
114

الّدرُس الداللّي عند ابن فارس )ت 395 هـ(
يف كتابه )ِحْلَية الُفَقَهاء(

 د. دلدار غفور محدامني

   تاريخ التسليم: 2015/10/7م، تاريخ القبول: 2015/10/24م.
      أستاذ مساعد/ جامعة صالح الدين-إربيل/ ُكردستان/ العراق.



115

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (2) - صفر 

 ملّخص:
يتمّتع الّدر�ُس الّداليّل بدرا�سته من ِقَبل فئاٍت كثرية من العلماِء 
فار�س  ابُن  ومنهم  االجتاهات،  ومتنوِّعي  االخت�سا�س،  خمتلفي 
)ت395هـ( موؤّلف كتاب )ِحلية الفَقهاء( يف م�سطلحات ال�سافعية، 
ونِقِده يف كتاب  الداليل  فار�س  ابن  لفكِر  الدرا�سة  ْت هذه  وقد عر�سَ
من  علمّية،  درا�سة  يف  اّطالعنا-  -ح�سب  االآن  حتى  مدرو�س  غري 

خالل مقدمٍة ومتهيٍد ومطلَبْيِ وخامتة.
تناول التمهيُد نبذًة عن ابِن فار�س ومنهِجِه يف كتاب )حلية 
ابِن  عند  الّداليل  الفكر  معايري  فدر�س  االأّوُل  املطلُب  اأّما  الفقهاء(، 
فار�ٍس يف كتابه، وهي خم�سة معايري )التعليل، والتعميم، والتو�سيح، 
النقد  الثاين ببيان  اللغوية(، واخت�ّس املطلب  واالحتجاج، والفروق 
الّداليل عنَد ابِن فار�س يف الكتاِب املذكور الذي اتخذ م�سارات عّدة، 
جتّلت يف )العالقات الداللية، والرتجيح اللغوي، واالأحكام النقدية، 
اأّما اخلامتُة ف�سملْت نتائَج  وذكر اللغات، وقواعد يف النقد الّلغوي(، 

ل اإليها البحُث. تو�سّ
)ِحْلَية  فار�س  ابن  الداليّل،   الدر�س  املفتاحية:  الكلمات 

الُفَقَهاء(، م�سطلحات ال�سافعية .

Semantic study in Ibn Fari’s book Hilya Al-Fuqaha, 
(he died in 395)

Abstract: 

Enjoying the semantic study lesson is done by 
many scholars of different categories and more trends, 
including IbnFaris (died in395 AH) the author of 
Hilya Al-Fuqaha of Shaafiee. The study is presented 
to the thought ofIbnFari’s semantic criticism in a 
book, which has not been studied in a scientific study 
according to our knowledge, through the introduction, 
preliminary, two demands and conclusion, addressing 
the book of IbnFaris and systematization in his book 
(Hilya Al-Fuqahaa).

The first requirement, which is studied by 
IbnFaris, is about semantic standards, is five criteria 
(reasoning, circular, illustration, protest and linguistic 
differences), and singled out the second requirement a 
statement of criticism of IbnFaris in semantic book, 
which is mentioned and taken several paths, reflected 
in the (semantic relations, linguistic weighting, cash 
provisions, and mentioned languages, and linguistic 
exchange rules). The final part includes the findings 
of research.

Key words: Lesson, symantic, Ibn Fari’s, Hilya 
Al-Fuqaha

 مقّدمة:
الُة وال�ّسالُم على �سّيد املر�سلي،  احلمُد هلل رّب العاملي، وال�سّ
وعلى اآلِه و�سْحِبِه وَمْن َتِبَعُهم باإح�ساٍن اإىل يوِم الّدين، اأّما بْعُد : فاإنَّ 
الباحَث يف الّدرا�سات الفقهية اللغوّية يتيّقُن الرتابط القوّي بي علوم 
الّلغة وعلوم ال�رشيعة بع�سها ببع�س، فال ميكن لطالب ال�رشيعة اأن 
االآلة،  الّلغة امل�سّماة بعلوم  مْل يكْن بارعًا يف علوم  اإذا  يلّم بعلومها 
فهي الو�سيلة لتف�سري التنزيل املبارك وفهم ال�سنة ال�رشيفة وا�ستنباط 
احلكم ال�رشعي وغريها من اأمور الّدين، ويف تراثنا اللغوّي االإ�سالمّي 
مناذج كثرية لعلماٍء اأفذاذ جمعوا بي هذه العلوم، ومن هوؤالء فقيه 
ابن فقيه، ولغوّي ابن لغوّي، هو اأبو احل�سي اأحمد بن زكرّيا بن فار�س 
الّرازي)ت395هـ(، وهو اأحد اأعالم الّلغة وال�رشيعة يف القرن الرابع 
الهجري )العا�رش امليالدي(، اأّول من اأظهر م�سطلح )فقه الّلغة(، وهو 
�ساحب )مقايي�س الّلغة( و)املجمل( يف احلقل املعجمي، وهو موؤّلف 

)فتيا فقيه العرب( و)ِحلية الفقهاء( يف األغاز الفقه ولغته.
اإنَّ هذه الدرا�سة حتاول ك�سف ما اأودعه ابن فار�س من منهج 
لغوي، ودر�س نقدّي داليّل يف كتاب غري م�سهور يف اأو�ساط اأهل الّلغة 
الذي هو �رشح الألفاظ  الفقهاء(  والباحثي فيها، وهو كتاب )ِحلية 
ال�سافعي–رحمه اهلل تعاىل-)ت 204هـ( الواردة يف خمت�رش اأ�سهر 
تالمذة ال�سافعي، وهو اأبو اإبراهيم اإ�سماعيل املزين )ت 264هـ(، ومل 
ر�سالة  اأو  علمّي  الكتاب يف بحث  هذا  علمنا-  –ح�سب  اأحد  يتناول 
�سوى  عنه،  �سيئًا  الرتاجم  كتب  اأ�سحاب  من  اأحٌد  يذكر  ومل  علمية، 

القول باأّن البن فار�س كتابًا يف األفاظ الفقه با�سم )حلية الفقهاء(. 
اأن يتكون البحث من مقّدمة ومتهيد و  ْت مادة البحث  واقَت�سَ
مبحثي وخامتة، تناول التمهيد موجزاً عن ابن فار�س ومنهجه يف 
الداليل عنده  الفكر  االأّول فدر�س معايري  اأّما املبحث  الفقهاء،  حلية 
يف كتاب حلية الفقهاء، واخت�ّس املبحث الثاين ببيان النقد الداليل 
ل  عند ابن فار�س يف الكتاب املذكور، اأما اخلامتة ف�سملت نتائج تو�سّ
اإليها البحث، واأخرياً: ن�ساأل اهلل تعاىل ال�سواب واالإخال�س يف القول 

والعمل، واهلل امل�ستعان .

التمهيد:

ابُن فارس ومنهُجه

اأوالً : ابن فار�س)ت 395هـ()1(:
اأتقن علومًا �سّتى، وقد  اإّن ابن فار�س عامل يف الّلغة معروف، 
�سّتى،  اإمامًا يف علوم  االأعيان: »كان  َف بذلك، جاء يف وفيات  ُو�سِ
وعرف  كثرية،  موؤّلفات  واأّلف  اأتقنها«)2(،  فاإنَّه  اللغة،  وخ�سو�سًا 
باآراء لغوية، ذكرها يف كتبه، فاألف معجَمْيه البارزين )املقايي�س( 
�سهرة  )املقايي�س(  ة  وخا�سّ موؤّلفاته،  بع�س  نال  وقد  و)املجمل(، 
وا�سعة، اأّما معجم )جممل الّلغة( فاأّلفه لهدف معجمّي، وتوخَّى فيه 
)متخريِّ  كتابه  اأّما  الّلغة،  حروف  من  ائتلف  عّما  واالإبانُة  التقريب 
من  )الفرق(  كتابه  وُيعّد  املعاين)3(،  معاجم  من  فهو  االألفاظ( 
بــ  �سّماه  الّلغة  يف  كتابًا  األف  كما  املهّمة)4(،  اللغوي  الرتاث  كتب 
)ال�ساحبي يف فقه الّلغة(، لياأخذ عنه الثعالبي)ت429هـ( امل�سطلح 
يف )فقه الّلغة و�رش العربية(، والكتابان يتفقان يف عر�سهما لق�سايا 

االألفاظ،  ومعرفة االألفاظ العربية ودالالتها.
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يبدو لنا مما تقّدم قدرة ابن فار�س يف اجلمع بي التاأليف يف 
االألفاظ واملعاين من املعجمات، وقّل من جمعوا بينهما يف التاأليف 
من اللغويي االأوائل، كما عّول الالحقون على موؤّلفاته يف هذا الباب، 

ال �سيما )املقايي�س( و)ال�ساحبي(.
�سافعّيًا  فقيهًا  كان  الذي  والده  من  فكان  الفقهي  مورده  اأما 
لغوّيًا، وروى عنه يف كتبه)5(، مّما اأّثر يف �سخ�سيته العلمية ليكون 
فقيهًا لغوّيًا مثل والده، وجهوده يف الّلغة معروفة، ولكن قد يخفى 
التي  العلوم  اأبرز  من  كونه  ولغته،  الفقه  يف  جهوده  بع�س  على 
له فيها جملة موؤلفات،  ابن فار�س بن�سيب وافر، وكان  اأ�سهم فيها 
ذكر  وقد  عليها)6(،  جممع  اإمامة  من  الّلغة  علوم  يف  يبلغه  مل  واإن 
اأربعة  وهي  الباب،  بهذا  تخت�ّس  موؤّلفاٍت  فار�س  البن  ترجموا  َمْن 
العرب،  فقيه  وفتيا  الفرائ�س،  ومقّدمة  الفقه،  اأ�سول  )كتاب  كتب: 
اأما الثالث  اإلينا الكتابان االأول والثاين،  وحلية الفقهاء(، ومل ي�سل 
ف�رشٌب من االألغاز-كما و�سفه ال�سيوطي-)7(، وو�سف ابن خّلكان 
اأّما كتاب  الفقهاء«)8(،  الّلغة يعايي بها  باأنه »م�سائل يف  م�سمونه 
وقد  204هـ(،  ال�سافعي)ت  االإمام  الألفاظ  ف�رشح  الفقهاء(  )حلية 
�رّشح ابن فار�س بالهدف من تاأليفه فقال: »اخت�رشت هذا من علم 
ال�سافعي، ومن معنى قوله الأقربه على َمْن اأراده«)9(، حاول فيه ابن 
اأمرين، االأول الك�سف عن امل�سكل الّداليل يف االألفاظ  فار�س حتقيق 
املدرو�سة، والثاين: الو�سول اإىل ُمراد ال�سافعي فيها، فبداأ فيه باإيراد 
بع�س التعريفات واملباحث يف اأ�سول الفقه حتت ت�سمية اأبواب)10(، 
ال�سافعية،  فقه  يف  الواردة  وامل�سطلحات  االألفاظ  بذكر  اأتبعها  ثّم 
معتمداً الرتتيب املبّوب ح�سب االأبواب الفقهية حتت ت�سمية )كتاب( 

وجعل لكّل كتاب اأبوابًا)11(.

ثانياً : منهجه :
بــ)ِحلية  كتابه  و�سم  قد  كاَن  واإْن   - فار�س  ابن  كتاب  اإن 
الّلغة، انتهج فيه  الفقه، بل هو كتاب يف  الفقهاء(- لي�س كتابًا يف 
ابن فار�س تو�سيح غريب االألفاظ التي وردت يف )خمت�رش املزين( 
لل�سافعي  )االأم(  املزين  اخت�رش  فقد  ال�سافعي،  لالإمام  )االأّم(  لكتاب 
فيما ت�ستد اإليه حاجة املتعلم الأحكام ال�رشيعة ولتقريب األفاظ )االأّم( 
للمتعلمي، اإذ قال املزين: »اخت�رشت هذا من علم حممد بن اإدري�س 
ال�سافعي-رحمه اهلل-، ومن معنى قوله الأقّرَبه على َمْن اأراده«)12(، 
يف  الواردة  االألفاظ  على  الفقهاء  حليه   يف  فار�س  ابن  يقت�رش  ومل 
خمت�رش املزين، بل جتاوزه ليورد األفاظًا ذكرها ال�سافعي يف )االأّم( 
مّما ا�ستّدت اإليه احلاجة اإىل معرفته، كما يف بع�س االأحاديث الواردة 
)املفتاح  االألفاظ  معنى  بي  فقد  املزين،  يذكره  مْل  مّما  )االأّم(  يف 
والتحليل والت�سليم()13( التي وردت يف حديث ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
وحتليُلها  التكبرُي  وحترمُيها  الو�سوُء  الة  ال�سّ ]مفتاُح  و�سلم(  عليه 
م�سطلح  وهو  التاأمي،  معنى  فار�س  ابن  بّي  كما  الّت�سليُم[)14(، 
اإ�سالمي ورد يف )االأم()15( ومل يذكره املزين يف املخت�رش، فذكر ابن 
فار�س باأّن التاأمي »اأْن يقوَل بعد قراءته لفاحتة الكتاب:اآمي«)16(، 
وهذا يدّل على اأّن ابن فار�س يف �رشح املاّدة الّلعوية مل يقّيد نف�سه 
مبخت�رش املزين، بل تعّداه اإىل كتاب االأم لل�سافعي مّما ت�ستّد احلاجة 

اإىل معرفته وتو�سيحه من االألفاظ العربية.
وقد و�سع ابن فار�س عناوين داخلية لكتابه جرى فيها على 
وفق الكتاب املدرو�س بذكر العناوين الفقهية لكّل باب، م�سّمنًا كّل 
�سار  واإمنا  اإىل �رشح وتو�سيح،  لفظ يحتاج  فيه من  ورد  ما  عنوان 

وفق  على  الّلغوّية  املاّدة  �رشح  منهج  يتبع  ومل  املنهج  هذا  على 
يف  احلال  هي  كما  اللغوّية،  املعاجم  ك�سائر  الهجائية  احلروف 
كتب �رشحت غريب األفاظ كتب الفقه كـ)املغرب يف ترتيب املعرب( 
واللغات(  االأ�سماء  و)تهذيب  610هـ(،  )ت  املطرزي  الفتح  الأبي 
للنووي)ت676هـ(، و)امل�سباح املنري( للفيومي )ت770هـ(، وذلك 

ل�سببي:
من  اللغوّية  املاّدة  ا�ستخراج  القارئ  على  لي�سهل  اأحدهما: 
االأبواب الفقهية يف كتاب خمت�رش املزين، والثاين: و�سَع كتاَبه مَلْن 
ليكون  ي�سعه  ومل  لل�سافعي،  االأّم  اأو  املزين  خمت�رش  لقراءة  ت�سّدى 

