تنوِّ ة وغ��ري لغويَّ عة لغويَّ وه��ي كتب متنوِّ

بة زمنيًّا. هذه الكتب التي أفاد منها مرتَّ

كتاب العني للخليل بن اأحمد الفراهيدّي )175هـ(

ح بذلك عندما نقل عنه قوله: »وأرض  وقد كان اخلليل عنده جليل القدر، وقد رصَّ
��َبخة بفتح الباء، ف��إذا كان نعًتا  الرم��ل املنهال الذي ال تس��تقرُّ اجلبهة عليه، وأرض السَّ
بِخة بكرس الباء، فليلحظ هذا الفرق، فإنَّه ذكره اخلليل ابن  لألرض كقولك األرض السَّ
أمح��د يف كتاب العني، وهو ربُّ ذلك وجهبذه«)3(. وه��ذا الذي ذكره يف كتاب العني 

بمعناه)4(.

وقد يورده عن طريق م��ورد آخر توثيًقا للقول، فقال: »الَقَلس بفتح القاف والالم 
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والس��ني غري املعجمة ما خ��رج من احللق مأل الفم أو دونه، ولي��س بقيء، فإن عاد فهو 
حاح  حاح عن اخللي��ل«)5(. والنصُّ يف الصِّ الق��يء، هكذا ذك��ره اجلوهرّي يف كتاب الصِّ
بعين��ه س��وى أنَّه أورده بإس��كان الالم ال فتحه��ا )الَقْلس(، وقوله )م��لء( ال )مأل()6(، 

وأظنُّ األخرية من خطأ الكتابة يف كتاب الرسائر.

كتاب الأبواب لالأ�سمعّي )216هـ(

وق��د نقل عنه الش��يخ قائاًل: »الطعمة يف لس��ان العرب اهلبة، ذكر ذلك أبو س��عيد 
األصمع��ّي عبد امللك بن قريب يف كتاب األب��واب، قال: باب يقال: هذه طعمة لفالن، 

أي هبة«)7(.

وه��ذا الكت��اب لألصمع��ّي، ذك��ره أب��و ع��ّ� الق��ايّل، وأبو ع��ّ� الف��اريّس، وابن 
النديم)8(. 

كتاب الأمثال لأبي عبيد )224هـ(

وممَّا نقله عنه قوله: »قال أبو عبيد يف كتاب األمثال: وعند جفينة اخلرب اليقني، قال: 
ا هشام بن الكلبّي فإنَّه أخرب أنَّه جهينة، وكان ابن الكلبّي أخرب  وهذا قول األصمعّي، وأمَّ
هبذا النوع أكثر من األصمعّي«)9(. ويبدو أنَّ الشيخ قد أخذ هذا من صحاح اجلوهرّي، 

إذ النصُّ فيه بتممه)10(.

كتاب غريب احلديث للهروّي

م: سيل  وقد نقل عنه الش��يخ قائاًل: »ويف غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالَّ
وادي مهزور وادي بني قريظة«)11(.
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النوادر لبن الأعرابّي )231هـ(

ممَّا نقله الش��يخ قوله : »قال ابن األعرايّب يف نوادره: يقال )بكار( بال هاء تثبت فيها 
لإلناث وبكارة بإثبات اهلاء للذكران«)12(.

كتاب احليوان للجاحظ )255هـ(

ة، قال الش��يخ: »وج��دت يف كتاب احليوان للجاحظ  وقد نقل عنه أكثر من 13 مرَّ
ما يدلُّ عىل أنَّ االش��تقان األمني الذي يبعثه الس��لطان عىل حفاظ البيادر، قال اجلاحظ: 
وكان أب��و عبَّاد النمريّي أتى باب بعض العمل يس��أله ش��يًئا من عمل الس��لطان، فبعثه 
اشتقاًنا، فرسقوا كلَّ يشٍء يف البيدر، وهو ال يشعر، فعاتبه يف ذلك فكتب إليه أبو عبَّاد: 

ال���ك���ر أرضب  ب������������اًزا  ك����ن����ت 
ك����������ّي وال��������ط��������ري ال����ع����ظ����ام����ا

ال����ص����ع����� يب  ف�����ت�����ق�����ن�����ّص�����ت 
����������������و ف�����أوه�����ن�����ت ال����ق����دام����ى

ال����ب����ا أرس�������������ل  م��������ا  وإذا 
ت����ع����ام����ى«)14( ال���ص���ع���و  ع����ىل  زي 

كتاب الأنواء لبن قتيبة )276هــ(

ا غري مصغر: »وقد أورد ابن قتيبة  ً قال الش��يخ بعد أن ذكر )اجلدي( الكوكب مكربَّ
يف كتابه األنواء بيت مهلهل: 

ك����أن اجل�����دي ج����دي ب���ن���ات ال��ن��ع��ش
ي��ك��ّب ع���ىل ال��ي��دي��ن ف��ي��س��ت��دي��ر«)15(
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د )285هــ( كتاب ال�ستقاق للمربِّ

د يف كتاب االشتقاق سمعت التوزّي  ونقل منه الش��يخ ابن إدريس قائاًل: »قال املربِّ
وس��ئل عن فصح النص��اري، فقال قائل: إنَّم أخ��ذ من قوهلم أفصح اللب��ن، إذا ذهبت 
رغوته وخلص فإنَّم معناه أنَّه قد ذهب عناؤهم وصومهم وحصلوا عىل حقيقة ما كانوا 

عليه، فقال: هو هذا«)16(.

د كتاب الكامل للمربِّ

ونقل عنه رشحه عبارة »ال جيوز أن يبيع حارض لباد«، معناها أنَّ ال يكون سمساًرا 
، وبني  ل��ه فقال: »وهذا هو الصحيح الذي ال خالف فيه ب��ني العلمء من اخلاصِّ والعامِّ
د ذكر ذلك  د وأيب عبيد وغريمها، فإنَّه املربِّ مصنِّفي غريب األحاديث من أهل الفقه كاملربِّ

يف كامله«)17(.

ل بن �سلمة )291هـ( كتاب البارع للمف�سَّ

ل بن س��لمة يف كتاب البارع: املرود بالراء موضع الذال  قال الش��يخ: »وقال املفضَّ
احلبل الذي يرود فيه، أي يذهب وجييء«)18(.

اجلمهرة لبن دريد )321هـ(

نة،  ق��ال الش��يخ: »أورد ابن دريد يف اجلمه��رة: َمْهُزور بامليم املفتوحة واهلاء املس��كَّ
نة والراء غري املعجم��ة«)19(، وهذا الضبط ذكره  وال��زاي بعدها املضمومة والواو املس��كَّ

ابن األثري بتممه)20(.
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كتاب الأ�سداد لبن الأنبارّي )328هـ(

وقد نقل عنه الشيخ قائاًل: »الكري من األضداد. وقد ذكره أبو بكر بن األنبارّي يف 
كتاب األضداد. يكون بمعنى املكاري ويكون بمعنى املكري«)21(.

كتاب مروج الذهب للم�سعودّي )346هـ(

فه قائاًل: »هو كتاب حسن كثري  وقد أثنى الشيخ ابن إدريس عىل هذا املصنَّف ومؤلِّ
، له كتاب املقاالت«)22(، وقد  الفوائد، وهذا الرجل م��ن مصنِّفي أصحابنا معتقٌد للحقِّ
نق��ل عنه قوله: »قال املس��عودّي صاحب كتاب مروج الذه��ب ومعادن اجلوهر: أصل 

الطِّيب مخسة أصناف: املسك والكوثر والعود والعنرب والزعفران«)23(.

ّي  ــد بــن علّي بــن بابويــه القمِّ كتــاب مــن ل يح�ســره الفقيــه لل�سيــخ حممَّ
)381هـ(

د بن عّ� بن بابويه يف كتابه من ال حيرضه الفقيه:  ونقل عنه قوله: »وقال شيخنا حممَّ
سمعت من أثق به من أهل املدينة أنَّه وادي مهزور«)24(.

ّي )392هـ( اخل�سائ�ص لبن جنِّ

مة كتابه يف فضل العلم ونقله قائاًل: »وقد ذكر عثمن بن جنِّّي  وق��د نقل عنه يف مقدِّ
النحوّي يف كتاب اخلصائص قال: قال: أبو عثمن عمرو بن بحر اجلاحظ: ما عىل الناس 
ل لآلخر شيًئا«)25(. والنصُّ يف اخلصائص بتممه)26(، إالَّ  رشٌّ أرضُّ من قوهلم: ما ترك األوَّ

أنَّه فيه يشء بداًل من )رّش(. وما يف اخلصائص أنسب للقول.
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كتاب املجمل لبن فار�ص )395هـ(

وممَّا نقله عنه قوله: »قال ابن فارس صاحب جممل اللغة: املعراض: سهم طويل، له 
أربع قذذ... دقاق فإذا رمى به اعرض«)27(، وما نقله بتممه يف املجمل)28(.

كتاب خلق الأن�سان لأبي هالل الع�سكرّي )395هـ(

وقد نقل عنه قوله : »وقال أبو هالل العس��كرّي يف كتاب خلق اإلنس��ان اإلسكت 
فَرين من فرج املرأة ومها اإلسكتان«)29(. عىل وجَهني: أحدمها ممَّا ي� الشَّ

كتاب القريبني للهروّي )401هـ(

وق��د نقل عنه قوله: »قال اهلروّي صاحب الغريبني: العرايا: هي أنَّ من ال نخل له 
من ذوي اللحمة أو احلاجة«)30(.

التبيان يف تف�سري القراآن للطو�سّي )460هــ(

��وم جماوزة  وممَّا نقله عنه يف اللغة قوله: »وقال يف موضع آخر من التبيان: أصل السَّ
ائمة من األبل  وم يف البيع، وهو جتاوز احلدِّ يف السعر إىل الزيادة، ومنه السَّ ، فمنه السَّ احلدِّ

ا جتاوز حدَّ اإلثبات للرعي«)31(. الراعية؛ ألهنَّ

املعرب للجواليقّي )540هـ(

ر ُيرمى به عن الق��وس، فاريّس،  وق��د نق��ل عنه قول��ه: »اجلالهق: هو الطني امل��دوَّ
وأصل��ه بالفارس��يَّة )جاله��ه( الواح��دة جالهقه وجالهق��ان وليس اجلاله��ق القيسَّ 
ك��م يظنّ��ه بع��ض الن��اس.. ذك��ره اب��ن اجلواليق��ّي يف املع��رب«)32(. والن��صُّ بتممه يف 
املعرب)33(، وترى الش��يخ أحياًن��ا ال يذكر الكتاب وال صاحبه فينق��ل عنه، فقال مثاًل: 
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 »وق��د يوج��د يف بعض كتب أصحابن��ا: وينبغي أن يفص��ح فيهم باحل��روف وباهلاء من 
الشهادتني«)34(.

ة  ته اللغويَّ ه��ذه معظم الكتب التي رصح بذكره��ا يف كتابه، أفاد منها يف إي��راد مادَّ
عة يف  ع��ة، وقد أظهر فيه��ا الدقَّة واألمانة يف النقل، ممَّا جعل��ه ذا ذخرية غزيرة متنوِّ املتنوِّ

اللغة وعلومها.
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الأعالم

أورد الش��يخ اب��ن إدريس مجلًة من العلمء من دون ذك��ر كتاب معهم، أفاد منهم يف 
ة، وقد كان الش��يخ جيلُّ هؤالء ويدعو إىل االعتمد عليهم  ته وذخريته اللغويَّ اس��تقاء مادَّ
م أه��ل هذه الصنعة وأرباهب��ا، فهو يقول مثاًل: »أه��ل كلِّ فنٍّ أعلم  يف أخ��ذ اللغة؛ ألهنَّ
بفنِّه��م من غريهم وأب��ر وأضبط«)35(. ويق��ول أيًضا: »األَْوىل الرج��وع إىل أهل هذه 
م أقوم ب��ه«)37(، وقال غري  الصناع��ة«)36(، وق��ال: »االعتمد عىل أه��ل اللغة يف ذلك فإهنَّ

ذلك)38(.

ويف ما يأيت أهمُّ االعالم الذين أوردهم يف كتابه: 

اأبو عمرو بن العالء )159هـ(

وقد نقل عن��ه قوله : »قال أبو عمرو وكربلت احلنطة إذا هّذبتها مثل غربلتها«)39(، 
ونق��ل عنه حاجة الفقيه إىل اللغة قائاًل»ق��ال أبو عمرو بن العالء : الفقيه حيتاج إىل اللغة 

حاجة شديدة إاّل الرواية«)40(.

الفراء)207هـ(

اء من أهل اللغة  ونق��ل عنه قوله: »وروي أن أقّل من حيرض واحد، وه��و قول القرَّ
فإنه قال : الطائفة يقع عىل الواحد«)41( وما أورده يف معانيه)42(.
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اأبو عبيدة )210هـ(

قال الشيخ: »وقال أبو عبيدة: وما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة بتحريك القاف 
هي اليشء الذي يلتقط«)43(.

الأخف�ص )215هـ(: 

ة  ح��اح: كان األخفش يقول: الرسيَّ ونق��ل عنه قوله: »قال اجلوهرّي يف كتاب الصِّ
يت جارية وترسرت، ك��م قالوا، تظننت  ة من ال��رسور؛ ألنَّه يرسُّ هبا، يق��ال: ترسَّ مش��تقَّ

ي يكون مصدر ترسرت«)44(. وتظننيت، فعىل هذا من قال هو مشتق من الترسِّ

يت )244هــ( ابن ال�سكِّ

يت: وال يقال بلبن أّمه  ونقل عنه قوله : »يقال: هو أخوه بلبان أّمه، قال ابن الس��كِّ
إنَّم اللبن الذي يرشب من ناقة أو ش��اة أو بقرة، واللبان بالفتح ما جرى عليه اللبب من 

صدر الفرس، واللبان بالضمِّ الكندر«)45(.

ثعلب )291هــ(

ونقل عنه قوله : »وحقيقة اس��تالم احلج��ر وتقبيله... وحكى ثعلب وحده يف هذه 
اللفظة اهلمزة«)46(.

ابن جرير الطربي )310هـ(

م عنوا به كتاب كلِّ يوٍم، فأعربوه  قال الش��يخ: »النامج )ناما( وهو الكتاب، فكأهنَّ
د بن جرير الطربّي«)47(. باجليم... ذكر ذلك أصحاب التواريخ، مثل حممَّ
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اج )311هـ( الزجَّ

اج قوله يف اآلي��ة ﴿َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكِّلِّلُم اللَُّه﴾)48(، فقال:  أورد الش��يخ للزجَّ
عه��ا لكم عىل م��ا حكي عن  »معن��اه م��ن حي��ث أب��اح اهلل لك��م، أو من اجله��ة التي رشَّ
��ه ق��ال: معنى اآلية نس��اؤكم ذو ح��رث لكم فأت��وا موض��ع حرثكم أنَّى  ��اج. فإنَّ  الزجَّ

شئتم«)49(.

ابن در�ستويه )347هـ(

ة عن القياس  ونقل عنه قوله : »قال ابن درستويه النحوّي: قد يلهج بالكلمة الشاذَّ
البعي��دة من الص��واب، حتَّى يتكلَّموا بغريها، ويدعو القي��اس املطرد املختار، وال جيب 
أن يق��ال م��ع ذلك هذا أفصح من امل��روك من ذلك )أيش صنع��ت( يريدون: أيَّ يشء 
صنعت، و)ال بل ش��انئك( أي ال أب لش��انئك، و)ال ُتَبك( أي: ال تباك، هذا آخر كالم 

ابن درستويه«)50(، والنصُّ بتممه يف تصحيح الفصيح له)51(.

اأبو علّي الفار�سّي )377هـ(

اف ليس هي من السالح فإن أراد التخفاف واجلمع التخافيف،  ونقل عنه قوله: »اخلفَّ
فهي من آلة السالح، قال أبو عّ� النحوّي الفاريّس: التاء زائدة يف التخفاف«)52(.

ة منهم، لكنَّه قد حيش��د عند  ت��ه اللغويَّ ��ني الذين أخذ مادَّ ه��ؤالء هم أغلب اللغويِّ
األخذ يف قس��م من املس��ائل مجلة من األعالم زيادة يف التأكيد وضبط ما يريد أن يورد، 
فقد قال مثاًل: »القلس بفتح القاف والالم والس��ني غري املعجمة ما خرج من احللق مأل 
الفم أو دونه، وليس بقيء فإن عاد فهو القيء، هكذا ذكره اجلوهرّي يف كتاب الصحاح 
ع��ن اخلليل، وقال الزيدّي: القلس خ��روج الطعام أو الرشاب إىل الفم من البطن أعاده 
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صاحب��ه أو ألق��اه، وهذا أقوى ممَّا ق��ال اجلوهري، وقال ابن ف��ارس يف املجمل: القلس 
الق��يء، قلس إذا ق��اء فهو قالس، والقلس- بفتح القاف وس��كون الالم- مصدر قلس 
قلًس��ا إذا قاء، وقال ابن دريد: القلس من احلبال، ما أدري ما صحته«)53(. وقد ينس��ب 
ي أحًدا منهم، فقال مثاًل: »ال خيتلف أهل اللغة يف  القول إىل أهل اللغة من دون أن يسمِّ
أنَّ املرأة اذا ولدت وخرج الدم عقيب الوالدة فأنَّه يقال نفس��ت، وال يعتربون بقاء ولد 
ون الولد منفوًسا«)54(. وأحياًنا يعربِّ عنهم ب�)لسان العرب(، فقال مثاًل:  يف بطنها، ويسمُّ

»األذان هو اإلعالن يف لسان العرب«)55(.