معجمًا لغوّيًا.
وقد �سّمن ابن فار�س كتابه حليه  الفقهاء م�سائل فقهية، وال 
�سّيما بع�س امل�سائل اخلالفّية بي ال�سافعّية واالأحناف كم�ساألة النّية 
والو�سوء، وامل�سائل الفقهية التي �سّمنها كتابه لي�ست بالقليلة)17( 
بع�س  يف  كان  بل  الفقه،  يف  كتاب  هو  الكتاب  اأ�سل  اأّن  باعتبار 
احلج،  اأنواع  يف  كما  الفقهية  االأحكام  ذكر  يف  ي�ستطرد  االأحيان 
ا�ستقراء امل�سائل  واأنواع ال�رشكة، واأحكام الظهار)18(، ول�سنا ب�سدد 
الفقهية التي �سّمنها كتابه، بل لالإ�سارة اإىل قّوة باعه يف الفقه مع 

علّو كعبه يف العربّية وال �سيما الّلغة.
فقه  النت�سار  اإليهم  م�سرياً  الفقه  اأئّمة  بع�س  اآراء  يذكر  وقد 
مذهبه  –بحكم  فار�س  ابن  وكان  وقته)19(،  يف  الفقهي  اخلالف 
يف  ال�سافعي  االإمام  الأقوال  يحتّج  الكتاب-  اأّلف  حي  ال�سافعي 
األطف  موا�سع من الكتاب باالأدّلة اللغوّية وال�رشعية، وكان يتلّم�س 
الطرائق لال�ستدالل واالحتجاج بها على ما يقوله ال�سافعي، فقد ذهب 
ال�سافعي اإىل اأّن م�سح بع�س الراأ�س كاٍف يف اأداء فر�س امل�سح)20(، 
وقد احتّج ابن فار�س لهذا القول باأّن الباء هنا لالعتمال اأو االل�ساق، 
القليل والكثري)21(، ويف احتجاجه على وجوب  وكالهما يكفي فيه 
]ثالثَة  تعاىل  قوله  يف  القرء  اأّن  وعلى  الو�سوء)22(،  اأع�ساء  مواالة 

ُقرُوء[]البقرة/228[ يق�سد به احلي�س)23(.
ومن اأهّم ما مييز منهجه يف بيان دالالت غريب األفاظ املزين 
الفقهي من غري  –اأحيانًا- مفهوم امل�سطلح  ابن فار�س قد بّي  اأّن 
الّلغوّي لو�سوحه وخفاء املعنى اال�سطالحي،  ذكر تاأ�سيل للمعنى 
كما يف بيان معنى )املالم�سة يف البيع( -حي كان يف �سدد ذكر 
البيوع املنهّي عنها-، و�سورتها باأن يقول ل�ساحبه: اإذا مل�ْسَت ثوبي 
اأو مل�ْسُت ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ومنها )املنابذة( باأْن يقول لك 
لغًة  انبذت احل�ساة فقد وجب بكذا)24(، فما كان وا�سح املعنى  اإذا 

بّي معناه يف اال�سطالح الفقهي.
اأّنه  �سّك  فال  الفقهاء  حلية  كتابه  يف  فار�س  ابن  موارد  واأّما 
الّلغة عارفًا بداللتها ومواردها، فقد  كان حافظًا لكثري من م�سائل 
ولكّنه  الّلغوية،  املعاجم  مفهوم  �سمن  ي�سنف  مّما  ت�سانيفه  كانت 
اأئّمة  على طريقة احلفاظ من اأهل الّلغة وغريهم، فنقل عن عدد من 
الّلغة باالإ�سناد تارًة،  وبغري اإ�سناد تارًة اأخرى، وال بّد اأّواًل من التاأكيد 
عليه  اهلل  )�سّلى  اهلل  ر�سول  اإىل  باإ�سناده  حديثا  ذكر  فار�س  ابن  اأّن 
و�سّلم( مّما يدّل على قّوة باعه يف االإ�سناد ب�رشط �سّحة الرواية اإن 
كان رجال ال�ّسند عدواًل �سابطي، فقد اأورد حديث ر�سول اهلل )�سّلى 
اهلل عليه و�سّلم(: ] ال تناَج�سوا وال تداَبروا وكونوا عباَد اهلِل اإخوانا[ 

باإ�سناده)25(.
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واأّما ما نقله عن اأئّمة الّلغة باالإ�سناد فقد نقل عن اخلليل قوله 
وداللة  كذلك)26(،  العي  يف  اخلليل  ماذكره  وهو  احلْمَرُة«،  »ال�ّسَفُق 
الِغذاء يف قول عمر بن اخلّطاب )وذلك عدل بي غذي املال وخياره( 
دقة الغنم ال�سائبة، فذكر ابن فار�س باإ�سناده اإىل اخلليل  يف باب �سّ
مذكورة  العبارة  وهذه  غذي«،  واحُدها  غاٌر،  �سِ »الِغذاء:�ِسخاٌل  اأّن 
معنى  كذلك  اخلليل  اإىل  باإ�سناده  ونقل  بعينها)27(،  )العي(  يف 
الّنجائب  اإليه  تن�سب  مو�سع  اأو  حلّي  ا�سم  اأّنها  وهي  )اأرحب(  كلمة 
االأرحبّية)28(، وا�ستظهر ابن فار�س اأّن اأرحب هي يف اليمن، مّما يدّل 
اإىل  باالإ�سناد  اأئّمتها)29(،ونقل  وا�ستدراكه على  بالّلغة  على معرفته 
الفّراء)ت207هـ( يف بع�س امل�سائل اللغوّية)30(، كما نقل باالإ�سناد 
ُيقال  واحلّق  القتيبي)31(،  ي�سّميه  وكان  )ت276هـ(،  قتيبة  ابن  اإىل 
اإّن ابن فار�س فّرق كتاب غريب احلديث البن قتيبة يف كتابه حلية 
الفقهاء مّما له عالقة اأو �سبب باملو�سوعات التي ت�سّدى لبيانها ابن 
له  مقّراً  اللغوّية  الدالالت  من  كثرياً  قتيبة  ابن  عن  نقل  فقد  فار�س، 
يف بع�سها وعلى �سبيل املخالفة يف بع�سها االآخر، كما �سنبّي يف 

املطلب الثاين عند بحث ترجيحاته اللغوية -اإن �ساء اهلل تعاىل-.
وال �سّك اإّن طريقة ابن فار�س يف تفريق )غريب احلديث( البن 
قتيبة قد �سلكها ابن منظور من بعده باأ�سلوب اأو�سع، وذلك حي فّرق 
ابن منظور )النهاية يف غريب احلديث( البن االأثري يف كتابه )ل�سان 
حمّلها،  يف  الكلمات  و�سع  باأْن  اللغوّية  املاّدة  وفق  على  العرب( 
وفق  مكانه  يف  لفظ  كّل  فو�سع  واأ�سلها،  احلروف  زيادات  وراعى 
ترتيبه)32(، فلعّل ابن فار�س هو الذي فتح باب هذا املنهج حي فّرق 
اأّن بداية كّل علم  الفقهاء(، وال �سّك  غريب احلديث يف كتابه )حلية 
اأقّل مّما ياأتي بعدها، واأّما َمْن نقل عنهم بالوجادة -اأي عن طريق ما 
وجده يف كتبهم- فقد نقل عن جمهرة الّلغة البن دريد)ت321هـ( 
كتاب  وعن  احُلْمرة«،  »ال�ّسَفق  قال:  فقد  ال�ّسَفق،  معنى  بّي  حي 
الزجاج اأي�سًا)33(، ويق�سد بكتابه كتاب )معاين القراآن واإعرابه(؛ الأّن 

ما اأورده موجود فيه بعينه. 
الفقهاء(  )حلية  كتابه  يف  كان  فار�س  ابن  اإنَّ  القول  وميكن 
فالدليل  اّدعْيَت  اإِن  وهي  �سديدة،  البحث  منهج  يف  طريقة  يعتمد 
واإّما بذكر مو�سع  بال�ّسند،   اإّما  نقْلَت فال�سّحة، فاأكرُث ما نقله  واإن 
على  يدّل  ال  قوٍل  لقبول  معنى  »وال  القائل:  وهو  ومظاّنه،  املنقول 
تبيي  يف  فار�س  ابن  منهج  اإنَّ  يقال  اأن  وميكن  دليل«)34(،  �سّحته 
كتابه  يف  جاء  قد  وبيان  تو�سيح  اإىل  حتتاج  التي  االألفاظ  معاين 
على حموَرْين: االأول: تو�سيح االألفاظ التي يكرث دورانها على األ�سنة 
النا�س يف امل�سائل الفقهّية وبيانها، والتي ا�سطلح عليها باالألفاظ 
والزكاة  والتثويب  وال�سالة   والتيّمم  كالطهارة  االإ�سالمّية)35(، 
وتو�سيحها،  الغريبة  املعجمّية  االألفاظ  بيان  والثاين:  وغريها)36(، 

مثل)املحتدم( و)�سفر الراأ�س( و)ال�ّسحل( و)غلل()37(.

املبحث األول: معايري الفكر الّداللي عند ابن فارس يف 
كتابه »حلية الفَقهاء«

الفقهاء( واإْن كان ميثل واحداً من كتب عّدة  اإّن كتاب )حلية 
للفكر  م�ساراً  ميثل  الكتاب  هذا  ولكّن  الّلغة  يف  فار�س  ابن  �سّنفها 
يف  اللغوّية  املاّدة  ا�ستقراء  وبعد  فار�س،  ابن  انتهجه  الذي  اللغوي 
اأّن الفكر اللغوّي البن فار�س كان ينتهج خم�سة  حلية الفقهاء تبّي 

معايري كّلّية، وهي:

أَوَّالً - التعليل: 

ال�سىء امل�سّمى  اأن يكون فى  الت�سمية، وهو  ويق�سد به تعليل 
اأو  امللحظ  ذلك  فيكون  عنها،  اال�سم معرباً  يكون  ما  اأو �سفة  ملحظ 
ال�سفة هو علة الت�سمية)38(، وقد انتظم يف الفكر اللغوي البن فار�س 
الفكر  وهذا  الفقهاء،  حلية  يف  ورد  ا�سم  لكّل  الت�سمية  عّلة  ي�سّطر  اأن 
اللغوي مل يكن بدعة ابتدعها ابن فار�س يف كتابه، بل كان �سائراً يف 
ذلك على منهج اأ�سالفه من علماء الّلغة، قال ابن االأعرابي)ت231هـ(: 
»االأ�سماء كلها لعلة خ�ست العرب ما خ�ست منها من العلل ما نعلمه 
ومنها ما جنهله«)39(، وقد اأولع به اخلليل، فذكر ع�رشات التعليالت 
اإخفاء  االإخداع  الأنَّ  خمدعًا،  اخلزانة  ت�سمية  عّلة  ومنه  للت�سمية، 
النا�س غوغاء؛ الأنَّ الغوغاء هي  ال�سيء، ومعرفة �سبب ت�سمية �سَفَلة 
�سالم)ت224هـ(  بن  القا�سم  النهج  هذا  على  �سار  كما  اجلراد)40(، 
من  واأكرث  ال�سّكيت)ت244هـ()42(،  وابن  احلديث()41(،  )غريب  يف 
دريد)ت321هـ(  وابن  احلديث()43(  )غريب  يف  قتيبة  ابن  التعليل 
الّلغة()45(  )تهذيب  يف  واالأزهرّي)ت370هـ(  )اجلمهرة()44(  يف 
و)الزاهر()46(، كما اعتمده ابن فار�س يف )جممل الّلغة( و)مقايي�س 

الّلغة()47(، و�سار فكر التعليل منت�رشاً بي وا�سعي املعاجم)48( .
وال �سكَّ اأنَّ مفهوم التعليل عمومًا قد �ساع وانت�رش بي علماء 
عند  جنده  كما  وال�رشفيي،  والنحاة  اللغويي  عند  فنجده  العربية، 
علماء الفقه وال �سيما يف مباحث التعليل الفقهي، ومباحث التعليل 
مفهوم  ولكن  احلكم)49(،  عّلة  عليه  ا�سطلح  مّما  الفقه  اأ�سول  يف 
املعاجم  وا�سعي  من  املذكورين  الّلغة  علماء  عند  اللغوي  التعليل 
مبختلف اأنواعها يختلف عن مفهوم التعليل عند النحاة وال�رشفيي 
كما يختلف عن مفهومه الفقهي واالأ�سويل، وما يعنينا -هنا- هو 
االختالف بي مفهوم التعليلي اللغوي والنحوي، فالعّلة عند الّنحاة 
متّثل العّلة التعليمية ككون )زيد( من )يقوُم زيٌد( مرفوعًا؛ الأنَُّه فاعل، 
واملفعول)50(،  الفاعل  حركة  بي  الفرق  بيان  يف  الرتكيبية  والعّلة 
النحاة املتقّدمي، فقد  العّلة اجلدلّية فلم يكن لها ن�سيب عند  واأّما 
فاأجاب:  النحو  يف  يذكرها  التي  العلل  عن  �ُسِئَل  حي  اخلليل  ذكر 
كالمها  مواقع  وعرفت  وطباعها  �سجيَّتها  على  نطقت  العرب  »اإنَّ 
وقام يف عقولها علله واإْن مل ينقل ذلك عنها«)51(، وهو ما نّبه اإليه 
�سيبويه بقوله »ولي�س �سيٌء مّما ي�سطّرون اإليه اإال وهم يحاولون به 

وجهًا«)52(. 
الذي  والوجه  االأ�سل  بي  اجلامعة  العّلة  اأنَّ  يف  �سكَّ  وال 
اإليه هي ال�سبب املجوِّز يف اخلروج عن االأ�سل، فالتعليل  ي�سطّرون 
اللغوّي كان  التعليل  اأّن  االأوائل كما  النحاة  فكر  ا�ستقرَّ يف  النحوّي 
و�َسَمه  ابن جّني عنوانًا  ذكر  وقد  االأوائل،  اللغويي  فكر  م�ستقّراً يف 
بقوله: )باب يف اأنَّ العرب قد اأرادت من العلل واالأغرا�س ما ن�سبناه 
فالتعليل  جميعًا،  والّلغة  النحو  ي�سمل  وهذا  عليها(،  وحملناه  اإليها 
مذهب فكرّي قامت عليه العرب يف و�سع لغتها، وقال ابن جّني يف 
اأن هذا مو�سع يف تثبيته ومتكينه منفعة  العنوان: »اعلم  بيان هذا 
ظاهرة وللنف�س به م�سكة وع�سمة؛ الأن فيه ت�سحيح ما ندعيه على 
العرب: من اأنها اأرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا، وهو اأحزم لها واأجمل 
الغاية  اإليها«)53(، فالتعليل وبيان  بها واأدل على احلكمة املن�سوبة 
من الكالم داللًة وتركيبًا داّل على حكمة العرب فهم مل يتكّلفوا الكالم 

تكّلفًا اإال وكان لعّلة اأو غر�س مق�سود.
وهذا النهج قد �سار عند اأهل املعاجم م�ساراً يختلف عّما هو 
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عن  ُجُنبًا  م�ساراً  النحاة  عند  النهج  هذا  اأخذ  فقد  النحاة،  عند  عليه 
اأ�سل ما كان عليه،  فقامت العّلة اجلدلّية وعّلة العّلة كما هو وا�سح 
اأّما التعليل عند وا�سعي  يف االإي�ساح يف علل النحو للزجاجي)54(، 
املعاجم اللغوّية فقد اتخذ من تعليل الت�سمية م�ساراً له واّت�سم ب�سهولة 
املاأخذ وو�سوح من�ساأ الت�سمية غالبًا من غري اإفراط وال تفريط؛ ولهذا 
ال نرى راف�سًا لتعليل الت�سمية الذي انتهجه علماء الّلغة اإال يف جمال 
�سبب  يف  خالف  فهو  خالف  ظهر  فاإْن  للت�سمية،  اآخر  �سبب  بيان 

الت�سمية ولي�س يف اأ�سل الفكرة.
ويلحظ على العلماء اأنَّهم بّينوا تعليل الت�سمية يف:

االأذان)56( . 1 ت�سمية  �سبب  فذكروا  االإ�سالمية)55(،  االألفاظ 
الة)57( واملرتّد)58(. وال�سّ

واال�ستنجاء)60( . 2 احَلْي�س)59(  يف  كما  االأجنا�س،  اأ�سماء 
والظُّْهر)61(.