�سماعه من معا�سريه

ته، وقد  رجع الشيخ ابن إدريس إىل معارصيه من اللغويِّني يستقي منهم ويأخذ مادَّ
ذكر َعَلَمني مها:

ار ابن العطَّ

وق��د أورد عنه قوله عن الكوكب )اجلدي( قوله: »ولقد س��ألُت اب��ن العطَّار إماُم 
ر، واستش��هد بالش��عر عىل تكبريه  اللغ��ة ببغداد عن تصغريه فأنكر ذلك، وقال: ما ُيصغَّ

ببيٍت مل أحفظه«)56(.

ار اللغوّي ابن الع�سَّ

وقد نقل عنه قوله: »احلديبية: اسم بئر وهي خارج احلرم. يقال: احلديبية بالتخفيف 
ار اللغوّي، فقال: أهل اللغة يقولوهنا بالتخفيف، وأصحاب  والتثقيل، وسألت ابن العصَّ

احلديث يقولوهنا بالتشديد«)57(.
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وقد ينس��ب القول إىل مش��اخيه س��مًعا منهم من دون تريٍح بأسمئهم، فقال مثاًل 
»واملتداَول بني الفقهاء وس��معنا عىل مش��اخينا قرن املنازل بتسكني الراء«)58(. وقال: 
»اجلعران��ة بفتح اجلي��م وكرس العني وفت��ح الراء وتش��ديدها، هكذا س��معنا من بعض 

مشاخينا«)59(.

عة بني الكت��ب التي أفاد منه��ا، واألعالم الذين  هك��ذا كانت موارده، وه��ي متنوِّ
استقى منهم، وسمعه من علمء عره وشيوخه.
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ا�ستدلله بال�سواهد

 ل���مَّ كان كت��اب الرسائر مظنَّة فقهيَّة عرض فيها الش��يخ الكثري من املس��ائل، فكان 
ال بدَّ من أن يكون االستدالل وسيلة للعرض والربهنة، وقد استعان بوسائل االستدالل 

املعروفة لدى العلمء، وهذا أهمُّ وسائل استدالله: 

ال�ستدلل بالقراآن الكرمي

ال ش��كَّ يف أنَّ الق��رآن الكري��م أرقى نّص وأع��ىل مصدر من مص��ادر االحتجاج، 
ة  ب��ل هو »النصُّ الصحي��ح املجمع عىل االحتجاج به يف اللغ��ة والنحو«)60(، وهو »حجَّ

النحو؛ ألنَّه أفصح الكالم سواء كان متواتًرا أم آحاًدا«)61(.

ًة، وشهد لذلك الشيخ  وقد أمجع العلمء عىل أنَّه أقوى النصوص إثباًتا وأعالها حجَّ
اب��ن إدريس بقوله: »وأحس��ن احلديث واالستش��هاد كتاب اهلل«)62(. والش��يخ أكثَر من 
ة؛  االعتمد عىل القرآن يف االس��تدالل الفقهّي، وجاء استدالله به قلياًل يف املسائل اللغويَّ
نظًرا إىل أنَّ كتابه يف األس��اس كتاب فقهّي، ويمكن أن نالحظ اس��تدالله يف اللغة يقوم 

عىل ما يأيت: 

استدل بالقرآن عند بيان معنى املفردة: 

د  فقال مثاًل: »واإلنس��ان اس��م جنس يقع عىل الذكر واالنث��ى بغري خالف، ويعضِّ
﴾، ومل يرد تع��اىل الرج��ال الذكور دون  ْنَسِّلِّلاَن َلِفِّلِّلي ُخِّلِّلرْسٍ ذل��ك قول��ه تع��اىل: ﴿إِنَّ اإْلِ
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ا الدليل عىل أن القوم ينطبق عىل الرجال دون النساء قوله تعاىل:  النساء«)63(. وقال: »فأمَّ
﴿اَل َيْسِّلِّلَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسِّلِّلى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمنُْهْم َواَل نَِسِّلِّلاٌء ِمْن نَِساٍء﴾«)64(. وقال 
ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتِّلِّلاَب بَِأْيِديِهْم﴾،  ى يًدا؛ لقوله تعاىل: ﴿َفَوْيِّلِّلٌل لِلَّ  أيًضا: »األصابع تس��مَّ

وال خالف يف أنَّ الكاتب ما يكتب إالَّ بأصابعه«)65(.

استدلَّ بالقرآن لبيان حكٍم نحوّي:

فقد قال: »وجيوز استثناء االكثر من األقل بال خالف، إالَّ ابن درستويه وابن جنِّي 
َبَعَك ِمَن  ته قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ِعَبِّلِّلاِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسِّلِّلْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّ وي��دلُّ عىل صحَّ
تَِك أَلُْغِوَينَُّهِّلِّلْم َأْجَمِعيَن * إاِلَّ ِعَباَدَك  اْلَغاِويِّلِّلَن﴾؛ وقال حكاية عن إبليس: ﴿َقِّلِّلاَل َفبِِعزَّ
ة واملخَلصني أخ��رى، فال بدَّ أن  ِمنُْهِّلِّلُم اْلُمْخَلِصيِّلِّلَن﴾، فاس��تثنى من عباده الغاوي��ن مرَّ
ة ما اخرناه  يكون أحد الطرَفني أكثر من اآلخر«)66(. وقال أيًضا: »والذي يدلُّ عىل صحَّ
ارة  قوله تعاىل: ﴿َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم﴾ إىل قوله: أو كفَّ

طعام مساكني أو عدل ذلك صياًما، أو للتخيري بال خالف بني أهل اللسان«)67(.

استدلَّ بالقرآن لقسم من املسائل الرصفيَّة:

وم��ن ذلك قوله: »قد ي��أيت فاعل بمعنى مفعول، قال اهلل تع��اىل: ﴿اَل َعاِصَم اْلَيْوَم 
ِمْن َأْمِر اللَِّه﴾ أي ال معصوم«)68(. وقال يف معنى )أشهر(: »الدليل عىل ما اخرناه لسان 
العرب وحقيقة الكالم، ذلك أنَّ اهلل تعاىل قال يف حمكم كتابه ﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾ 

.)69(» فجمع سبحانه ومل يفرد بالذكر ومل يثنِّ

ال�ستدلل باحلديث ال�سريف والأثر

كان الشيخ قليل االحتجاج به يف مسائل اللغة عىل الرغم من أنَّ مسألة االحتجاج 
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باحلدي��ث انقس��م فيها العل��مء وتباينت مواقفه��م منه��ا)70(، لكن ثب��ت أنَّ االحتجاج 
باحلديث أمٌر قائم، وأنَّ مس��ألة املنع غري قائمة عىل أس��اٍس علم��ّي)71(. ومثال احتجاج 
الش��يخ باحلدي��ث قول��ه: »احلائ��ط: البس��تان؛ ألنَّ يف احلدي��ث: أنَّ فاطم��ة وقفت 

حوائطها يف املدينة)72(، واملراد بذلك بساتينها«)73(.

ومن ذلك قوله: »يقال حتلَّلته واستحللته إقرا سألته أن جتعل يف حلٍّ من قبله، ومنه 
احلديث: »من كانت عنده َمظلمة من أخيه، فليستحلله«)74(.

ال�ستدلل بكالم العرب

ويش��مل كالمهم ش��عرهم ونثرهم. ويف النث��ر كان نصيبه يف االستش��هاد قلياًل يف 
ْمَحاق- بالسني غري املعجمة وكرسها وسكون  ة، ومثال ذلك قوله: »السِّ املسائل اللغويَّ
املي��م واحلاء غري املعجمة وفتحها، والقاف- وهي التي بينها وبني العظم قش��رية رقيقة. 
وكلُّ قرشة رقيقة فهي سمحاق، ومنه قيل: يف السمء سمحيق من غيم، وعىل ثرب الشاة 

سمحيق من شحم«)75(.

عر ال�ستدلل بال�سِّ

ذوه أساًسا  سار الشيخ ابن إدريس يف ركب علمء اللغة الذين َعنَْو بالشعر عندما اختَّ
مهمًّ من أس��س االحتجاج اللغوّي؛ كون الش��عر »ديوان العرب وبه ُحفظت األنساب، 
ة فيم أشكل من غريب كتاب اهلل جلَّ ثناؤه  وُعرفت املآثر، ومنه تعلَّمت اللغة، وهو حجَّ
وغري��ب حديث رس��ول اهلل وحديث صحابته والتابعني«)76(، فهو نس��يٌج لغويٌّ له 
ن اخلطاب وتستوعبه)77(.  معنى، وحيمل رس��الة أو رس��ائل معيَّنة ببنيات نس��قيَّة تتضمَّ

وبعد تتبُّع ما ورد من شعر يف كتاب الشيخ )الرسائر(، تبنيَّ يل ما يأيت: 
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استش��هد بشعر اجلاهليِّني، كامرؤ القيس واألعش��ى وغري ذلك، ومثال استشهاده 
بش��عر امرئ القيس قوله: »أصميت الرمية إذا قتلتها يف مكاهنا من غري أن حتمل الس��هم 
وتع��دو به. وأنمي��ت الرمية إذا احتملت الس��هم ومضت به، قال ام��رئ القيس مادًحا 

للرامي: 

رم����ي����ت����ه ي�����ن�����م�����ي  ال  ه���������و 
م�����ا ل�����ه ألع��������ّد م�����ن ن������ف������ر«)78(

ى جاًرا؛ ملش��اركتها الزوج يف  ومثال استش��هاده لألعش��ى قول��ه: »والزوجة تس��مَّ
العقد.