االأعالم، كما يف عرفة)62( ومزدلفة)63( ومنى)64(.. 3
االألفاظ اللغوية الغريبة، كما يف الوتر)65( وال�سغار)66(. . 4

ولكّن الذي يلحظ عند اللغويي وال �سيما ابن فار�س اأنهم كانوا 
يحاولون الّربط بي اال�سم و�سبب ت�سميته، وحاول االأزهري اأْن ي�سع 
الت�سمية،  و�سبب  اال�سم  بي  الرابطة  العالقات  لبيان  كّليًا  قانونًا 
فقال:«اإنَّهم–اأي العرب- رمّبا �سّموا ال�سيء با�سم غريه اإذا كان معه 
اأو من �سببه«)67(، وامل�ستقريء لكالم �ساحب حلية الفقهاء يجد اأّن 
تعليل  عالقات  اإجمال  وميكن  االأزهري،  ذكره  مّما  اأو�سع  العالقات 

الت�سمية امل�ستنبطة من فكره يف:
1. العموم واخل�سو�س: 

اأو  اأ�سل ما و�سع له من عموم  االألفاظ ما يبقى على  اإنَّ من 
خ�سو�س، والّلغة تتاأثر مبا حولها فيحدث فيها تغيري داليّل، يوؤدي 
هذا اإىل تخ�سي�س بع�س الدالالت العامة، اأو تعميم بع�س الدالالت 
اخلا�سة، ويف )حلية الفقهاء( طائفة كبرية من هذه االألفاظ، كقول 
ابن فار�س يف بيان داللة )اجلنابة(، حي قال: )اختلف النا�س يف 
هذا اال�سم، من اأي �سيء اأخذ، فكان ال�سافعي، رحمه اهلل، يذهب اإىل 
اأنَّ ذلك ماخوٌذ من املخالطة، وقال: معلوم يف كالم العرب اأْن يقولوا 
وكان  اإنزال،  منه  يكْن  مْل  واإْن  اأْجَنَب.  قد  امراأَتُه:  خالط  اإذا  للرجل 
يقول: ذلك موجود يف التقاء اخلتاني، واإْن مْل يكْن ثمَّ اإنزال، وقال 
جائزاً  كاَن  مّما  بعيد  اجُلُنَب  الأنَّ  الُبْعد،  من  ماخوذة  اجلنابة  قوم: 
اإذا  الة وغري ذلك، قالوا: وتقول العرب: رجل جنب:  له فعله من ال�سّ
كان بعيداً، واأتيت فالنًا عن جنابٍة، اأي: عن بعد()68(، وهو ما نقله 
جانْبُت  قولك:  من  وكاأنه  البعد،  اجلنابة  »واأ�سل  بقوله:  قتيبة  ابن 
لّج  اإذا  اأهله  جناب  يف  فالن  ولج  وباعْدَتُه،  قطْعَتُه  اأنت  اإذا  الّرجَل 
يف مباعدتهم،... ف�سّمَي الناكُح ما مْل يغت�سْل ُجُنَبًا ملجانبته النا�س 
وبعده منهم ومن الطعام حتى يغت�سل، كما �سّمَي الغريُب جنبًا لبعده 
من ع�سريته ووطنه«)69(، فمخالطة الّرجل المراأته بالنكاح نوع من 
املخالطة، فتكون العالقة بينهما هي اخل�سو�س والعموم، وغريه من 

االألفاظ)70(.
2. امل�سابهة: 

االأ�سماء  ت�سمية  يف  وا�سحة  عّلة  �سيئي  بي  امل�سابهة  تعّد 
مب�سّمياتها، كامل�سابهة يف احلركة واال�سطراب، ومن ذلك ما قاله 

ده يف فمه  يف )ال�ّسواك(: “واأما ال�سواُك ف�ُسّمي بذلك، الأّن الّرجل يردِّ
ويحرُِّكُه”)71(، فرتديد ال�ّسواك �سابه ترديد الّرجل يده يف فمه، ويف 
اال�ستنثار،  هو  »واال�ستن�ساق:  فار�س:  ابن  قال  )اال�ستن�ساق(  داللة 
وهو من ن�سقت الرائحة، اإذا اأدخلتها يف اأنفك. وقد يدعى اال�ستن�ساُق 
ا�ستنثاراً، الأّنُه من اإدخال املاء يف الّنرثة، والّنرثُة: هي االأنُف«)72(، 
ف�سابه اال�ستن�ساق اال�ستنثار يف االإدخال يف االأنف، ومنه )الّر�ساع( 
الذي هو »�رشب اللنب من ال�رشع، والعرب تقول: لئيم را�سع، وذلك 
ي�سمع �سوت  لئاّل  يحلبها،  وال  والغنَم،  االإبَل  يرت�سع  كان  رجاًل  اأنَّ 
احللب في�ساأل اللنب«)73(، اإذ الرِّ�ساُع م�ّس الّثدي مطلقًا، ويف ال�رّشع 
االأزهري:«  اآدميٍة يف مّدِتِه)74(، قال  الر�سيع من ثدي  ال�سبّي  م�ّس 
ع: التي  ع بعد، وامُلر�سِ ع ومل ُتر�سِ واملر�سع: التي قد دنا لها اأن ُتر�سِ
معها ال�سبيُّ الر�سيع«)75(، فالر�سيع �سّمي ر�سيعًا مل�سابهته االأ�سل 
�س بال�رشع مّما  الّلغوي، وهو الر�ساع من الثدي مطلقًا، ولكّنه خ�سّ

تقّدم.
3. املجاورة: 

داللة  يف  كما  منه،   لقربه  يجاوره  مبا  ال�سيء  ي�سّمى  قد 
من  النَّجوُة  والّنجاُة:  مدٍر،  اأو  مباء  التَّنظُُّف  هي  التي  )اال�سِتنجاُء( 
»اأما  فار�س:  ابن  وقال  املاء)76(،  يعُلوه  ال  االرتفاع،  اأي:  االأر�س، 
اال�ستنجاء، فمن قولك اأي�سًا: نظف نف�سه، وذلك اأنه ينّظف نف�سه من 
الّنجو، ونا�س يقولون: اإمّنا �سّمي اال�ستنجاء، الأّن العرَب كان اأحدهم 
اأراد احلدث ي�سري بنجوة، فقالوا: ذَهَب ينجو، كما قالوا: يتغوَّط،  اإذا 
ف�سّمي  باالأحجاِر«)77(،  التم�سَُّح  اال�ستنجاُء  �سار  حتى  ذلك  كرُثَ  ثمَّ 

اال�ستنجاء الذي هو فعل النجو با�سم املكان املجاور للفعل.
4. ال�سببية: 

بيان  يف  البالغة  علماء  بحثها  التي  العالقة  من  نوع  هي 
الّلغة،  العالقة علماء  اإىل هذه  نّبه  عالقات املجاز املر�سل)78(، وقد 
اأو  معه،  كان  اإذا  غريه  با�سم  ال�سيء  ي�سّمى  »قد  قتيبة  ابن  وقال 
االأ�سل  يف  التي  النون-  -بك�رش  )النِّفا�س(  هذا  ومن  ب�سببه«)79(، 
الفاء فيهما:  النون وفتحها-، مع ك�رش  م�سدر نف�ست املراأة -ب�سم 
الت�سّقق  وهو  الّتنفُّ�س،  من  نفا�سًا  الوالدة  و«�ُسّميت  ولدت)80(،  اإذا 
نفا�سًا  �ُسّميْت  وقيل:  ت�سّققت،  اإذا  القو�ُس:  تنف�ست  يقال:  واالن�سداع، 
ملا ي�سيل الأجلها من الّدم، والّدم: النََّف�س كما تقدَّم، �ُسّمَي الّدم اخلارُج 
نف�ُسه نفا�سًا؛ لكونه خارجًا، ب�سبب الوالدة، التي هي النفا�س، ت�سمية 

للم�سبب با�سم ال�سبب«)81(.
ومثل ذلك مّما اأورده ابن فار�س قوله يف )القا�سي والفا�سل 
ينفذ  اأي:  يق�سي،  الأّنه  القا�سي،  »�ُسّمَي  فقال:  واحلاكم(،  والفتاح 
اأبواَب  يفتح  الأّنه  والفّتاح  يف�سلها.  الأّنه  والفا�سل،  االأحكام، 
الق�سايا، واحلاكم، الأنه مينع من الظلم، ويقال: حكمت فالنًا عن كذا، 
ف�سله يف  ب�سبب  قا�سيًا  القا�سي  ف�سّمي  منعته«)82(،  اإذا  واأحكمته: 
يدّل  اأ�سٌل �سحيٌح  )ق�سي(«  باأنَّ  )املقايي�س(  واأ�ساف يف  االأحكام، 
... والق�ساُء: احلكم،...�سمي  اأمٍر واإتقانه واإنفاِذِه جلَهِتِه،  اإحكام  على 
القا�سي قا�سيا، الأنه يحكم االأحكام وينفذها. و�سميت املنية ق�ساء 
الباب  اآدم وغريه من اخللق...، وكل كلمة يف  ابن  اأمر ينفذ يف  الأنه 

فاإّنها جتري على القيا�س الذي ذكرناه«)83(.
5. الت�سمية باحلال يف ال�سيء:

ال�سيء بحاله املعرّب عنه، كما يف داللة )املنرب(،  ُي�سّمى  وقد 
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وكذلك  �سوته،  عال  اإذا  نرب  قولك:  من  )واملنرب،  فار�س:  ابن  قال 
اخلاطب يعلو �سوته، ومنرب، مفعل منه، ولذلك �سميت الهمزة نربة، 
الأنَّ من نرب احلرف رفع �سوته()84(، واأ�سار يف )املجمل( و)املقايي�س( 
فقد  �سيئا  رفع  من  وكل  وعلّو،  رفع  على  يدّل  �سحيح  اأ�سله  اأنَّ  اإىل 
نربه، ومّما ُيقا�ُس على هذا الّنرب: دويبة، واجلمع اأنباٌر، الأّنه اإذا دّب 
اأ�سحاب  من  غرُيه  واأّكده  وارتفعْت)85(،  جلوُدها  توّرمت  االإبل  على 
اآلته«)87(،  اأو  ال�سوت  رفع  ملحّل  ا�سم  واملنرب  اللغوية)86(،  املعاجم 
ويلحظ اأّن الت�سمية ههنا باعتبار ا�سم املكان، واأّما باعتبار الزمان 
الأنَّ  �ُسّمَي،  فاإمنا  النفر،  »يوم  فقال:  الّنفر(،  )يوم  ت�سمية  يف  فكما 
النا�َس ينفرون فيه من ِمنى«)88(، فالت�سمية هنا باعتبار احلال فيه، 
علماء  ا�ستعمله  العالقة  من  النوع  وهذا  وزماٍن،  مكاٍن  اإىل  ويتنوع 
البالغة يف بيان عالقات املجاز املر�سل)89(، ويوجد موا�سع اأخرى 

يف هذا الباب)90(.
6. ت�سمية الكّل با�سم اجلزء:

ال�سيء با�سم اجلزء منه، حي يكون ق�سد املتكّلم  وقد ي�سّمى 
وقد  االأعظم،  واملق�سد  االأ�سا�س  املحور  وجعله  اجلزء  ذلك  تعظيم 
ا�ستعمله الر�سول )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( حي قال ]احلّج عرفة[)91(، 
جُّ)92(، مع اأّن احلّج يت�سّمن  ، الَِّذي اإَِذا َفاَت، َفاَت احْلَ جِّ ْلُب احْلَ الأنها �سُ
اأركانًا اأخرى غري الوقوف بعرفة،  ولكن ملا كان الوقوف هو املق�سد 
االأعظم جعل احلّج عرفة، ومنه ما ذكره ابن فار�س بقوله »اأما الن�سك، 
َي احلّج املنا�سَك لظهور الّذبح فيه«)93(، وقال يف  فالذبح، واإمنا �ُسمِّ
)املجمل( باأنَّ الن�سيكة هي الذبيحة)94(، ف�سّمي النُّ�ُسك با�سم جزئه، 

وت�سمية الكّل با�سم اجلزء عادة مّتبعة يف الّلغة لنفا�سة هذا اجلزء.
7. اال�ستقاق من ا�سم اجلن�س:

وهذا النوع من العالقة ُيعَرف عند اال�ستقاق من ا�سم اجلن�س، 
فاإّن اال�ستقاق يرّد االأ�سياء اإىل اأ�سولها، قال ابن دريد: “ويديت الرجل 
�رشبت  اإِذا  وبطنته  َراأ�سه  �رشبت  اإِذا  راأ�سته  َومثله  َيده.  �رشبت  اإِذا 
يف  فار�س  ابن  ذكره  ما  ومنه  رئته”)95(،  �رشبت  اإِذا  وراأيته  َبْطنه 
عّلة ت�سمية )اجللد( و)البطن( و)الراأ�س(، فقال: »اأما اجللد، فمن قولك: 
راأ�َسُه،  �رشْبُت  اأي:  راأ�سته.  تقول:  كما  جلده،  �رشْبت  فالنًا،  جلدت 
وبطْنُته، اأي: �رشْبُت بطَنه، فكذلك جلدته، معناه: �رشبت جلده«)96(.

8. ت�سمية فعيل مبعنى )مفعول( اأو )فاعل(:
)فعيل(  تاأويل  طريق  عن  الت�سمية  علة  اللغويون  يذكر  وقد 
مبعنى )مفعول( اأو )فاعل(، كما يف ت�سمية )ال�سهيد( مبعنى م�سهود 
�سهيداً،  و�ُسّمي  �سهيد،  فجمع  )ال�سهداء(  “واأّما  قال:  املالئكة،  من 
على  ل�سقوطه  �سهيداً  �ُسّمَي  قوٌم:  وقال  ت�ْسَهُده،  الّرحمة  مالئكة  الأنَّ 
ّح«)97(،  االأر�س، وذلك اأّن االأر�َس ُت�َسّمى ال�ّسهادة، والوجُه االأّوُل اأَ�سَ
واأّوله االأزهري مبعنى)فاعل(، فقال:« قيل �ُسّمي �سهيداً الأنَّ مالئكة 
الأّنه من جملة  �ُسّمَي �سهيداً  الّرحمة ت�سهده فرتفع روحه، وقيل: بل 
مْن ي�ست�سهد يوم القيامة على االأمم اخلالية،..فهو على التاأويل �سهيد 

مبعنى �ساهد«)98(.
وال بدَّ من االإ�سارة اإىل اأنَّ فكر التعليل اللغوي عند املتاأخرين 
كالفريوزابادي �سعف مقارنًة مبا كان قبله الهتمامه بجمع األفاظ 
)املعجم  بعده، كما يف  َمْن جاء  وبيان معانيها مطلقًا، وكذا  الّلغة 

الو�سيط( مثاًل.

ثانياً- التعميم:
التعميم من العموم، وهو ال�سمول يف الّلغة، ُيقال: عّم ال�سئ يعّم 
فار�س  ابن  وعّرف  ي�سملهم)99(،  يعّمهم  االأمر  وعمَّهم  �سمل،  ُعمومًا: 
اجلملة  ياأتي على  الذي  »العاّم  بقوله:  احبي(  )ال�سّ العام يف كتابه 
ال يغادر منها �سيئًا، وذلك كقوله جّل ثناوؤه ]َخَلَق ُكلَّ َداآبٍَّة ّمْن مَّاآٍء[
)فقه  كتابه  يف  الثعالبي)ت429هـ(  عقد  وقد  ]النور/45[«)100(، 
الّلغة  اأئمة  اأطلق  ما  وهي  الكّليات  )يف  بعنوان  االأّول  الباب  الّلغة( 
يف تف�سريه لفظة كّل()101(، وو�سع الّلغويون القدماء �سابطًا ملا دّل 
على العموم، وهو دخول )كّل( عليه، بل هو اأهم �سيغة فـ »لي�س يف 

كالم العرب اأعّم منها«)102(. 
اأداء  واهتمَّ ابن فار�س بذكر كّليات املعاين، وهذه طريقة يف 
املعاين �سديدة، فابن فار�س كان يريد من كتاب )حلية الفقهاء( اأْن 
ي�سطر فيه معياراً اأ�سا�سًا من مفاهيم الفكر الّداليّل، وهو ذكر كّليات 
اجلزئي  الأنَّ  اجلزئيات؛  معرفة  ت�سّهل  الكّليات  معرفة  الأنَّ  املعاين؛ 
احلفظ  لي�سهل  الكّلية  املعاين  يذكر  كان  ولهذا  الكّلي،  يف  مت�سّمن 
)حلية  كتاَبه  فار�س  ابن  ابتداأ  هذا  من  قريبة  ولعّلة  واال�ستعمال، 
الفقهاء( بذكر مقّدمات ممّهدات قبل ال�رشوع يف بيان غريب االألفاظ، 
ابن  ذكره  ومّما  واخلا�س)103(،  العام  ذكره  املقدمات  هذه  ومن 
الَكْعباِن:  »واأمَّا  )الكعب(:  العموم:قوله يف داللة  فار�س على طريقة 
من  نتاأ  ملا  وُيقاُل  َكْعٌب،  له  ُيقاُل  ناتئ  ُكلُّ  وكذلك  الّناتئاِن،  فهما 
اإذا نتاأَ، واآمراأٌة كاِعٌب«)104(، ومثله  الّرمح كْعب، وَكَعَب ثْدُي املراأِة: 
َطَرٌف،  واالإبُن  َطَرٌف،  »واالأُب  فقال:  بة(  )الَع�سَ معنى  عن  اأورده  ما 
َبْت به،  والعمُّ جانٌب، واالأُخ جانٌب، فلّما اأحاطت به هذه القراباُت َع�سَ
َب به، ومنه الِع�سابُة«)105(،  وُكلُّ �سيٍء ا�ستداَر حْوَل �سيٍء، فقد َع�سَ

وغريها من املوا�سع)106(.

ثالثاً- التوضيح :
يعّد التو�سيح معياراً اأ�سا�سًا يف املعاجم اللغوّية، فاإنَّ مفهوم 
االألفاظ  معاين  عن  واالإلبا�س  االإبهام  اإزالة  هو  اللغوي  املعجم 
اأعجم  يف  والهمزة  اأعجم،  من  مكان  ا�سم  هو  املعجم  الأنَّ  امل�ستقّلة 
لالإزالة وال�سلب)107(، فوظيفة املعجم هي التو�سيح، واأّما ما انتهجه 
ابن فار�س يف حلية الفقهاء من الفكر الداليّل يف تو�سيح املعاين 

فقد اّتخذ م�سارات عدة، وهي:
التعريف . 1 طريقة  على  وذلك  واالأ�سهر:  االأعرف  الّلفظ  ذكر 

اللفظي الذي ذكره علماء اآداب البحث واملناظرة اإذ بّينوا اأنَّ التعريف 
فيف�سل  معنى  على  الداللة  وا�سح  اللفظ  يكون  اأْن  هو«  اللفظي 
االأ�سد«)108(،  الغ�سنفر  كقولك  املعنى،  ذلك  على  داللة  اأو�سح  بلفظ 
الداللة  وا�سح  اآخر  بلفظ  اللفظ  معنى  تعيي  هو  اللفظي  فالتعريف 
الّلغة)109(،  اأهل  طريق  وهو  ال�سامع،  اإىل  بالن�سبة  املعنى  ذلك  على 
اأهل  اأّنهم �رّشحوا باأّن هذا االأ�سلوب من التعريف هو طريق  ويلحظ 

الّلغة من علماء املعجم.
االأعّم  املعنى  بذكر  املطلوب  اللفظ  معنى  بيان  يكون  وقد 
مع  اللعب)110(،  هو  الّلهو  كقولهم  االأخ�ّس  اأو  نبٌت،  �سعدان  كقولهم: 
اأّن الّلعب نوع من اأنواع اللهو، فهو اأخ�س منه، ولهذا قال ابن فار�س 
يف بيان معنى اللهو« هو كّل �سيء �سغلك عن �سيء فقد األهاك«)111(، 
وال �سّك اأّن مفهوم االأ�سهر يق�سد به عند علماء الّلغة ما هو متعارف 
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بي النا�س، ولي�س عند �سنف معّي اأو طبقة معّينة، ومن هذا الباب 
)ال�ّسجاج(: »فمنها:  اأنواع  وت«)112(، وذكر يف  ال�سّ قوله »اجلرجرة: 
احلار�سة، وهي التي حتر�س اجللد، اأي: ت�سّقه. ويقال: حر�س الق�سار 
ك�َسَيالن  قلياًل،  دُمها  ي�سيل  التي  وهي  والدامعة:  �سقَُّه.  اإذا  الثوَب: 
الّدْمَعة. والبا�سعة: التي تاأخذ يف الب�سعة، وهو الّلحم. واملو�سحة: 
وهي التي تبدي و�سح العظم. والها�سمة: وهي التي ته�سم العظم، اأي 
تك�رشه، واملنقلة: وهي التي تنقل منها فرا�س العظام. واالآمة: وهي 

التي تبلغ اأّم الراأ�س، وهو الّدماغ«)113(.
ذكر ال�سّد اأو النقي�س: . 2

وهي طريقة من طرائق بيان املعاين، فبال�سّد تتبّي املعاين، 
كما يف قول ابن فار�س يف بيان داللة )االإباحة( قائاًل: »واأما االإباحة: 
اأي:  الدار،  باحة  اإذا مل حتظره، وهو ماخوذ من  ال�سيء،  اأبحت  فمن 
مت�سعها، ف�سميت االإباحة اإباحة الت�ساع االأمر فيها، وحقيقة الكالم: 
ذلك.  العرب  الغالب يف كالم  الأّن  احلمى،  االإباحة  اأن يجعل خالف 

والفقهاء يذكرون احلظر واالإباحة، وكل ذلك �سائع ذائع«)114(.
بيان التغاير بني املت�سابهات :. 3

ومن طرق البيان الوقوف عند التغاير بي املت�سابهات، كبيان 
ترَد  اأْن  اللغوية(  بـ)املثّنيات  ويق�سد  اللغوية،  املثنيات  يف  التغاير 
حروفها،  حركة  يف  وخمتلفتان  احلروف  برتتيب  متفقتان  كلمتان 
القدماء  وتناولها  بينهما)115(،  املعنى  اختالف  ذلك  على  ويرتّتب 
يف )باب احلرفي الّلَذين يتقاربان يف اللفظ ويف املعنى ويلتب�سان، 
املثنَّيات  فمن  االآخر()116(،  مو�سَع  اأحدهما  النا�س  و�سع  فرمبَّا 
قال  الباليُة،  فالعظاُم  الرِّمَُّة  »واأّما  الرُّمَُّة(:  )الرِّّمة-  داللة  قوله يف 
والرُّمَُّة  رميٌم[]ي�س/78[،  وهَي  الِعظاَم  ُيْحِيي  َمْن  ]قاَل  تعاىل:  اهلل 
ب�سّم الراء احلْبُل اخَلَلُق«)117(، وفرق اأي�سًا بي داللة )ُمريع- َمريع(: 
فهو  كذلك،  كان  فاإن  امليم،  ب�سّم  تكون  اأن  يحتِمُل  مريعًا،  »وقوله: 
الذي ياأتي بالرِّيع، وهو الّنزل الّزيادة والّنماء، واإن كاَن بفتح امليم، 
فهو الذي ي�سيُِّب االأماكَن َمريعًة، وهو يف نف�سه َمريٌع، يقاُل: مكاٌن 

بًا«)118(.  َمريٌع: اإذا كاَن ِخ�سْ
االإحالة اإىل الُعْرف: . 4

دريد  كابن  العرف،  اإىل  االإحالة  الّلغة  علماء  من  كثري  انتهج 
»واملّد  معروف«،  و«اخلّد  معروف«،  البعو�س  »والبّق  قال:  حي 
كقوله  الّلغة(،  )جممل  يف  فار�س  ابن  وتبعه  معروف«)119(،  مكيال 
اإذ  )املقايي�س(،  يف  وكذا  معروٌف«)120(،  »والّلهو  )لهو(:  ماّدة  يف 
و«االأراك  معروف«،  االإبط  كقوله«  النا�س،  بي  املتعارف  اإىل  اأحال 
وهو �سجر معروف«، و«البول معروف«، و«الّتّل معروف«)121(، ومن 
اإحالة ابن فار�س اإىل العرف مّما اأورده يف )حلية الفقهاء( قوله يف 
)النحر(: »فالنحر معروف«، ويف )اخُللع(: »اخللع معروف يف كالم 
العرب«، ويف )الفراق(: »والفراق معروف«)122(، وال �سكَّ يف اأنَّ كثرياً 
من املتعارف بي النا�س يتغرّي بتغيري الّزمن واملكان؛ الأنَّ العرف 
مبنّي على اأ�سا�سي، هما الزمن واملكان، ولكنَّ علماء املعجم العربّي 
ولعّله  زمانهم،  يف  املتعارف  اإىل  االألفاظ  بيان  من  كثرياً  اأحالوا 

ب�سبب االإيجاز، ولو�سوحه يف زمانهم. 