قال األعشى: »أيا جاريت بيني فأنِّك طالقة«)79(.

واستش��هد بش��عر املخرَضمني من ذلك قوله مورًدا ش��عر لبيد: »األشاجع أصول 
، الواحد أشجع، ومنه قول لبيد:  األصابع التي تتَّصل بعصب ظاهر الكفِّ

����������ه ي����دخ����ل ف���ي���ه���ا أص���ب���ع���ه وأنَّ
أش��ج��ع��ه«)80( ت����واري  ح��تَّ��ى  يدخلها 

واحتجَّ بش��عر اإلس��الميِّني، ومثال ذلك قوله: »ال�َمَس��ك بفتح امليم والس��ني غري 
املعجمة املفتوحة والكاف أسورة من ذبل أو عاج.

قال جرير: 

بكوعها ج��ْوب��ا  احل���ويل  ال��ع��ي��س  ت���رى 
ذب���ل«)81( ع��اج وال  غ��ري  م��ن  هل��ا مسك 

وقد يورد الشعر من غري ِذكر قائله، مثال ذلك بعد ذكره للصوم قوله: 

»الصوم يف اللغة هو اإلمس��اك ولكن، يقال: صام املاء إذا س��كن، وصام النهار إذا 
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قام يف وقت الظهرية.

قال الشاعر: 

خ��ي��ل ص���ي���ام وخ���ي���ل غ���ري ص��ائ��م��ة
اللجم«)82( تعلك  وأخرى  العجاج  حتت 

ة يف إيضاح املفردات ورشحها، فقال: »البغاث من  فقد أفاد من الش��واهد الش��عريَّ
الطري هو الذي ال يصطاد عند العرب، سواء كان مأكول اللحم أو غري مأكول اللحم.

قال الشاعر: 

ب����غ����اث ال����ط����ري أك���ث���ره���ا ف����راًخ����ا
ن��������زور«)83( م���ق���الت  ال��ص��ق��ر  وأم 

ًحا معن��اه، نحو قوله: »بي��ت كثري الذي يف  وق��د يعمد إىل الش��اهد فيرشح��ه موضِّ
قصيدته الالميَّة: 

ض��اح��ًك��ا ��م  ت��ب��سَّ إذا  ال������رداء  غ��م��ر 
غ��ل��ق��ت ل��ض��ح��ك��ت��ه رق������اب امل����ال

 يعن��ي أنَّه إذا ضحك وهب وأعط��ى األموال وأخرجها عن ي��ده وصارت لغريه، 
فال يقدر عىل ارجتاعها وال فكاكها«)84(.

ا، فقال: يف توجيه حديٍث س��ابٍق  ًزا وجًه��ا نحويًّ وقد يورد الش��اهد الش��عرّي معزِّ
»املراد به االستفهام وأسقط حرفه كم قال عمر بن أيب ربيعة املخزومّي: 

ث�����مَّ ق����ال����وا حت���بُّ���ه���ا؟ ق���ل���ت هب����ًرا
ع���دد ال��ق��ط��ر واحل���ى وال������راب«)85(
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ته اللغويَّة منهجه يف عر�ص مادَّ

ة بم يأيت: ة اللغويَّ س منهجه يف عرض املادَّ يمكن ان نتلمَّ

ته اللغويَّة �سمات مادَّ

وقد متيَّزت بجملة من السمت، أمّهها: 

اًل: الضبط والتقييد أوَّ

ى الضب��ط والتقيي��د يف املفردات  ��ة عند الع��رض أنَّه يتح��رَّ ت��ه اللغويَّ ش��اع يف مادَّ
��ه كان حريًص��ا ع��ىل الضبط؛ ك��ي ال يقع  الت��ي يبيِّنه��ا وي��رشح معانيه��ا، وق��د ب��نيَّ أنَّ
فون بعض   التصحي��ف يف الكلمت)86(، فإنَّه كثرًيا ما كان يس��مع بعض أصحاب��ه يصحِّ

الكلمت)87(.

فقال مثاًل: »س��معت من يقول: تري��ح وتغبق بالغني املعجمة والب��اء ويعتقده من 
الغب��وق، وهو ال��رشب بالعيش، وهذا تصحي��ٌف فاحٌش وخطٌأ قبي��ٌح، وإنَّم هو بالغني 
غري املعجمة املفتوحة والنون املفتوحة، وهو رضب من َسري اإلبل... وإنَّم أوردت هذه 
فوهنا«)88(. فاألصل فيها  اللفظة يف كتايب؛ ألينِّ سمعت مجاعة من أصحابنا الفقهاء يصحِّ
��اخ الناقلني؛ نظًرا لتش��ابه  فت إىل تغبق، ونبَّه أنَّ ذلك قد حيدث من النسَّ تعنق التي صحِّ
عت وسائل الضبط والتقييد عنده  رس��م احلروف أو االعتقاد اخلاطئ منهم)89(. لقد تنوَّ

و يمكن إمجاهلا بم يأيت: 
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كنات: ًزا باحلركات والسَّ بيان نوع احلروف معزَّ

: بالباء املنقطة من حتتها بنقطة واحدة املفتوحة، وباحلاء  ومث��ال ذلك قوله: »َبْحَرايِنّ
غ��ري املعجمة املس��كنة، وبالراء غ��ري املعجمة املفتوح��ة بعدها ألف والنون املكس��ورة، 

دة ليست للنسب«)90(. وبعدها ياء مشدَّ

الضبط بالتخفيف والتشديد:

ف بضمِّ األلف وتشديد الراء غري املعجمة أي أعلم«)91(. ومثاله قوله: »ُأرَّ

الضبط بامليزان الرصيّف:

ومثاله قوله: »املس��اقاة مفاعلة من الس��قي«)92(. وقال أيًضا عن املذود: »هو مفعل 
من ذاد يذود«)93(.

ضبط بنوع الصيغة:

ة بفتح العني وكرس الراء وتشديد الياء«)94(. ومثاله قوله: »الَعِرايا: مجع َعِريَّ

دها ة وتعدُّ ع الظواهر اللغوَيّ ثانًيا: تنوُّ

ة أوردها الش��يخ عندما عرض معاين  حوى كتاب الرسائر مجلة من الظواهر اللغويَّ
املفردات، ويمكن أن أجعلها عىل قسَمني: دالليَّة وغري دالليَّة.

الظواهر الدلليَّة

األلفاظ املرادفة:

ى واحد أو معنً��ى واحد)95(.  ة كل��مت خمتلفة منفردة عىل مس��مًّ وه��ي أن تدلُّ عدَّ
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ولس��ت بصدد احلديث عن موق��ف اللغويِّني من الرادف، فقد ذكرت��ه كتب اللغة)96(. 
وقد أورد الش��يخ قس��ًم من األلفاظ املرادفة، فقال مثاًل: »اجلَِرّي باجليم املفتوحة والراء 
دة هو الوكيل، وأنَّم أختلف اللفظ وإن كان املعنى  غري املعجمة املكس��ورة والياء املش��دَّ

واحًدا، كم قيل: النأي والبعد والكذب واملني ونظائر ذلك«)97(.

األلفاظ املشركة:

وه��ي أن يدلَّ اللف��ظ الواحد عىل معنََيني خمتلَفني، فأكثر داللة واحدة عىل الس��واء 
عند أهل اللغة الواحدة)98(.

وممَّ��ا أورده الش��يخ ابن إدري��س من ذلك قول��ه: »ال�َمْجر: باملي��م املفتوحة واجليم 
املس��كنة والراء هو بيع ما يف األرحام، ذكره أبو عبيدة، وقال ابن األعرايّب : املجر الذي 

يف بطن الناقة وقال: املجر الربا، واملجر القمر واملجر املحاقلة واملزابنة«)99(.

األضداد:

وه��ي أن ي��دلَّ اللفظ عىل معنى ونقيضه كاجلون لألس��ود واجل��ون لألبيض)100(. 
وم��ن أمثلة ما أورده الش��يخ ابن إدري��س قوله: »الكري: من األض��داد.. يكون بمعنى 

املكاري وبمعنى املكري«)101(.