رابعاً- االحتجاج واالستدالل:
اأو  اآيٍة  تف�سري  يف  وقراءاته،  الكرمي  بالقراآن  فار�س  ابن  احتّج 

ترجيح راأي اأو تو�سيح م�ساألة، فهو مييل اإىل الكوفّيي يف اال�ست�سهاد 
بالقراءات، ومنه ما اأورده يف بيان داللة )الَفْيُء( يف باب الّطالق، 
جانٍب  من  رجع  اإذا  لُّ:  الظِّ فاء  ُيقاُل:  فالّرجوُع،  الَفْيُء  »واأّما  فقال: 
اهلِل[  اأْمِر  اإىل  تفيَء  ]َحتَّى  تعاىل:  اهلل  قال  املغِرِب،  اإىل  امل�رِشِق 
يف  اأوردها  التي  القراءات  ومن  ترِجَع«)123(،  اأي:  ]احلجرات/٩[، 
كتابه ما ذكره يف داللة )ِعلٌم( يف قوله تعاىل: »]َواإنَُّه َلِعْلٌم لل�سَّاَعِة[
اأمارة  اأي:  لل�ّساعة[،  َلَعَلٌم  ]واإنَُّه  يقروؤونها  ]الزخرف/61[،«ونا�س 
ومثله  وعالمة،  �رشط  اأي  االأعم�س)125(،  قراءة  وهي  وداللة”)124(، 
ما ذكر يف)اأ�سل الزكاة(: فقال:«النماء والزيادُة..، ومنه قوله تعاىل: 
اأي نامية«)126(، وهي متواترة،  َنْف�سًا زاكَيًة[ ]الكهف/74[،  ]اأََقَتْلَت 
قراأ بها نافع وابن كثري واأبو عمرو واأبو جعفر، ا�سم فاعل من زكا، 

اأي: طاهرة من الذنوب)127(، وغريها من املوا�سع)128(. 
وا�ستعان ابن فار�س باحلديث ال�رشيف يف كثرٍي من املوا�سع 
حي يريد بيان داللة األفاظ معّينة كلفظة )النّية(، فقال: »واأّما النّية: 
لر�سول  قال  وانتوْيُتُه،  ال�سيَء،  َنَوْيُت  ُيقاُل:  والعزميُة،  ُد  الق�سْ فهَو 
باملق�سود  اأي:  بالنّيات[  االأعماُل  ]اإمنَّا  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل 
والعزائم«)129(، وكذا يف لفظة )الفالح( قائاًل: »واأما الفالح فالفوز 
قال  م�سعود:اإذا  ابِن  حديث  ويف  اجلّنة،...  يف  واخللود  والبقاء 
من  وغريهما  فُوزي”)130(،  اأي:  باأْمِرِك،  المراأته:ا�سَتْفِلِحي  الّرجُل 

املوا�سع)131(.
اأّما ا�ستدالله بال�سعر فتمّثل يف عدم اال�ست�سهاد بكثري من ال�سعر 
ما مل يتطّلب ال�سياق ذلك، فقال يف داللة )الَعول(: “ونا�ٌس يقولون: 
باأ�سعاٍر كثرية،  اأن ال جتوروا. واحتّجوا يف ذلك  اأدنى  معناها: ذلك 
واالأمُر يف ذلك قريٌب مّما ذكرناُه يف الُقْرء، وذلك اأنَّا ال نْنِكُر اأنَّ الَعْوَل 
الكثري”)132(،  اال�ست�سهاد  اإىل  بهم  حاجة  فال  اجَلْوِر،  على  يقُع  قد 
من  اجلاهليي  ب�سعر  اال�ست�سهاد  يف  عمومًا  اللغويي  م�سلك  و�سلك 
اأ�سحاب املعّلقات)133(، واملخ�رشمي)134(، واال�سالميي)135(، بيد 
اأّنه ا�ست�سهد ب�سعر ب�سار بن برد من املولَّدين من دون ذكر ا�سمه، حي 
نقل عن ال�سافعي امل�ساألة يف )بيع املالَم�َسة()136(، فلعّله كان يرى 

اال�ست�سهاد ب�سعره.
وقد  الغالب)137(،  يف  قائله  اإىل  ال�سعر  فار�س  ابن  ين�سب  ومل 
�رشَّح يف و�سف املاء بـ)املالح( –حي احتّج ببيت �سعري- بعدم 
يحتّج  ومل  ربيعة)139(،  اأبي  بن  لعمر  والبيت  القائل)138(،  معرفة 
اإال يف موا�سع حمددة جّدا، قال  واأمثالهم  العرب  ابن فار�س بكالم 
احتدَم  ُيقاُل:  احلرارة.  ال�سديُد   : فاملحتدُم  )املحتدم(«:  داللة  يف 
َحْدٍم، والُع�ْسُب يف  يُف يف  اإذا طلَع جنٌم فال�سّ الّنهاُر، والعرب تقول: 
َحْطٍم«)140(، وا�ست�سهد مبَثَلي فقط، االأول حي بّي داللة )امُلحاقلة( 
الّزرع باحُلْنطة،.. وكّل ذلك ماأخوٌذ من  فقال: »واأّما املحاقلة فبيع 
اأمثال  ويف  املحاِقُل،  لالأقِرَحِة:  وُيقاُل  الَقَراُح،  هو  واحَلْقُل:  احَلْقِل، 
الوالُد  َيِلُد  القراُح:ال  ومعنى  احَلْقَلُة«)141(،  اإاّل  الَبْقَلَة  ُتْنِبُت  ال  العرب: 
اإال مثله)142(، والثاين يف لفظة )الغارب(، فقال :«واأّما قوُلُه: )َحيْبُلِك 
ِه  على غارِبِك( فماأخوذ من اأّن الرجَل اإذا ّخلَّى عن ناَقِتِه للرَّْعِي اأو َغرْيِ
اأرخى َحْبَلها، واألقاُه على �َسناِمها، والعرُب تتَمثَُّل بذلك كثرياً«)143(.

خامساً- الفروق اللغوّية : 
اأخذ ابن فار�س مبذهب �سيخه ثعلب يف ت�سمية ال�سيء الواحد 
باأ�سماء خمتلفة –كما �رشح بذلك يف )ال�ساحبي(-، فقال: »وي�سمى 
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واحل�سام،  واملهّند  »ال�سيف  نحو:  املختلفة،  باالأَ�سماء  الواحد  ال�سيء 
من  بعده  َوَما  )ال�سيف(  وهو  واحد  اال�سم  اإن  َهَذا:  يِف  نقوله  والذي 
معنى  غري  فمعناها  منها  �سفة  كل  اأن  ومذهبنا  �سفات،  االألقاب 
بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  �سيخنا  مذهب  وهو  نقول،  وبهذا  االأخرى،... 

يحيى ثعلب«)144(.
والأنَّ مذهب ابن فار�س هو اإنكار الرتادف فقد �سعى اإىل اإبراز 
معياراً  االأمر  هذا  و�سار  الرتادف،  فيه  ُيظّن  فيما  اللغوية  الفروق 
الدقائق يف  األطف  االألفاظ املتقاربة املعنى، وكان يتلّم�س  يزن به 
الرتادف، ومثال  ُيظّن فيها  التي  االألفاظ  الداللّية بي  الفروق  بيان 
ذلك قوله يف الفرق بي )اخلي�سوم واالأنف(، فقال: »فاأّما اخليا�سيم، 
فجمع َخي�سوم، وهي اأعايل االأنِف، قال بع�س اأهل الّلغة: واالأنُف كّله 
االأمر  وكذا  االأّوُل«)145(،  هو  ال�سافعّي  اأراده  والذي  َخي�سومًا،  ُي�سّمى 
واخلائن  واملختل�س  وامُل�سَتِلب  واملحارب  )ال�سارق  بي  الفرق  يف 
ماِل  اأْخَذ  حّرم  وجلَّ،  عزَّ  اهلل  اأنَّ  النا�ُس  :«واأجمع  فقال  والغا�سب(، 
ِحْرٍز  مْن  ذلك  الواحُد  اأخَذ  واإن   ، حقٍّ بغرِي  املعاهد  واملْرِء  امل�سلم 
ُم�سَتْخفيًا باأْخِذه، فاإّنُه ُي�َسّمى �ساِرقًا، واإْن اأخَذُه ُمكاَبرًة من �ساحِبه 
يف �سحراَء، فاإنَُّه ُي�سمَّى حُماربًا، واإْن اأخذُه على تلك ال�سَّبيِل ا�ستالبًا، 
فاإّنُه  عليه،  موؤمَتنًا  كان  �سيٍء  من  اأخذُه  واإْن  خُمَتِل�سًا،  ي�َسّمى  فاإنَُّه 
ِل قوٍَّة،  ُي�سّمى خاِئنًا، واإْن اأخذُه َق�رْشاً للماأخوِذ منه بغَلبِة ُمْلٍك، اأو َف�سْ
بًا، وُكلُّهم يف ا�سم الّظلم م�سرتكون، ويف وجوِب الرَّدِّ  فاإنَُّه ُي�سّمى غا�سِ

�َسواٌء«)146(، وغريها من املوا�سع)147(.
الرتادف  �سبيل  على  ذكره  فار�س  ابن  اأنَّ  فيه  ُيظنُّ  ما  واأّما 
واملراح  املاأوى  »فهو  االأِبل(  )اأعطان  بيان معنى  قوله يف  كما يف 
واملبارك«)148(، فهو من باب التو�سيح، وقد مّر اأنَّ التو�سيح معيار 
الغريبة،  االألفاظ  تو�سيح  يف  اللغوّية  املعاجم  علماء  �سلكه  وم�سلك 

واإال فاإنَّ ابن فار�س قد ثبت اأنَّه من منكري الرتادف –كما تقّدم-. 

 املبحث الثاني: النقد الّداللي عند ابن فارس يف كتاب 
»حلية الفقهاء«

به  يقوم  التي  الّلغوّية  االإجراءات  اأهّم  من  الّداليل  النقد  ُيعّد 
الّلغة  الأ�سول  فهمٍ  عن  تعرّب  الّداليل  النقد  اإجراءات  الأنَّ  الّلغة،  عامل 
وا�ستيعاب لنظامها، وبعد ا�ستقراء وتتّبع اإجراءات ابن فار�س النقدية 

الداللّية تبّي اأّنه اّتخذ م�سارات عّدة، وهي:

أوالً - العالقات الّداللّية )اإلحالة الّداللّية(:

اإنَّ معرفة العالقات بني الكلمات حتتاج اإىل اطالع وا�ستيعاب 
الكلمات  الداللّية بني  والعالقات  اللّغة وكلماتها،  األفاظ  لكثري من 

التي ذكرها ابن فار�س يف )حلية الفقهاء( هي:
التواطوؤ:. 1

مل يذكر ابن فار�س هذا امل�سطلح يف حلية الفقهاء ولكّنه نّبه 
اإليه من حيث املعنى، وم�سطلح التواطوؤ ا�ستعمله الغزايل)ت505هـ( 
االألفاظ  فذكر  عمومًا،  الكلمات  بي  الّداللية  العالقات  اأجمل  حي 
املتواطئة باعتبارها نوعًا منها، وق�سد باالألفاظ املتواطئة االألفاظ 
الداّلة على اأعياٍن متعّددة مبعنى واحد م�سرتك بينها ترجع اإليه)149(، 
والك�سف عن هذا النوع من العالقات الداللية يحتاج اإىل مزيد نظر 
اأ�سار ابن جّني اإىل هذا النوع وو�سَمه بــ )باب يف  ودقة تاأّمل، وقد 
تالقي املعاين على اختالف االأ�سول واملباين(، ثّم و�سفه بقوله »هذا 

الّداللة على �رشف هذه  قوّي  املنفعة  العربية ح�سن كثري  ف�سل يف 
اأ�سل  عن  فتبحث  كثرية  اأ�سماء  الواحد  للمعنى  اأن جتد  وذلك  الّلغة، 
وجعل  �ساحبه«،  معنى  اإىل  املعنى  مف�سي  فتجده  منها  ا�سم  كّل 
هذا النوع بابًا وا�سعًا يف الّلغة، وقال فيه: »وال يح�سنون –اأي اأهل 

الّلغة- ملا نحن فيه من حديثه فرعًا وال اأ�ساًل«)150(. 
باإرجاعه  اأي  اجمااًل،  املنهج  وفق  على  فار�س  ابن  �سار  وقد 
»اأ�سالن  بقوله  عنه  وعرّب  واحد،  معنى  اإىل  الواحد  االأ�سل  معاين 
والفرق  املعنى«)151(،  يف  متقاربان  »اأ�سالن  وبقوله  متقاربان«، 
بي منهج ابن جّني ومنهج ابن فار�س هو اأنَّ ابن جّني كان يرجع 
اللفظتي املتبايني اإىل معنًى اإذا ت�سّمنا معنًى كلّيًا واحداً، وهو ما 
و�سمه الغزايل فيما بعد باالألفاظ املتواطئة-كما تقّدم- اأي: االألفاظ 
باإرجاع  تلّطف  فقد  فار�س  ابن  واأّما  واحد،  معنًى  على  املتواطئة 
الّلفظ الّدال على معني اإىل معنى واحد، وهو ما و�سمناه بالتواطيء 
املعنوي، فقد اأرجع ابن فار�س )احلج والعمرة( اإىل معنًى واحد، وذلك 
الزيارة  هو  »احلّج  فقال:  منهما،  لكّل  اللغوي  املعنى  اإىل  بالرجوع 
اأي:  معتمراً،  فالٌن  اأتانا  يقال:  الزيارة،  هو  العمرة  وكذلك  والق�سد، 
زائراً«)152(، فاإنَّ �رشيان معنى الزيارة يف احلّج والعمرة جعل فيهما 

تواطوؤاُ لفظيًا، وذلك ب�رشيان معنًى واحٍد يف اللفظي.
ومّما جرى فيه على التواطوؤ ولكن من حيث املعنى ال من حيث 
الّلفظ ارجاع معنيي َوَرَد عليهما لفٌظ اإىل معنًى واحد، فالتواطوؤ هنا 
معنوّي ولي�س لفظّيًا، كما يف اإرجاع معنَيي اجلنابة اإىل معنًى واحد، 
واملجامعة)153(،  املخالطة  من  اجلنابة  اأّن  ال�سافعي  عن  نقل  فقد 
وذهب بع�س الّلغويي اإىل اأّن اجلنابة ماأخوذة من الُبعد، الأّن َجُنُب 
ياأتي مبعنى َبُعَد)154(، قال ابن فار�س: »اجليم والنون والباء اأ�سالن 
تعاىل:  قوله  الُبعد«)155(، ومنه  واالآخر  الناحية  اأحدهما  متقاربان، 
ابن  قال  ولهذا  ]اإبراهيم/35[،  ناَم[  االأَ�سْ َنْعُبَد  اأْن  وَبِنيَّ  ]َواآْجُنْبني 
فار�س: »وقال قوم اجلنابة ماأخوذة من البعد، الأّن اجُلُنَب بعيد مما 
كان جائزاً له فعله من ال�سالة وغري ذلك«)156(، ثمَّ قام بنقده الّداليل 

باإجراءات اإرجاع املعنيي)البعد واملخالطة( اإىل اأ�سل واحد.
اال�سرتاك اللفظي:. 2

�سيبويه  نّبه  فقد  اللفظي،  بامل�سرتك  كثرياً  اللغويون  اهتّم 
واختالف  اللفظي  اتفاق   .... كالمهم  من  اأّن  »اعلم  قوله:  يف 
املعنيي«)157(، ثّم ا�ستهر وذاع �سيته وعقد له ابن فار�س ف�ساًل يف 
احبي يف فقه الّلغة(، وذكر له اأمثلًة)158(، ول�سنا ب�سدد  كتابه )ال�سّ
بيان وقوعه واخلالف فيه، ولكن الغر�س هو اأْن نقول اإّنه يكاد اأكرث 
اللغويي يذكرون امل�سرتك اللفظي، وهكذا بحثه ابن فار�س يف حلية 
الفقهاء، الأنَّ الن�ّس على امل�سرتك اللفظي كان عادة اأكرث اللغويي، 
ومن االألفاظ التي نّبه على ورودها على امل�سرتك اللفظي: ما اأورده 
من دالالت )القنوت(، فقال: »واأما القنوت، فطول القيام، ويف بع�س 
والقنوت:  القنوت[)159(،  قال:]طول  ال�سالة؟  اأف�سل  ما  احلديث: 
ال�سكوت، والقنوت: الدعاء، وكذلك القنوت يف �سالة ال�سبح اإمنا هو 
دعاء«)160(، والقنوت يَت�رَشَّف على ُوُجوه)161(، هي:ال�سكوت واالإقرار 
»النه  قنوت  للدَُّعاء  وقيل  والدعاء)162(،  والقيام  والعبادة  والطاعة 
اْلقيام  با�سم  َف�ُسمي  بعده  اَْو  الرُُّكوع  قبل  قيام  وهم  ِبِه  يدعى  َكاَن 
على َما بّينت من َت�ْسِمَية ال�سئ با�سم َغريه اذا َكاَن ِمْنُه ِب�َسَبب«)163(، 
جميع  الأّن  الطاعة،  اإال  احلرف  هذا  اأ�سل  اأرى  »وال  قتيبة:  ابن  قال 
والدعاء وغري ذلك- يكون  والقيام فيها،  ال�سالة،  هذه اخلالل: من 
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د. دلدار غفور حمامدينالّدرُس الداللّي عند ابن فارس)ت 395هـ( في كتابه"ِحْلَية الُفَقَهاء"