ب: املعرَّ

وهو ما استعمله العرب من األلفاظ املوضوعة ملعاٍن يف غري لغتها)102(. وممَّا أورده 
ي املحمول  الش��يخ مثااًل لذلك قوله: »البارنامج كلمة فارس��يَّة معناها أنَّ الفرس تس��مِّ
)بار( قلَّ أم كثر، والنامج بالفارس��ية )ناما( وتفس��ريه الكتاب ملعرفة ما يف املحمول من 

العدد والوزن، فأعربوه باجليم«)103(.
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ة: الفروق اللغويَّ

ة ب��ني األلفاظ عند ع��رض معانيه��ا، ومثال ذلك  ع��رض الش��يخ الف��روق اللغويَّ
ق ب��ني احلكم والقضاء، بأن يقال: احلكم إظه��ار ما يفصل به بني  قول��ه: »يمكن أن يفرَّ
املتخاصم��ني قواًل، والقضاء إيقاع م��ا يوجبه احلكم فعاًل، فهذا الف��رق بينهم عند أهل 

اللغة«)104(.

االشتقاق:

هو »نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهم معنًى وتركيًبا، ومغايرهتم يف الصيغة«)105(. 
وقد استعان به الشيخ كثرًيا عند عرض معاين املفردات وبيان أصوهلا اللغويَّة)106(. وقد 
ى به  ة من الفعل فال تس��مَّ ذكر أصاًل مهمًّ يف ذلك عندما قال: »والكلمة إذا كانت مش��تقَّ
ة من  االَّ بعد حصول ذلك الفعل«)107(. ومن أمثله اش��تقاقه قوله: »احلوالة وهي مش��تقَّ
��ة، ُيقال: أحاله باحلقِّ عليه حييله إحال��ًة، واحتال الرجل إذا  ة إىل ذمَّ حتوي��ل احلقِّ من ذمَّ
قب��ل احلوالة، فاملحيل الذي عليه احلقُّ واملحتال الذي يقبل احلوالة، وال�ُمحال عليه هو 

ين نفسه«)108(. الذي عليه احلقُّ للمحيل، وال�ُمحال به هو الدَّ

الظواهر غري الدلليَّة

ة غري داللية عرضها الش��يخ يف كتابه الرسائر، يمكن إمجاهلا عىل  هن��اك ظواهر لغويَّ
ما يأيت: 

بيان اللغات: 

ومثال ذلك قوله: »الباءة النكاح بعينه، ونظريها من الفعل َفَعلة بفتح الفاء والعني، 
وفيه��ا لغة أخرى ب��اءة هباء أصليَّة، ونظري ذل��ك من الفعل فاع��ل، كقوهلم عامل وخاتم 
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وفيها لغة أخرى الباه مثل اجلاه«)109(.

ّي:  بيان العاميِّ

ة تقول: انكس��فت الشمس... وهي لفظة عاميَّة، واألوىل  وقال ذلك قوله: »والعامَّ
جتنُّبها واس��تعمل ما عليه أهل اللغة يف ذلك«)110(، وقال أيًضا: »مجع الصاع أصوع، قال 

ة خُتطئ فتقول ثالثة أصع وإنَّم ُيقال ثالث أصوع«)111(. األصمعّي: العامَّ

بيان األعجمّي: 

ر ُيرمى به عن القوس، فاريّس وأصله  وممَّ��ا أورده قوله: »اجلالهق وهو الطني املدوَّ
بالفارس��يَّة )جالهة( الواح��دة جالهقة وجالهَقَت��ان، وليس اجلالهق الق��يّس ممَّا يظنُّه 
اب  اَهني بفتح اهلاء- ألنَّ ذلك تثنية- شاه؛ ألنَّه كذَّ بعض الناس«)112(، وقال ايًضا: »الشَّ

بقوله: شاهك مات، يعني به أحد أقطاع الشطرنج ولغته بالفارسيَّة«)113(.

التصحيح اللغوّي: 

��ه يعم��د إىل بي��ان الصحيح يف  م��ن أمثل��ة عناية الش��يخ اب��ن إدري��س باأللفاظ أنَّ
االس��تعمل، فقال مثاًل: »ابن السبيل وهو املنقطع به، يقال املنقطع بفتح الطاء، وال يقال 
 املنقطع بكرس الطاء«)114(، وقال أيًضا: »إنَّ الفرس ال يقال له فاره، بل يقال فرس جواد، 

ومحار فاره«)115(.

بيان الطارئ اللغوّي:

وق��د قرن ذل��ك بالتطور ال��داليّل، وأنَّ الطارئ له احلكم دون م��ا كان عليه اللفظ 
حقيقة، وهذا أصل لغوّي معترَب يقوم عىل فكرة )احلكم للطارئ(، وذهب أحد الباحثنِي 
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ل لغوّي ذكر هذا املصطلح ببيان معناه وتوضيح مفهومه)116(. وفكرة  إىل أنَّ ابن جنِّّي أوَّ
ان يف يشء منه��ا كان احلكم للطارئ  ��ه »إذا ترادف الضدَّ ة تقوم عىل أنَّ اب��ن جنِّ��ّي اللغويَّ

ل«)117(. منهم، فأزال األوَّ

وا ذلك منه، ومنهم الش��يخ اب��ن إدريس  ويب��دو أنَّ العل��مء م��ن بعده ق��د اس��تمدُّ
ال��ذي ذك��ر هذا األصل وحكمه قائ��اًل: »والعرف إذا طرأ صار احلك��م له دون الوضع 

األصّ�«)118(.

ة وصار له معنًى آخر ذكره الشيخ يف  ر يف الداللة اللغويَّ ومن أمثلة ما طرأ عليه تطوُّ
ته( أي بجملته وكمله؛ ألنَّ أصل ذلك أنَّ رجاًل أعطى  كتابه قوله: »ومعن��ى قوهلم )برمَّ
ة  ته؛ ألنَّ الرمَّ رجاًل مجاًل بحبله، فصار كلُّ من أعطى ش��يًئا بكمله ومجلته قيل أعطاه برمَّ

احلبل«)119(.

وق��ال أيًضا: »اآلذان هو اإلعالن يف لس��ان العرب وهو يف الرشيعة كذلك، إالَّ أنَّه 
ص  ��ص بإعالم دخول وق��ت صالة اخلمس دون س��ائر الصل��وات«)120(، فتخصَّ ختصَّ

ا. اللفظ دالليًّا بعد أن كان عامًّ

بيان أدلَّة اخلطاب:

ح قصده، ف�)اخلطاب  ده أو توضِّ ة اخلطاب التي قد تقيِّده أو حتدِّ مل يغفل الش��يخ أدلَّ
ن جمموعة أنظمة س��امهت يف إنتاجه وحتليله، وتس��توجب النظر يف تلك األنظمة  يتضمَّ

ومعاجلتها ورشحها«)121(.

د الشيخ  ل من اخلطاب هو التبليغ واإلفهام، وقد حدَّ وال ش��كَّ يف أنَّ الغرض األوَّ
حقيقة ذلك قائاًل: »اخلرب الذي خّصص به واعتمد عليه هو دليل اخلطاب«)122(.
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��ا عن��د الش��يخ ثالث��ة عن��ارص،  ��ة اخلط��اب عن��ده، وج��دت أهنَّ  وبع��د تتبُّ��ع أدلَّ
هي: 

االستعمل: وما من شكٍّ أنَّ االستعمل هو األصل للخطاب، وال يستعمل إالَّ . 1
د الش��يخ أنَّ »االستعمل حممول عىل  ي، وقد حدَّ إذا محل رس��الة اإلبالغ والتلقِّ

األصول، إالَّ أن تنقل داللة قاهرة«)123(.

أزال��ة اللب��س: وذل��ك ألنَّ الغرض ه��و اإلفهام، وقد ب��نيَّ الش��يخ أنَّ »إزالة . 2
ل ملع��اين اخلط��اب وكالم  ��ل املحصِّ ل ع��ىل املتأمِّ  اإللب��اس واإلهي��ام... س��هَّ

العرب«)124(.

تقييد اخلطاب: وال شكَّ يف أنَّ التقييد يساعد عىل الوصل إىل الفهم واإلدراك؛ . 3
ة، تستغرق أفراد اجلنس والشمول، األمر الذي  ذلك أنَّ الداللة قد تكون عامَّ
يس��تدعي إىل التقييد والتخصي��ص لتحديد اخلطاب، وهنا ال ب��دَّ من القرائن 
الت��ي تقيِّ��د ذلك، والقرين��ة بمقامه��ا ومقاهلا وس��يلة للتقيد والتعي��ني وإزالة 
د الشيخ أن القرينة ختلص من االشراك)126(.وقد  االشراك)125(. وكثرًيا ما يردِّ
بنيَّ من القرائن أنَّ لفظة )ال جيوز( مثاًل قرينة عىل أنَّ اليشء شديد الكراهة)127(. 

وبنيَّ أيًضا أنَّ لفظة )عّ�( قرينة تدلُّ عىل االلتزام واإلجياب)128(.

جانب من درا�ساته ال�سرفيَّة

أس��لفت القول إنَّ كتاب الرسائر كتاب فقهّي يقوم ع��ىل توضيح الفتاوى وبياهنا، 
وه��و غري معنيٍّ باللغة والنحو، ولكن ل�مَّ كانت ش��خصية الفقي��ة العلميَّة ال تكتمل إالَّ 
ة  خ يف اللغة وتعرف دقائقها، فمن الطبيعّي أن نجد بعًضا من املسائل اللغويَّ بعد أن ترسَّ

تناثرت يف كتابه، وفيم يأيت نمذج منها:
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عت املسائل التي ذكرها الشيخ رصفيًّا، وهذا بيان جممل  يف الدراسات الرصفيَّة: تنوَّ
ها:  ألمهِّ

اعتنى الش��يخ كث��رًيا بتريف األفع��ال وذكر مصادره��ا ومعناها، فق��ال مثاًل يف 
التدب��ري: »يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، ودبَّر عبده يدبِّره تدبرًيا إذا علَّق عنقه 
بوفات��ه«)129(. وق��ال أيًضا يف )كرع(: »يقال: ك��رع يف املاء يكرع كروًع��ا فهو كارع، إذا 
تناوله بفيه من موضعه من غري أن يرشب بكفيه وال بإناء، يقال: إكرع يف هذا االناء نفًسا 
أو نَفَسني، أي: ارشْب بفيك، وفيه لغة أخرى، كرع بكرس الراء يكرع كرًعا«)130(. وقال 
أيًض��ا: »ثغر الغالم فهو مثغور إذا س��قطت اللبن منه، واثغ��رَّ وأثغر إذا نبتت بعد قوهلا، 

ويقال : ثغرت الرجل إذا كرست سنّه«)131(.

وق��د يذكر اجلم��وع كقول��ه: »يقال: عق��ل يعقل عقاًل فه��و عاقل، ومج��ع العاقل 
م )اهلل( عىل )أكرب( وال يمدُّ أكرب  عاقلة ومج��ع العاقلة عواقل«)132(. وقال أيًضا: »ويق��دِّ
فيق��ول أكبار؛ ألنَّ ذلك مجع َك��رَب بفتح الكاف وفتح الباء الت��ي حتتها نقطة واحدة وهو 
ر  الطبل ال��ذي له وجه واحد«)133(. وق��د يذكر التأنيث والتذكري فقال: »واللس��ان يذكِّ
ويؤنِّ��ث«)134(. وقال أيًض��ا: »قال ابن األع��رايّب يف نوادره : يقال)ب��كار( بال هاء تثبت 
فيه��ا لألناث، وبكارة بإثبات اهلاء للذكران«)135(. وقد يذكر ما كان مقصوًرا أو ممدوًدا، 
فق��ال: »الغناء م��ن الصوت ممدودة، ومن املال مقصور«)136(. وقد يذكر النس��ب، فقال 
 مث��اًل: »املروّي ثياب منس��وبة إىل مرو، يقال ملن يعقل يف النس��بة إىل مرو: مروزّي، وممَّا 

ال يعقل من الثياب وغريها : مروّي بأسقاط الزاي«)137(.

وق��د يبنيِّ اش��تقاق املفردات، فقال مثاًل: »اللعان مش��تقٌّ من اللع��ن، وهو اإلبعاد 
والط��رد، يقال: لع��ن اهلل فالًنا يعني أبعده وط��رده«)138(، وقال أيًضا: »القس��امة عبارة 
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عن أس��مء احلالفني من أولياء املقتول، فعربَّ باملصدر عنهم، وأقيم املصدر مقامهم. يقال 
م كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمني«)139(. أقسمت أقسم إقساًما وقسامة فإهيُّ

ة من الكتب وهو الضمُّ واجلم��ع، يقال : كتبت البغلة  وق��ال أيًضا: »املكاتبة مش��تقَّ
إذا قس��مت أحد شفرهيا بحلقة أو س��ري، ومنه قيل للجيش والناس املجتمعني )كتيبة(، 

فكذلك املكاتبة اشتقاقها من هذا«)140(.

ه��ذه أبرز املس��ائل الرفيَّة التي تناث��رت يف كتابه أوردها الش��يخ زيادة يف اإلفهام 
واإليضاح.

جانب من درا�ساته النحويَّة

قت يف  عرض الش��يخ اب��ن إدريس جانًبا من دراس��اته النحويَّة- وهي قليل��ٌة- تفرَّ
ها. كتابه، وهذا عرٌض ألمهِّ

: تناوب حروف اجلريِّ

ففي قوله تعاىل: ﴿َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة﴾)141(، 
ق��ال: »وقوله )ِمْن َق��ْوٍم( معناه يف قوم؛ ألنَّ حروف الصفات تق��وم بعضها مقام بعض 
عىل قول بعض أصحابنا«)142(. ومسألة التناوب هذه خالفيَّة، قال هبا الكوفيُّون ومنعها 
ح ابن هش��ام ق��ول الكوفيِّني قائاًل:  ��ون، إذا محلوها عىل التضمني)143(. وقد رجَّ البريُّ
��ًفا«)144(. أما اس��تعمله مصطلح )حروف الصفات( فهو أيًضا من  »ومذهبهم أقلُّ تعسُّ

.)145( اصطالح الكوفيِّني الذي يقابله عند البريِّني اصطالح حروف اجلرِّ

التعدية:

ى  قال الش��يخ: »كس��فت الشمس تكسف كس��وًفا وكسفها اهلل تعاىل كس��ًفا، يتعدَّ
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ي  ون الفعل املتعدِّ ��ني؛ ألنَّ الكوفيِّني »يس��مُّ ى«)146(. وهذا اس��تعمل البريِّ وال يتع��دَّ
واقًعا«)147(، ويبدو أنَّ الشيوع والغلبة يف االستعمل للتعدية)148(.

العطف عل املعنى واللفظ:

ذكر الش��يخ العط��ف عىل اللفظ والعطف عىل املعنى، فق��ال: »فإن قيل: ال يعطف 
اليشء عىل نفس��ه. قلنا: إنَّم عطف عىل لفظه دون معناه، وهذا كثري يف القرآن والش��عر، 

قال الشاعر:

اهل����مم اب�����ن  و  ال����ق����رم  امل���ل���ك  إىل 
امل����زدح����م يف  ال���ك���ت���ي���ب���ة  ول����ي����ث 

فكلُّ الصفات راجع��ة إىل موصوٍف واحٍد، وعطف بعضها عىل بعض؛ الختالف 
ألفاظها«)149(.

واس��تعمل العطف ش��اع بني نحاة البرة والنع��ت بني نحاة الكوف��ة)150(. فضاًل 
ع��ن أنَّه اس��تعمل مصطلح الصفة الذي ش��اع يف الدرس النحوّي ع��ىل أنَّه من عبارات 

البريِّني، يقابله النعت عند الكوفيِّني)151(.

االستثناء:

ذكر الش��يخ مجلة من مس��ائل االس��تثناء التي تتعلَّق باملس��ائل الفقهيَّ��ة والرشعيَّة، 
ي االستثناء اإلخراج)152(. وسمِّ

معاين األدوات:

ة ومعانيها يف االس��تعمل، فذك��ر يف قوله تعاىل:   وذك��ر بعًضا م��ن األدوات النحويَّ
﴿َواْمَسُحوا بُِرُءوِسِّلِّلُكْم َوَأْرُجَلُكْم﴾)153(، أنَّ »الباء عندنا للتبعيض بغري خالف«)154(. 
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»وأنَّ )أو( حقيقته��ا يف لس��ان الع��رب التخي��ري«)155(، وذك��ر م��ن مع��اين ال��الم امللك 
واالس��تحقاق)156(، وأنَّ )عىل( حرف وجوب والزام، و)عند( ليس لإللزام)157(. وغري 
ة كمج��يء الفعل املس��تقبل بمعنى املايض، وامل��ايض بمعنى  ذل��ك من املس��ائل النحويَّ
املس��تقبل)158(، وأساليب األمر والنهي، فضاًل عن أسمء اخليل والليايل، وبعض الفنون 

البالغيَّة)159(.
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اأهم نتائج البحث

ها:  ة هذا أمهُّ ل البحث إىل مجلة من النتائج بعد عرض دراساته اللغويَّ توصَّ

��ة بني النق��ل من الكت��ب التي اطَّل��ع عليها . 1 ع��ت مص��ادر ذخريت��ه اللغويَّ تنوَّ
واألعالم الذين نقل عنهم وسمعه من شيوخه ومعارصيه.

ه النارش- كان الش��يخ مثااًل لألمانة . 2 بع��د تتبَّع ما نقله يف مظانَّه- فصاًل عمَّ وثقَّ
العلميَّة يف النقل، عىل الرغم من أنَّ بعض ما نقل مل يصل إلينا مصدره األصل، 

فكان من فضائل ذلك أْن أوصله الشيخ يف نقله.

 استش��هد بطائف��ة كث��رية م��ن الش��عر والش��عراء كان��وا يف ع��ر االحتجاج . 3
اللغوّي.