�ْسُهور يِف اللُّغة اأَن اْلُقُنوت الدُّعاء«)165(، ويبدو اأنَّ  عنها«)164(، »َوامْلَ
ابن فار�س نقل عن ابن قتيبة االأوجه دون اإبراز معنى على اآخر كما 

فعل االأخري.
ومنه ما اأورده عن داللة )الَعْوُل( قائاًل: »قال ابن داود: ... وال 
نْعلُم للَعْوِل معنًى غرَي الَعْوِل. .... واإْن قال: ال معنى للَعْوِل اإال اجَلْوُر. 
عليه  عاَل  م�سدُر  والَعْوُل  اجَلْوُر،  الَعْوَل:  اأنَّ  وذلك  اأغفْلَت،  له:  قيَل 
اإذا َحَمَل، والَعْوُل: امَلْوُن والقياُم باأْمِر العياِل، والَعْوُل:  ب�َسْيفِه َعْواًل، 
الفراِئ�ُس،  والَعْوُل  جاوَز،  اإذا  عواًل:  يعوُل  عاَل  ُيقاُل:  املجاوَزُة، 
والَعْوُل: امل�َسّقُة، ومنه قوله: َوْيُله وَعْوُله، والَعْوُل: الغلَبُة. فاأيَن قوُلَك: 
اأنَّ الَعْوَل ال يْحَتِمُل اإال َوجهًا واحداً«)166(، وغريها من املوا�سع)167(.

االأ�سداد:. 3
با�سم  املت�سادَّين  ي�سّموا  اأن  االأَ�سماء  يِف  العرب  �ُسَن  من  اإنَّ 
واحد)168(، نقل اأبوبكر االأنباري عن قطرب)ت206هـ( وغريه: »اإمنا 
ات�ساعهم  على  ليدّلوا  الواحد  املعنى  على  اللفظتي  العرب  اأَوقعت 
الكالم  اأَنَّ  على  ليدّلوا  ْعر،  ال�سِّ اأَجزاء  يف  زاحفوا  كما  كالمهم،  يف 
واالإطالة  اخلطاب  عند  عليهم  ت�سيق  ال  مذاهبه  واأَنَّ  عندهم،  وا�سٌع 
اإِذا وقع احلرُف على معنيي مت�ساّدين،  اآخرون:  واالإِطناب... وقاَل 

فاالأَ�سُل ملعًنى واحد، ثمَّ تداخل االثنان على جهة االت�ساع«)169(.
اللغويي  م�سلك  �سلكوا  الفقهاء  باأن  فار�س  ابن  ذكر  وقد 
كون  يف  اللغويي  اآراء  اأورد  اأن  فبعد  امل�ساّد،  باملعنى  االأخذ  يف 
العرب،  تقوله  ما  »فهذا  فقال:  االأ�سداد)170(،  من  و)القرء(  )اجلون( 
 ، القوَلْيِ اأحِد  اّطراح  على  الفقهاء  بَي  الواقُع  االختالف  ولي�س 
يَقُع  كما  احلْي�ِس،  على  يقُع  ما  ا�سُم  الُقْرَء  اأنَّ  على  جممعوَن  وُكلُُّهم 
على الّطهر، ولكن ُكاّلً اختاَر َقواًل، واحتجَّ له ِمن ِجهة املعنى. ومثُل 
اخَتَلَف  ثمَّ  االأ�سود،  على  يقُع  كما  االأر�س،  على  يقُع  اجَلْوَن  اأّن  ذلك 
ها وُنورها،  َيْت َجْونًا؟ فيقول قوٌم: لبيا�سِ النا�ُس يف ال�ّسم�س، ومل �ُسمِّ
ويقوُل اآخرون: ال، بل ل�َسواِدها، الأنَّها اإذا غابت ا�سوّدْت ثمَّ َيْحَتجُّ كلٌّ 
ملقاَلِته بعد اإجماعِهم على اأنَّ اجَلْوَن االأبي�ُس واالأ�سوُد، وكذا الفقهاُء 
اأكرث �رشاحة  وكان  واحلْي�ُس«)171(،  الطُّْهُر  الُقْرَء  اأنَّ  على  ِمعوَن  جُمْ
َمْن  قول  رّد  حي  )املقايي�س(  يف  االأ�سداد  من  )اجلون(  كون  يف 
زعم  واحد،  اأ�سل  والنون  والواو  فقال:«اجليم  معّرب،  اأّنه  اإىل  ذهب 
بع�س النحويي اأن اجلون معّرب،... وهذا كالم ال معنى له، واجلون 
الّلغة قاطبة ا�سم يقع على االأ�سود واالأبي�س،وهو باب من  اأهل  عند 
ما يف  و�سائر  والظن،  كالناهل،  الواحد،  باال�سم  املت�سادين  ت�سمية 

الباب«)172(.
وقال يف داللة )البيع(: »والبيُع، اإعطاء �سيٍء بلفظ البيع، وقد 
ْوُه  يجوز اأْن ُي�َسّمى البيُع �رشاًء وال�رشاُء بيعًا، قال اهلل عزَّ وجلَّ: ]َو�رَشَ
ِبَثَمٍن َبْخ�ٍس َدَراهَم َمعُدوَدٍة[]يو�سف/٢٠[، معناُه: باعوه«، وكّرر ذلك 
اَء بيعًا«)173(.  يف مو�سع اآخر بقوله: »العرُب ُت�َسّمي البيَع �رشاًء، وال�رشِّ

ثانياً - الرتجيح اللّغوي:

راأي على  اللغوية وذلك برتجيح  اآرائه  ابن فار�س بع�س  ذكر 
الذي  وهو  كالمها،  يف  العرب  ب�سن  عارفًا  كان  فار�س  فابن  اآخر، 
فقه  يف  ال�ساحبي  كتاب  :«هذا  بقوله  )ال�ساحبي(  كتابه  و�سف 
الّلغة و�سن العرب يف كالمها... فاأقول: اإنَّ لعلم العرب اأ�ساًل وفرعًا، 
وطويل  وفر�س  رجل  كقولنا  فات  وال�سّ االأ�سماء  فمعرفة  الفرع  اأّما 
على  فالقوُل  االأ�سل  واأّما  الّتعّلم،  عند  به  يبداأ  الذي  وهو  وق�سري، 

الّلغة،... ثمَّ على ر�سوم العرب يف خماطباتها وما لها من  مو�سوع 
ال�ساحبي-  كتاب  –اأي:  اأّلفه  وقد  وجمازاً«)174(،  حتقيقًا  االفتنان 
وجوه  بيان  القاريء يف  اإحالته  بدليل  و)املجمل(  )املقايي�س(  بعد 
لِّْدم( قائاًل:)وقد ذكرنا ذلك بوجوهه يف كتاب مقايي�س اللغة( )ال�سِّ
)175(، ليتجّلى فيه ن�سجه الّلغوي؛ ملا فيه –اأي: يف ال�ساحبي-من 

)اخت�سار مب�سوط، اأو ب�سط خمت�رش، اأو �رشح م�سكل، اأو جمع متفرِّق(
اإىل  باالإ�سارة  �رّشح  كما  و�سننها،   اللغة  بنظام  يتعلق  فيما   )176(

)جممل اللغة( يف كتابه )حلية الفقهاء( يف مو�سعي)177(.
الفقهاء(:  )حلية  يف  ذكرها  التي  الّلغوّية  ترجيحاته  ومن 
مكيال  هو  الذي  )َفَرق(  يف  الراء  فتح  يف  قتيبة  ابن  لراأي  ترجيحه 
من املكاييل، تفتح راوؤه وت�سكن، قائاًل: »�سمعت االآن مفتوحا«)178(، 
بي  والتزييل  التمييز  على  الداّل  بابه  عن  داللته  يف  �سذَّ  مما  وهو 

�سيئي)179(.
اأح�َسُبُه  ُم�س:  »والرتُّْ فقال:  )الرتُُّم�س(  داللة  يف  قوله  ومنه 
يف  اأ�ساب  اأّنه  ويبدو  اجللبان«)180(،  اأو  الباقالُء،  والفوُل:  الُفوُل، 
كالمه، ملوافقته ما ذهب اإليه اخلليل يف و�سفه للرتُُّم�س:« �سجٌر له 
حبٌّ م�سلَّع حمّزز«)181(، واأنَّ »الفول حبٌّ ُيقاُل له الباقلّي، الواحدُة 
من  اأكرب  »حب  باأّنه  العلوم(  )مفاتيح  �ساحب  وذكر  فوَلٌة«)182(، 

العد�س وهو من اأجنا�س الباقالء، وهو بقالء م�رشي«)183(. 
ة، وكذلك الرَِّقة، وقال قوم: اإّن الرِّّقة  وذكر باأنَّ )الَوِرَق( »الف�سّ
ة«)184(، وكاأنَّه ال يوافق َمْن ذهب اإىل اجلمع  تقع على الّذهب والف�سّ
الرِّقَّة، وقد فّرق ابن قتيبة بينهما- ة يف ت�سمية  بي الذهب والف�سّ

ِبَفْتح  َواْلَوَرق  الرَّاء،  ِبَك�رْش  ة  اْلف�سّ »اْلَوِرُق  باأنَّ  والَوِرق-  الَوَرق  اأي: 
الرَّاء امَلال من اْلغنم«)185(، فـ)الَوَرق( عند ابن فار�س ي�سمل �سنوف 
ة  املال، »فالن كثري الَوَرِق. والَوَرُق �سنوف املال من الّذهب والف�سّ
قال  امل�رشوبة)187(،  للدراهم  فا�سم  )الرَِّقة(  اأّما  والَعَر�ِس«)186(، 
ا�سٌم  »والَوِرق:  وقال:  ة،  َخاِل�سَ الّدراهم  والرَِّقة:  »الَوِرق  االأزهري: 
للدَّراهم َوَكَذِلَك الرَِّقة؛ ُيَقال: اأعَطاُه األَف درهٍم ِرَقًة اَل يخالطها �سيٌء 
فار�س  ابن  اإليه  ذهب  ما  الّنووّي  اأّكد  وقد  َغريَها«)188(،  امَلال  من 
اإنَّ الرَِّقة تطلق  بقوله: »مل يقل اأ�سحاُبنا، وال اأهُل الّلغة، وال غرُيهم 
فار�س  ابن  اإ�سابة  يدّل على  مّما  الورق«)189(،  بل هي  الذهب،  على 

يف راأيه.
ومن ترجيحاته ما اأوره حي بّي م�سطلح )الّت�رشية(: ناقاًل 
عن ال�سافعي قوله: “)التَّ�رْشية اأن ُتْرَبَط اأخالُف الناقِة ثمَّ ترَتُك من 
احِلالِب اليوم واليومي والثالث حتى يجمع لها لنٌب فرياه م�سرتيها 
كثرياً، فيزيد يف ثمِنها لذلك()190(، وهذا كما قاله، ال الّت�رشيُة جمُع 
املاِء يف احلْو�ِس«)191(، ويبدو اأنه اطلع على ما ذكره االأزهرّي يف 
اأخالفها  �رش  من  م�رشَّاة  �سميت  تكون  اأن  :«جائز  بقوله  )الزاهر( 
ال�رشَّى  من  ُم�رّشاة  �ُسّميت  تكون  اأن  وجائز  ال�سافعي،  قال  كما 
ويقال  جمعته،  اإذا  احلو�س  يف  املاء  �رشيت  يقال:  اجلمع،  وهو 
ال�رشِّ قال: كانت امل�رشاه يف  لذلك املاء �رشى،...، ومن جعله من 
االأ�سل م�رشَّرة فاجتمعت ثالث راءات فقلبت احداها ياء«)192(، فرّد 
َى(، قال  الثاين؛ الأنَُّه يق�سد امل�سطلح ولي�س االأ�سل اللغوي، من )�رشَ
واِحٌد �سحيٌح  ٌل  اأَ�سْ امْلْعتلُّ  ْرُف  واحْلَ َوالّراُء  اُد  )ال�سّ )املقايي�س(:  يف 
َى امْلاَء َي�رْشيِه، اإِذا جمعُه. وماٌء �رًشى:  يدلُّ على اجَلْمِع. ُيَقاُل: �رشَ
يِت امُل�رَشَّاُة  جَمموٌع، ...، وكاأَنَّ ال�رشَّاَة ُم�ستقٌَّة ماأُْخوذٌة من هذا، و�ُسمِّ
من ال�سَّاِء وَغرِيها الجتَماِع اللَّنَبِ يف اأَْخالفَها،...، واْلقيا�ُس ذلَك؛ الأَنَُّه 
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اإِذا ُمِنَع ال�سَّيُء فقْد ُحِب�َس ُدونُه وُجمَع عنُه()193(، ومن االأمثلة على 
ت�سويبه لراأٍي ما اأورده يف لفظ )اخَلْيف(اأي�سًا)194(. 

كما قام ابن فار�س بتوجيه الرتاكيب النحوّية وترجيح توجيه 
املهّل:  »قول  يف  الفتح  على  الك�رش  ترجيحه  هذا  ومن  توجيه،  على 
اإنَّ احلمَد والنِّْعَمَة لك، فقد يقال بالفتح، فمعناها: لبَّيك وباأنَّ  لّبيك 
احلمد، والأنَّ احلمَد لك. ومن ك�رش، فاملعنى االبتداء، كاأّنه قال: لبَّيك 
واأمّت الكالم، ثم قال: احلمُد والنِّعمُة لك، وهذا اأجوُد الوجهي، الأّنه اإذا 
اأنَّ احلمَد له، واإذا ك�رش، فمعناها  فتح، فكاأنَّه يجعل التلبية له لعلَّة 
التوجيه  و�سبقه يف هذا  لك على كل حال«)195(،  والنعمة  اإنَّ احلمد 
بكر  اأبو  به  وقال  اإيلَّ«)196(،  اأعجب  ذكر«والك�رش  حي  قتيبة،  ابن 
االأنباري)ت328هـ()197(، وجعل اخلطابي )ت388هـ( الفتح رواية 

العاّمة، ناقاًل عن غريه باأنَّ َمن قال بالفتح خ�سَّ، وَمن قال بالك�رش 
عمَّ)198(. 

ابن  –اأي  وهو  عديدة،  م�سائل  يف  قتيبة  ابن  خالف  وكذا 
قتيبة- له باع يف الّلغة طويل، يعّد من اأكابر العلماء، كما يف رّده 
من  االأذنْيِ  اأنَّ  اإىل  ذهب  حي  احلديث«  »غريب  يف  الُقتيبّي  قول 
الراأ�ِس ال من الوجه)199(، وا�ست�سهد باأبيات �سعرية يف تع�سيد راأيه، 
تكن  ومل  يواجُهك،  الذي  هو  الوجُه  كان  اإذا  للُقَتْيبّي:  »ُيقاُل  فقال: 
املواجهة باالأذَنْي، دلَّ على اأنَّهما لي�سا من الوجه، فمن اأيَن لك اأنَُّهما 
من الراأ�س؟ وذلك اأنَّ الراأ�َس ما عال، وال نعلُم اأحداً �سمَّى جانَبي اجلَبِل 
راأ�َس اجَلَبل، فال ُنلِزُم َمْن قاَل:...، فاإنَّ العرَب ت�سيُف ال�سمع والب�رَش 
الَعْيَنْيِ  اأنَّ حكم  الّراأ�س، ثمَّ ال يدّل ذلك على  الراأ�ِس، الأنَّهما من  اإىل 

، اأال ترى ال�ّسنفرى يقول: حكُم االأُُذَنْيِ

ي ـــمَّ �سائري)200(اإذا �رضبـــوا راأ�ســـي ويف الراأ�ـــسِ اأكثرَ وغودررَ عنـــدرَ امللتقى ثرَ

واإمّنا اأراد باالأكرث: ال�سمع والب�رش والّل�سان، فتقول على هذا:....، 
واإذا ا�سطرب قوالِن كما هذا اال�سطراب قلنا: اإنَُّهما لي�سا من الوجه، 

وال من الّراأ�ِس يف احُلكم حّتى يدّل على اأنَّهما من اأحد هذيِن«)201(.
واإذا مل يكن متاأكداً من راأٍي ال يقول ب�سحته، كما يف تعليقه 
وقاَل  اليمُي،  »والَق�َسُم:  فقال:  )املقا�سمه (،  من  )الق�سم(  كون  على 
قوٌم: من املقا�َسَمِة، ول�سنا ّندري �سّحة ذلك«)202(، ويف )املقايي�س(: 
فالق�سم، قال اأهل الّلغة: اأ�سل ذلك من الَق�َسامة، وهي االأميان تق�سم 
به.  اتَّهموُهم  نا�س  على  مقتولهم  دم  ادََّعوا  اإذا  املقتول  اأولياء  على 
تق�سََّمْته«)203(،  الهموم  خواطر  كاأنَّ  اأي  متق�سَّمًا،  فالن  واأم�سى 
وَق�َسمًا  اأق�َسَم  من  امل�سدر  مقام  اأُقيم  الذي  باال�سم  ق�سامه  ف�ّسموا 
وَق�َسامًة)204(، ويبدو اأنَّ ابن فار�س اكتفى بذكر الراأي يف )املقايي�س( 
الراأي املذكور يف )حلية  يقّر ب�سّحة  فلم  به،  ولكّنه مل يكن مقتنعًا 

الفقهاء(.
فهو مع �ساحب الدليل، فبعد اإيراده االآراء املختلفة يف معنى 
)العود( يف )والذين يظاهرون من ن�سائهم ثم يعودون ملا قالوا( و�سل 
اإىل القول: »واأما قول من قال: اإن ذلك اإمنا هو من عاود يف االإ�سالم 
واأنت  الّدليل على �سّحِة قولك؟  له: ما  ما كان يف اجلاهلية. فيقال 
اإمّنا �سّححت قولك عند نف�سك باإ�سمار اأ�سمرته عند قولك: تاأويلها، 
على �سحته  يدل  ال  قول  لقبول  معنى  وال  يظاهرون.  كانوا  والذين 
دليل. وكان القتيبي يقول بهذا القول. اإمنا قلته تدبراً وا�ستدالاًل، ومل 
يدل على �سحة ذلك �سيء يجب قبوله«)205(، فهو -واإن كان الراأي 

البن قتيبة- غري مقتنع به لعدم توفر الدليل املقنع لديه.
اأ�سل  بيان  حاول  كثرية  الآراء  فار�س  ابن  عر�س  وحي 
هار( واملق�سود بـ)الَعود( يف )ثمَّ يعودوَن ملا قالوا(، ثمَّ �سّعف  )الظِّ
اآخر  ورجح  تعبريه-،  –ح�سب  العلم  اأهل  مقاالت  ملخالفته  راأيي 
بحّجة ودليل من اال�ستعمال القراآين،  وال�سائع من كالم العرب، ومن 
هاُر ماأخوذاً من الظَّْهِر  هذه االآراء: »وقال نا�ٌس من اأهل الِعلم: لي�َس الظِّ
من اجَل�َسِد، الأّنُه لو كاَن كذلك، لكاَن البْطُن اأْوىل بذلك، الأنَّ العرَب ال 
الّظهر ههنا  ولكن  تبطَّْنُتها.  يقولوَن:  الَبْطِن،  بلفظ  اإال  الِب�ساَع  تْذُكُر 

ماأخوذ من الُعلّو وامِلْلِك...، واأمَّا قوُل َمْن قاَل: اإمنَّا هو اأن يعوَد لقوِلِه: 
اأْنِت عليَّ كظْهِر اأُّمي ثانيًة، فرديٌء من القول، مُلخالفتِه َمقاالِت اأهل 
ُيعاوَد املظاَهَرة  اأْن  اأُريد بذلك  اإمنَّا  اأْن يقول:  لقائٍل  العلم، ولو جاز 
مرََّتْي، جلاَز لالآَخِر اأْن يقول: وكذلك قوله: ]ِللَّذيَن يوؤُلْوَن ِمْن ِن�ساِئِهم 
عادوا  فاإْن  اأي:  ]البقرة/226[،  وا[  فاآوؤُ فاإْن  اأَ�ْسُهٍر  اأَْرَبَعِة  َتَربُّ�ُس 
واإذا  واحٍد،  معنًى  و)فاُءوا( يف  )عادوا(  كاَن  اإْذ  اأخرى.  مرًَّة  لالإيالء 
كاَن هذا القوُل ال معنى له، فكذلك االأوَُّل،... وهذا القوُل والذي قبله 
اإال على ما  الكّفارُة  َب  جَتِ اأاّل  يلَزُم  اأّنه  ْعِف مَتقاربان، وذلك  ال�سّ يف 
]وَنِرُثُه ما  فاإذا كاَن معنى قوله:  يوَرُث،  القوَل ال  كاَن عائداً،.. الأنَّ 
ا  مِلَ َيُعْودوَن  ]ُثمَّ  قوله:  كذلك  قوُلُه،  عليه  دلَّ  ما  َيُقْوُل[]مرمي/80[ 
َقاُلوا[ ]املجادلة/3[. اأي: ملا انطوى حتَت قوِلِهم، ودلَّ عليه ُنطُقهم، 
وذلك كثرٌي �سائٌع يف الكالم، وهو اأْن َيِعَد الرجُل االآخَر �سيئًا، فيقول: 
اأال تفي بقولك، اأي: مبا دلَّ عليه قوُلَك من َوْعِدَك”)206(، فابن فار�س 

ده الكثري ال�سائع من اال�ستعمال اللغوي. يرّجح الراأي الذي يع�سّ

ثالثاً- األحكام النقدّية:

عّد ابن فار�س ال�سافعّي من علماء الل�سان الذين يوؤخذ منهم، 
وال يقل مكانًة عّما يذكرونه من علماء الّلغة، فقال يف بيانه داللة 
)امل�سكي(: »وقال بع�س اأهل الّلغة: امل�سكي الذي ال �سيء له، واإمنا 
علم  يف  لي�س  الأنه  املعنى،  هذا  ي�سبه  فيما  ال�سافعي  مقال  يحكى 
الل�سان بدون واحد ممن يذكر«)207(، واأخذ براأي ال�سافعي يف معنى: 
»ووافقهما  فقال:  العيال،  به كرثة  اأريد  اإمنا  تعولوا(  اأال  اأدنى  )ذلك 
على ذلك ال�سافعي، ومن قال مبقالته، وال�سافعي من الّلغة باملكان 

الذي كان به، فهذا من جهة التوقيف«)208(.
يف  عديدة  موا�سع  يف  نقدية  اأحكامًا  فار�س  اآبن  اأ�سدر  كما 
كتابه، منها حكمه على لفظة )املالح( باأنها غري جّيدة، ونفى عن 
ا�ستعمال )املاِلح( يف و�سف املاء، فقال: »فلي�ست املالح  ال�سافعي 
لفظة ال�سافعي، واإمنا ذكر ال�سافعي االأجاج. واملالح يف �سفة املاء 
لفظة لي�ست باجلّيدة، اإمّنا ُيقال: ماٌء ِمْلٌح. على اأّن من اأهِل العلم َمْن 

قد اأجاز ذلك، احتجَّ بقول القائل، وهو �سعر قدمي: 

ْذبا«)209(ولـــو تفرَلرَـــْت يف البحر والبحـــرُ مالٌح برَحرَ ماُء البحِر من ريقها عرَ الأ�سْ
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د. دلدار غفور حمامدينالّدرُس الداللّي عند ابن فارس)ت 395هـ( في كتابه"ِحْلَية الُفَقَهاء"

وكذا  مالح«)210(،  يقال:  وال  ِمْلٌح،  ماٌء  »يقال:  اخلليل:  وعن 
عن ثعلب)ت291هـ()211( و)مالح( عند بع�س لغه  رديئة، والعالية 
العرب  كالم  يف  ُوجد  »واإِن  االأزهري:  وعن  )ِملح()212(،  هي  منها 
قلياًل فهي لغة ال تنكر«)213(، والبيت الذي اأن�سده ابن فار�س من�سوب 
ابن  املاء  و�سف  يف  )مالح(  اأجازوا  وممْن  ربيعة،  اأبي  بن  لعمر 
درو�ستويه)ت347هـ( –عدا االأزهري- الذي ذكر باأن: »قول العامة 
لي�س بخطاأ يف القيا�س؛ الأن ما كان فعله على َفَعَل َيْفُعُل قد يجيء 
نعته على فاعل، مثل ماِكث وحاِم�س، اإذا اأريد به الن�سب، ومْل يعن به 
الفعل. وكان يجب اأن يذكر هذا يف باب قوله: ملحت القدر، واأملحتها، 

وملحتها«)214(.
ومن اأحكامه النقدية ت�رشيحه بكون لغة )اأف�سح( اأو )اأجود( 
بالف�ساحة واجلودة، كما يف معر�س  اأخرى ويحكم عليها  لغة  من 
ُت اأَْق�رِشُ َق�رْشاً، كذا  بيانه داللة )الق�رْش(: »فالَق�رْشُ من قولك: َق�رَشْ
اأو ق�رشَّ يف حاجتك،  اأْنَت ق�رشََّْت من ثوِبَك،  الة، واإذا  ُيقاُل يف ال�سّ
اأفعل(،  ُح واأجَوُد«)215(، ويف باب )فعل  اأف�سَ فذلك بالتثقيل، واالأّول 
اأو  َمَر�ٍس،  ِمن  ااْلإْح�ساُر  »وقالوا:   ) اأُْح�رِشَ )ُح�رِشَ-  لَغَتي  عن  قال 
َعزَّ  َقْوِله،  ومعنى  قالوا:  �رَشٌ.  حُمْ وهو   ، اأُْح�رِشَ ُيقال:  َنَفَقٍة.  َذهاِب 
[ ]البقرة/196[، اأي: اأ�سابكم �سيُء يكوُن �َسَبًبا  مُتْ وَجلَّ]َفاإْن اأُْح�رِشْ
ُيقاُل  اإن �ساء اهلل،  االأجود  الّلغة، وهو  اأهل  ، وقال بع�ُس  احَلجِّ ِلَفْوِت 
 ،)216(» ُح�رِشَ وللمحبو�س:   ، اأُْح�رِشَ واملَر�ُس:  اخلوُف  مينُعُه  للذي 
»)اأح�رَشَين  االإخف�س:  قال  واالأزهري)217(،  الفراء  مثل  الّلغة  واأهل 
ي( اأي: جعلني اأْح�رُشُ نف�سي، وتقول: َح�رَشُْت  َبْويل واأح�رشين َمر�سِ
�سور«)218(، ومل يذهب مذهب اأبي عمرو  الرجل، اأي: حب�سته، فهو »حَمْ
ال�سيباين يف كونهما مبعنى واحد، فيقال: ح�رشين ال�سئ واأح�رشين، 
الراأيي،  )املقايي�س( جمع  فار�س يف  ابن  اأي حب�سني)219(، وحاول 
واحلب�س  اجلمع  وهو  واحد،  اأ�سل  والراء  وال�ساد  »احلاء  قائاًل: 
ُه، م�ستبه عندي غاية اال�ستباه؛  ُه واأْح�رَشَ واملنع.... والكالم يف َح�رَشَ
الأّن نا�سًا يجمعون بينهما واآخرون يفّرقون، ولي�س فرق من فرق بي 
الذي ذكرناه، بل االأمر كّله  القيا�س  ذلك وال جمع من جمع ناق�سًا 

داّل على احَلْب�س«)220(.
ومن اأحكامه النقدية جميء القيا�س عنده مبعنى اال�ستعمال، 
اإّياه،  �سوُقَك  وذلك  الهْدَي،  اأهدْيُت  قولك:  فمن  الهدي،  »واأما  فقال: 
َهَدْيُت  ومن  اأي�سًا،  اأْهَدْيُت  من:  يكوُن  وقد  مْنحره،  اإىل  ُتر�ِسُدُه  كاأنََّك 
واإن  كلِّها،  الكلمات  هذه  يف  والقيا�ُس  ِهداًء،  بْعِلها  اإىل  العرو�َس 
اختلف بها الّلفُظ، واحٌد«)221(، فاالأ�سل هو ا�ستعماله مبعنى التقّدم 

لالإر�ساد)222(.