عت . 4 ، وقد تنوَّ ح ويفرسِّ بل��غ درجة كبرية من العناية والضبط اللغوّي فيم يوضِّ
ر  وس��ائل ضبطه، وكان كثرًيا ما حيرص عىل ذلك؛ خمافة التصحيف الذي حذَّ

منه.

ة بني اللغات وظواهرها الدالليَّة والتقويمية واملسائل . 5 دت دراساته اللغويَّ تعدَّ
الرفيَّة والنحويَّة- وإن كانت قليلة- ألنَّ الكتاب عقَد موضوعه للفقه.
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هوام�ص البحث

مة النارش: 4/1. )1( كتاب الرسائر، مقدِّ
)2( كتاب الرسائر: 38/1.

)3( كتاب الرسائر: 268/1.
)4( ينظر: كتاب العني )سبخ(: 204/4.

)5( كتاب الرسائر: 392/1.
حاح )قلس(. )6( ينظر: الصِّ

)7( كتاب الرسائر: 278/1.
)8( ينظر اآلمايل: 243/1، واملسائل املشكلة املعروفة بالبغداديَّات: 536، والفهرست: 82.

)9( كتاب الرسائر: 661/1.
د اخلرسان أليب عبيدة سهًوا منه. )10( ينظر: الصحاح )جفن(، وقد جلعه السيِّد حممَّ

)11( كتاب الرسائر: 377/2، وينظر: غريب احلديث: 2/5.
)12( كتاب الرسائر : 567/1، وينظر: لسان العرب )بكر(.

)13( ينظر: كتاب الرسائر: 491/1، 83/2، 128/3.
)14( كتاب الرسائر: 342/1، وينظر: احليوان: 599/5.

)15( كتاب الرسائر: 5/1.
يه كتاب اشتقاقات، ينظر: كتاب الرسائر : 165/1. )16( كتاب الرسائر: 325/2، وقد يسمِّ

)17( كتاب الرسائر: 420/2، وينظر: الكامل : 55/1، وغريب احلديث البن قتيبة: 199/1.
)18( كتاب الرسائر: 183/2، وينظر: 126/2.
)19( كتاب الرسائر: 377/2، وينظر: 328/2.

)2020( ينظر : لسان العرب )هزر(: 263/5.
)21( كتاب الرسائر: 341/1، وينظر االضداد البن األنبارّي: 199/1.

)22( كتاب الرسائر: 620/1.
)23( كتاب الرسائر: 491/1، ذكر هذا اخلرب يف: الينابيع الفقهيِّة لع� أصغر مروايد: 325/5.
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)24( كتاب الرسائر: 377/2، وينظر: من الحيرضه الفقيه: 99/3.
)25( كتاب الرسائر: 37/1.

د اخلرس��ان يف كش��فه   )26( ينظ��ر: اخلصائ��ص: 190/1-191. وهذا الكتاب مل يذكره الس��يِّد حممَّ
أيًضا.

)27( كتاب الرسائر: 98/3، وينظر كذلك: 392/1، 317/2.
)28( ينظر: جممل اللغة: )عرض(: 660/1.

)29( كتاب الرسائر: 419/3.

)30( كتاب الرسائر: 275/2.
)31( كتاب الرسائر : 240/2، وينظر: تفسري التبيان: 531/4.

)32( كتاب الرسائر: 98/3، ويف النص )املغرب( وهو تصحيف.
)33( ينظر: املعّرب: 144 )باب اجليم(، واملعرب ال جتده يف كشف السيِّد اخلرسان أيًضا.

)34( كتاب الرسائر: 214/1.

)35( كتاب الرسائر: 661/1.

)36( كتاب الرسائر: 660/1.

)37( كتاب الرسائر: 664/3.
)38( ينظر: كتاب الرسائر : 89/3، 98.

)39( كتاب الرسائر: 268/2، وينظر لسان العرب )كربل(.
)40( كتاب الرسائر: 156/2، وينظر: مجهرة اللغة: 923/1.

)41( كتاب الرسائر : 485/3، وكذلك ينظر: 375/2.
اء: 25/2. )42( ينظر: معاين القرآن للفرَّ

)43( كتاب الرسائر: 99/2.

)44( كتاب الرسائر: 62/3.
)45( كتاب الرسائر: 659/2-660، وينظر: اصالح املنطق: 212/1.

)46( كتاب الرسائر: 576/1.

)47( كتاب الرسائر: 298/2.
)48( البقرة: 222.

)49( كتاب الرسائر: 616/2، وينظر: معاين القرآن وإعرابه: 298/1.
)50( كتاب الرسائر: 45/3.
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)51( ينظر: تصحيح الفصيح: 36/1.
مة كتاب  د اخلرسان إىل )التجافيف(، ينظر: مقدِّ هبا السيِّد حممَّ )52( كتاب الرسائر: 220/2، وقد صوَّ

الرسائر بتحقيقه: 7/1، وكذا هي يف لسان العرب )جفف(
حاح 965/3. )53( كتاب الرسائر: 392/1، ينظر: مجهرة اللغة: 42/3، واملجمل3/ 731، والصِّ

)54( كتاب الرسائر: 154/1، وينظر: 394/1.
)55( كتاب الرسائر: 211/1، وينظر مقاييس اللغة: 77/1.

ف اسمه. )56( كتاب الرسائر: 205/1، مل استطع معرفة هذين العَلَمني، وربَّم كانا علًم واحًدا، صحِّ
)57( كتاب الرسائر : 646/1.

)58( كتاب الرسائر: 534/1، وينظر: لسان العرب )قرن(.
)59( كتاب الرسائر: 548/1، وينظر مجهرة اللغة: 79/2.

)60( يف أصول النحو: 25.
)61( االقراح: 5.

)62( كتاب الرسائر : 37/1.
)63( كتاب الرسائر: 73/1، واآلية من سورة العر: 2، وينظر: لسان العرب )أنس(.

)64( كتاب الرسائر: 175/3، واآلية من سورة احلجرات: 11، وينظر: لسان العرب )قوم(.
)65( كتاب الرسائر: 525/3، واآلية من سورة البقرة: 79.

)66( كتاب الرسائر: 511/2، واآليات : احلجر: 42 وسورة ص: 83-82.
)67( كتاب الرسائر: 563/1، واآلية: املائدة: 95، وينظر مغنى اللبيب: 88/1.

)68( كتاب الرسائر : 235/2، واآلية: هود: 43، وينظر: شذا العرف: 55.
)69( كتاب الرسائر : 545/1، واآلية: البقرة: 197.

)70( ينظر: مواقف النحاة من االحتجاج باحلديث الرشيف: 20.
ة: 375. ة والنحويَّ )71( ينظر احلديث النبوي الرشيف وأثره يف الدراسات اللغويَّ

)72( ينظر: الكايف: 50-48/7.
)73( كتاب الرسائر: 450/3.

)74( كتاب الرسائر: 69/2، وينظر: كتاب الغريَبني: 486/2.
)75( كتاب الرسائر: 435/3.

)76( الصحايّب: 275.
)77( ينظر: انفتاح النّص: 16.
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)78( كتاب الرسائر: 157/2، وينظر: لسان العرب )صم(.
)79( كتاب الرسائر: 392/2، وينظر: لسان العرب  )جور(.
)80( كتاب الرسائر: 119/3، وينظر: لسان العرب )شجع(.

حاح )مسك(. )81( كتاب الرسائر: 551/1، ينظر: الصِّ
)82( نفسه: 368/1، وينظر: لسان العرب )صوم( والشعر للنابغة الذبيايّن.

)83( نفسه: 225/2، ينظر: لسان العرب )بغث(، والشعر للعبَّاس بن مرداس.
)84( كتاب الرسائر: 433/2.

)85( نفسه: 191/2، وينظر: مغني اللبيب: 20/1. ويف نّص الشيخ )عمرو( و)اخلزومي(.
)86( ينظر: كتاب الرسائر: 323/2.

)87( ينظر: كتاب الرسائر: 394-215/1.
)88( كتاب الرسائر: 469/1.

)89( ينظر: كتاب الرسائر: 496/3، البحث واملكتبة: 137.
)90( كتاب الرسائر: 152/1، وينظر: 91/1 137/3.

)91( كتاب الرسائر: 401/2، وينظر: لسان العرب )أرف(.
)92( كتاب الرسائر: 457/2.
)93( كتاب الرسائر: 183/2.
)94( كتاب الرسائر: 373/2.

)95( ينظر: الرادف يف اللغة: 32.
)96( ينظر: الصاحبّي: 96، املزهر: 403/1.

)97( كتاب الرسائر: 98/2، وينظر لسان العرب )جري(.
)98( ينظر: املشرك اللفظّي يف اللغة العربيَّة: 65.

)99( كتاب الرسائر: 244/2، وينظر: كتاب الغريَبني: 1729/6، ولسان العرب )جمر(.
)100( ينظر : الصاحبّي: 97، واملزهر: 387/1.

)101( كتاب الرسائر : 341/1، وينظر: لسان العرب )كري(.
)102( ينظر: الصحاح )عرب(، واملزهر: 268/1.

)103( كتاب الرسائر: 298/2.
)104( كتاب الرسائر: 166/2، ولسان العرب )حكم(، )قيض(.

)105( التعريفات: 27.
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)106( ينظر: كتاب الرسائر: 576/1، 138/2، 28/3.
)107( كتاب الرسائر: 127/2.

)108( كتاب الرسائر: 78/2.
حاح: 1247/3. )109( كتاب الرسائر: 528/2، وينظر أيًضا: 159/3، وينظر الصِّ

)110( كتاب الرسائر: 325/1، وينظر لسان العرب: 298/9.
)111( كتاب الرسائر: 84/3، وينظر الصحاح: 61/1.

بته العرب من الكالم األعجمّي: 61/1. )112( كتاب الرسائر: 98/3، وينظر: ما عرَّ
)113( كتاب الرسائر: 122/2، وينظر لألعجمّي املعرب: 5، واملزهر269/1.

)114( كتاب الرسائر: 462/2.
)115( كتاب الرسائر : 502/1، ينظر : لسان العرب: 521/13 )فره(.

)116( ينظر: الطارئ يف العربيَّة: 34.
)117( اخلصائص: 64/3.

)118( كتاب الرسائر: 486/3، وينظر أيًضا: 536/2، 54/3، 60.
)119( كتاب الرسائر : 375/3، وينظر: مجهرة اللغة : 803/2.

)120( كتاب الرسائر: 121/1، وينظر: لسان العرب )أذن(.
)121( خطاب الرفض: 14.

)122( كتاب الرسائر: 94/3.
)123( كتاب الرسائر : 254/3.
)124( كتاب الرسائر: 134/2.

)125( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 216.
)126( ينظر: كتاب الرسائر: 60/1، 396.

)127( ينظر: كتاب الرسائر: 272/1، 404.

)128( ينظر: كتاب الرسائر: 513/2، 516.
)129( كتاب الرسائر: 33/3، وينظر: كتاب العني )دبر(: 32/8.

)130( كتاب الرسائر: 58/1، وينظر: لسان العرب )كرع(.
)131( كتاب الرسائر: 413/3، وينظر: كتاب العني )ثغر(: 400/4.

)132( كتاب الرسائر: 356/3، وينظر: كتاب العني )عقل(: 160/1.
)133( كتاب الرسائر: 217/1، وينظر: لسان العرب )كرب(.
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)134( كتاب الرسائر: 411/3، وينظر: كتاب العني )لسن(: 256/7.
)135( كتاب الرسائر: 567/1، وينظر: لسان العرب )بكر(.

)136( كتاب الرسائر: 120/2، ينظر: كتاب العني )غني(: 450/4.
)137( كتاب الرسائر: 321/2.

)138( كتاب الرسائر: 708/2، وينظر: لسان العرب )لعن(.
)139( كتاب الرسائر: 143/2، وينظر: كتاب العني )قسم(: 86/5.

)140( كتاب الرسائر: 28/3، وينظر: لسان العرب )كتب(.
)141( النساء: 92.

)142( كتاب الرسائر : 342/3.
)143( ينظر: اإلنصاف: 173/1، ومهع اهلوامع: 35/2.

)144( مغني اللبيب: 111/1.
ل: 7/8. اء: 2/1، ورشح املفصَّ )145( ينظر: معاين القرآن للفرَّ

)146( كتاب الرسائر: 325/1.
)147( الصحاح: )وقع(.

اء الكوفيِّني،184. )148( ينظر: املصطلح النحوّي: 180، ونحو القرَّ
)149( كتاب الرسائر: 489/1، وينظر معاين النحو: 193/3.

ل: 88/8، ومدرسة الكوفة: 360. )150( ينظر: رشح املفصَّ
)151( ينظر: مهع اهلوامع: 171/5.

)152( كتاب الرسائر: 509/2، 512، 46/3.
)153( املائدة: 6.

)154( كتاب الرسائر: 133/1.
)155( كتاب الرسائر: 546-545/3.

)156( كتاب الرسائر: 498/1، 403/2.
)157( كتاب الرسائر: 432/2.
)158( كتاب الرسائر: 189/2.

)159( ينظر: كتاب الرسائر: 675/2، 507/3.
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موارد البحث

د أبو الفضل إبراهيم، الكويت، 1960م.. 1 األضداد أليب بكر بن األنبارّي، حتقيق حممَّ
د قاسم، ط1، مطبعة . 2 االقراح يف علم أصول النحو، جلالل الدين الس��يوطّي، حتقيق د. أمحد حممَّ

السعادة، القاهرة،1396ه��/1976م.
األمايل أليب عّ� القايّل، ط3، مطبعة السعادة، مر، 1373ه�/1953م.. 3
��ني والكوفيِّني أليب ال��ربكات ابن األنبارّي، . 4 اإلنصاف يف مس��ائل اخل��الف بني النحويِّني البريِّ

د حمي الدين عبد احلميد، ط4، مطبعة السعادة بمر، 1380ه��/1961م. حتقيق حممَّ
البحث واملكتبة، د. نوري محُّودي القييّس و د. حاتم صالح الضامن، دار الكتب للطباعة والنرش، . 5

جامعة املوصل.
د بن احلس��ن الط��ويّس، حتقيق أمحد حبيب . 6 التبيان يف تفس��ري القرآن لش��يخ الطائفة أيب جعفر حممَّ

العامّ�، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 1409ه��.
ة للطباعة، بغداد، 1400ه��/1980م.. 7 الرادف يف اللغة حلاكم مالك لعيبي، دار احلريَّ
تصحي��ح الفصي��ح، لعبد اهلل بن جعفر بن درس��تويه، حتقي��ق د. عبد اهلل اجلب��ورّي، ط1، مطبعة . 8

اإلرشاد، بغداد، 1395ه�/1975م.
مجهرة اللغة أليب بكر بن دريد، ط1، دائرة املعارف العثمنيَّة، حيدر آباد الدكن، 1344ه�/1925م.. 9

��ار، دار الكت��اب الع��ريّب، ب��ريوت، لبن��ان، . 10 ��د ع��ّ� النجَّ اخلصائ��ص الب��ن جنِّ��ّي، حتقي��ق حممَّ
1372ه�/1952م.

شذا العرف يف فن الرف لألستاذ أمحد احلمالوّي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.. 11
الصاحب��ّي يف فقه اللغة وس��نن العرب يف كالمها ألمحد بن فارس، حتقيق د. مصطفى الش��ويّ�، . 12

سة بدران للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1382ه�/1963م. مؤسَّ
حاح إلسمعيل بن محَّاد اجلوهرّي، حتقيق أمحد عبد الغفور عطَّار، القاهرة، 1375ه�/1956م.. 13 الصِّ
م، دائرة املعارف العثمنيَّة، حيدر آباد الدكن، 1964م.. 14 غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالَّ
الفهرست البن النديم البغدادّي، املطبعة الرمحانيَّة، القاهرة، 1348ه��.. 15
ة، دمشق، 1376ه�/1957م.. 16 يف أصول النحو لسعيد األفغايّن، ط2، مطبعة اجلامعة السوريَّ
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د بن منص��ور بن أمحد بن . 17 كت��اب الرسائ��ر احلاوي لتحرير الفتاوي للش��يخ الفقي��ه أيب جعفر حممَّ
سة النرش اإلسالمي، ط5، 1428ه��. ، مؤسَّ ّ إدريس احِل�ِّ

ائّي، دار . 18 كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدّي، حتقيق د. مهدي املخزومّي و د. إبراهيم السامرَّ
الرشيد للنرش، 1980م/1985م.

ان، ط4، عامل الكتب، القاهرة، 1425ه�/2004م.. 19 اللغة العربيَّة معناها ومبناها للدكتور متَّام حسَّ
س��ة الرس��الة، بريوت، . 20 جمم��ل اللغ��ة ألمحد بن فارس، حتقيق زهري عبد املحس��ن س��لطان، مؤسَّ

1404ه�/1984م.
املس��ائل املعروف��ة بالبغداديَّات أليب عّ� الف��اريّس، حتقيق صالح الدين عب��د اهلل، مطبعة العاين، . 21

بغداد، 1983م.
معاين القرآن أليب احلس��ن سعيد بن مسعدة األخفش األوس��ط، حتقيق د. فائز فارس، الكويت، . 22

1979م.
��ار و د. عبد الفتَّاح . 23 د عّ� النجَّ اء، حتقيق أمحد يوس��ف نجايت وحممَّ ا الفرَّ مع��اين الق��رآن أليب زكريَّ

ة للكتاب، 1972م. شلبي، اهليأة املريَّ
اج، حتقيق د. عبد اجلليل عبده شلبي، عامل الكتب، ط1، . 24 معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجَّ

1408ه�/1988م.
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