رابعاً - ذكر اللّغات :

حر�س  لذا  العرب؛  بلغات  و�سيجة   الكلمات  اأبنية  من  لكثري 
اللغويون على اأن حتوي موؤلفاتهم اإ�سارات اإليها، كما فعل ابن فار�س 
يف )التاأمي( قائاًل: »واآمي: باملّد والَق�رْشِ مع تخفيف امليم«)223(، 
اآمي  ُيقال  وال  عامر  بني  لغة  امليم  خمففة  االألف  مطولة  و)اآمي( 
بت�سديد امليم)224(، وقوله يف)اأْعَمَرَك اهلُل( »واأّما قول الرجل: اأْعَمَرَك 
اأَْبقاُه، والَعْمُر  اإذا  ُيْعِمُرُه:  اأْعَمَرُه اهلُل،  اأبقاَك اهلُل. ُيقال:  اهلُل، فاإمنَّا هو 
والُعْمُر: البقاُء«)225(، ومبعنى احلياة، وهما لغتان ف�سيحتان)226(، 
ال�سيَء:  بَتتُّ  قولَك:  فمن  الَبتاُت،  »واأّما  )البتاُت(  داللة  يف  وقال 
باب  من  وهذا  قطْعَته«)227(،  اإذا  واأْبَتتُُّه:  الق�ساَء  وبَتتُّ  َقَطْعَتُه،  اإذا 
اللغة وا�سٌع)228(، وذكر  واأفعلت( مبعنى واحد، وهو باب يف  )فعلت 

َتَزوَّْجَتها،  اإذا  يف الفرق بي )نكح( و)اأنكح(: »وتقول: نكْحُت املراأَة: 
واأْنَكْحُتها:اإذا َزوَّْجَتها«)229(، فـ)نكحُت( مبعنى )الوطء(، و)اأنكحته( 

مبعنى زّوجته)230(.

خامساً - قواعٌد يف الّنقد اللّغوي:

النقد  يف  قواعد  الفقهاء(  )حلية  كتابه  فار�س  ابن  �سّمن 
القواعد  اأّن  يف  �سّك  وال  النقدية،  اإجراءاته  حنايا  يف  وذلك  الّلغوّي، 
للمتلّقي فهمًا �ساماًل  اللغوية تنطوي حتتها جزئيات كثرية، تعطي 

لنظام الّلغة و�سننها، ومن هذه القواعد التي ا�ستقيناها من كالمه :
ما ال حدَّ له يف اللّغة يرجع فيه اإىل الُعرف :. 1

مفهوم  بحثه  عند  مفهومها  فار�س  ابن  ذكر  القاعدة  هذه 
)الُقلَّة(،  ومقدارها يف حديث ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه و�سّلم(: ]اإذا 
بلَغ املاُء قلََّتْي مْل يحمل جن�سًا[)231(، فقد نقل عن ابن قتيبة خالف 
اللغويي يف )الُقلَّة( قائاًل: »والقّلة التي ُجِعَلت ِمقداراً بي ما ينُج�س 
من املاء وما ال َيْنُج�س، ِمْن ا�ستقلَّ ُفالٌن بِحْمِلِه واأََقلَُّه...، والُقلَُّة تقُع 
ِة الّلطيفة والعظيمة، واحُلبِّ الّلطيف اإذا كان  على الُكوز ال�سَّغري، واجلَرّ
القوّي من الرِّجال ي�ستطيع اأْن ُيِقلَُّه، ول�ست اأعرف يف ذلك على طريق 
قتيبة  ابن  كالم  على  فار�س  ابن  عّلق  ثمَّ  حمدوداً«)232(،  حّداً  الّلغة 
االأْمُر على ما قاله، فلي�س  الُقَتْيبّي، فاإذا كاَن  بقوله: »هذا كّله قوُل 
، اأو  اأنَُّه قد راآها، واأنَّ الُقلََّة َت�َسُع ِقْرَبَتِ اإاّل الّرجوُع اإىل قول َمْن َزعَم 

ِقْرَبَتْيِ و�سيئًا«)233(.
وذكر يف )املجمل( »لي�س يف ذلك عند اأهل الّلغة حّد حمدود اإال 
اأن ياأتي يف احلديث تف�سري يجب اأن ي�سلم«)234(، وكاأّنه جعل ال�سالمة 
من الغرابة ووجود الدليل من م�ستلزمات قبول اأّي داللة له. فالعرُف 
ح للمناهج الّلغوية اأو املقيِّد لها فيما اإذا مل تتنّب  الّلغوّي هو املو�سِّ
اأو ا�سرتك و�سفها على مفاهيم عّدة؛ وذلك الأّن العربة يف  املفاهيم 
كّل مفهوم لغوّي هو اإجراوؤه على الواقع، اأي اإنَّ العربة من املفهوم 

هو اال�ستعمال، وهو الُعرف بعينه.
بناء احلكم ال�رضعي على الداللة اللغوية : . 2

ال �سكَّ يف اأنَّ االأحكام ال�رشعّية م�ستقاة من القراآن الكرمي وال�سّنة 
النبوّية، الأنَّ القراآن الكرمي نزل بالل�سان العربّي، قال تعاىل:]ِبِل�ساٍن 
[]ال�سعراء/195[، فال ُيفهم احلكم ال�رشعّي اإال باإجرائها  َعَربيٍّ مُِّبْيٍ
خاطب  ال�سافعّي:”فاإمنَّا  قال  ونظامها،  العربّية  الّلغة  اأو�ساع  على 

اهلل بكتابه العرب بل�سانها على ما َتْعِرُف من معانيها”)235(.
املفهوم  على  ال�رشعّية  االأحكام  بع�س  فار�س  ابن  بنى  وقد 
الدَّاليل للكلمة، فــ)الَع�رش( �سّميت ع�رشاً الأّنها يف اأحد َطَريَف الّنهار، 
الأّنها  ع�رشاً،  �سّميت  فاإمّنا  الع�رُش  واأّما  فقال:«  اإليه،  ذهب  ما  وهو 
باأولوية  قوله  قتيبة  ابن  عن  نقل  ثمَّ  الّنهار«)236(،  طَريَف  اأحد  يف 
لقربها  �سّميت ع�رشاً  الع�رش  اأنَّ  االأول باعتبار  تاأخريها عن وقتها 
ودنّوها من املغرب)237(، وقد ذهب اإىل هذا القول اأ�سحاب املعاجم 

فهو اآخر الّنهار)238(.
ال�سبح  على �سالة  يطلق  الع�رش  باأنَّ  فار�س  ابن  ا�ستدلَّ  وقد 
والع�رش من حديث ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه و�سلم(: ]حافْظ على 
ي�سّح  ال  فكذلك  بح  ال�سّ تاأخري  ي�سّح  ال  كان  فاإذا  ْيِن[)239(،  الَع�رْشَ
تاأخري الع�رش، فالداللة اللغوية للع�رش هي اأحد َطَريَف الّنهار ولي�س 
اللغوّية  الداللة  اأّن  باعتبار  الع�رش  تاأخري  ينُدب  ولهذا  التاأخري، 
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اأنَّ  وهي  خارجّية،  قرينة  هناك  اأنَّ  كما  احُلكم،  هذا  على  ت�ساعد  ال 
الر�سول )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( �ُسئل: اأّي االأعمال اأحبُّ اإىل اهلل؟ فقال: 

]ال�سَّالُة على َوْقِتَها[)240(.
يف  اللغوّية  الداللة  على  ال�رشعّي  احلكم  بناء  من  ورد  ومّما 
كتاب )حلية الفقهاء( بناء حكم )اخليار يف البيع( على التفرق يف 
لكّل  فاإنَّ  وال�رشاء  البيع  ح�سل  فاإذا  فقط،  بالكالم  ولي�س  االأبدان،  
ما  اإم�سائه  اأو  العقد  ن�سخ  يف  االختيار  وامل�سرتي  البائع  من  واحد 
مل يتفرَّقا، وذلك لقول النبّي )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( اإنَّ ]امُلَتَباِيَعْيِ 

ِباخِليار يِف َبْيعِهما َما مَلْ يَتفرََّقا، اأَو َيكوُن الَبْيُع خياًرا[)241(.
وقد احتّج ابن فار�س لقول ال�سافعي باإنَّ الفرقة تكون باالأبدان 
:)واأما  فقال  لالفرتاق،  اللغوية  الداللة  باعتبار  فقط  بالكالم  ولي�س 
الُفْرَقُة، فاإنها تكون بالكالم عند قوم، والذي يذهب اإليه ال�سافعي اأن 
الفرقة اإمنا هي باالأبدان، وذلك اأنه ملا كان االجتماع على الت�ساوم 
اإمنا هو باالأبدان والكالم، كان االفرتاق كذلك ال يكون اإال بهما()242(.

اال�ستدالل بالداللة اللغوية على اجلمع بني احلديثني :. 3
اأهّم  من  التعار�س  ظاهرها  التي  االأقوال  بي  اجلمع  يعّد 
م�ستقّرة  لغوّية  اأ�سول  من  نابع  الأّنه  اللغوي،  النقد  اعتبارات 
بي  اجلمع  هو  االأمر  كان  اإذا  فكيف  و�سننها،  الّلغة  بنظام  ومعرفة 
االأحاديث النبوّية؟،  فهل وقت الف�سيلة ل�سالة ال�سبح هو بالغل�س اأم 
باالأ�سفار؟، وجاء يف وقت �سالة ال�سُّْبح احلديث الذي فيه: ]والنِّ�ساء 
]اأَ�ْسِفروا  واحلديث:  الَغَل�س[)243(،  من  ُيْعَرْفَن  ما  مبروِطِهنَّ  مَتَلفِّعاٌت 
بالَفجر فاإّنُه اأعظُم لالأجر[)244(، وقد جمع ابن فار�س بي احلديثي 
باعتبار الداللة اللغوية لالإ�سفار لتعّذر اجلمع بي احلديثي باعتبار 
 »: فقال  منهما،  االآخر  من  االأول  يعرف  ال  الأّنه  واملن�سوخ،  النا�سخ 
ممكُن اأن ُيحَمَل هذا على الّنا�سخ واملن�سوِخ، لكْن مّلا مل يتو�سَّل اإىل 
دخول  هو  االإ�سفاُر  فقلنا:  احلديَثْي،  بَي  اجلمِع  اإىل  اْحتْجنا  ذلك 
النا�ِس يف اإ�سفار ال�سُّْبِح، وذلك ال يكون اإال عند اأْن يبدَو الفْجُر، وذلك 
واأ�سله  اأي: م�سيٌء،  اأمٌر م�ْسِفٌر:  الّظالم. ويقاُل:  انِك�ساُف  االإ�سفاَر  اأنَّ 
من: �َسَفْرُت البْيَت اإذا كَن�ْسَتُه؛ الأنَّ ُترابُه ينَك�ِسُف عنه، و�َسَفَرِت املراأُة 
عن وجهها، فاالإ�سفاُر: انك�ساُف الظالم، وذلك يف اأوَِّل حاالته، فهذا 

الوجه بي احلديَثْي«)245(. 

اخلامتة:
بعد هذه الرحلة العلمية مع اآبن فار�س وكتابه ميكننا اإيجاز 

اأهم النتائج يف االآتي:
خماطباتها، . 1 يف  العرب  بر�سوم  عارفًا  فار�س  ابن  كان 

وهو من قلَّة اللغويي االأوائل مّمن جمعوا بي التاأليف يف معجمات 
احبي(  )ال�سّ كتابيه  يف  جتّلى  وقد  التاأليف،  يف  واملعاين  االألفاظ 
و�سننها  اللغة  بنظام  يتعلق  فيما  الّلغوي  ن�سجه  الفقهاء(  و)حلية 
واأودعهما  و)املجمل(،  )املقايي�س(  معجَمْيه  يف  فيهما  برع  الذي 
الذي  الفقهاء(  )حلية  ومنها  كتب،  من  األفه  ما  يف  ذلك-  –بعد 
�سبب  اأو  له عالقة  مّما  فيه  قتيبة  احلديث( البن  )غريب  كتاب  فّرق 
باملو�سوعات التي ت�سّدى لبيانها ابن فار�س، فقد نقل ابن فار�س 
عن ابن قتيبة كثرياً من الدالالت اللغوّية مقّراً له يف بع�سها، وخمالفًا 

يف بع�سها االآخر.
يف . 2 موؤلفاته  يف  اأ�سا�سًا  معياراً  التو�سيح  فار�س  ابن  عّد 

املعجم عاّمة، وكتاب )حلية الفقهاء( على وجه اخل�سو�س، فحاول 
عديدة،  بطرق  امل�ستقّلة  االألفاظ  معاين  عن  واللب�س  االإبهام  اإزالة 
بي  التغاير  وبيان  بال�سّد،  والبيان  واالأ�سهر،   االأعرف  الّلفظ  كذكر 
املت�سابهات، ف�ساًل عن االإحالة اإىل العرف يف موا�سع عّدة، وقد اأخذ 
مبذهب �سيخه ثعلب يف اإنكار الرتادف، حماواًل اإبراز الفروق اللغوية 
يف ت�سمية ال�سيء الواحد باأ�سماء خمتلفة، واأّما ما ُيظنُّ فيه اأنَّ ابن 

فار�س ذكره على �سبيل الرتادف فهو من باب التو�سيح. 
ميثل )حلية الفهاء( م�ساراً للفكر الّلغوّي الذي انتهجه ابن . 3

فار�س، مريداً له اأْن يحوي معايري اأ�سا�سية من مفاهيم الفكر الّداليّل، 
ف�سّطر فيه املعايري اللغوّية التي ت�سّمنها فكره اللغوي يف ت�سنيف 
�سة، وبعد ا�ستقراء ما اأورده فيه،  املعاجم اللغوية العاّمة اأو املتخ�سّ
اأّن الفكر اللغوّي البن فار�س كان ينتهج خم�سة معايري كّلّية،  تبّي 

وهي التعليل، والتعميم، والتو�سيح، واالحتجاج، والفروق اللغوية. 
ُعني اللغويون وال �سيما ابن فار�س بالربط والتعليل بي . 4

-يف  الت�سمية  تعليل  من  فار�س  ابن  واّتخذ  ت�سميته،  و�سبب  اال�سم 
كتابه- م�ساراً يّت�سم ب�سهولة املاأخذ وو�سوحه؛ اإذ ظهر منهج – �سار 
عليه اأهل املعاجم– مغاير عّما هو عليه عند النحاة؛ فال ُيواجه تعليل 
الت�سمية عند علماء الّلغة رف�سًا اإال يف جمال بيان �سبب اآخر للت�سمية، 
فاإْن ظهر خالف فهو يف �سبب الت�سمية ولي�س يف اأ�سل الفكرة، متَّخذاً 
واالألفاظ  واالأعالم  االأجنا�س  واأ�سماء  االإ�سالمّية  )امل�سطلحات  من 

اللغوية الغريبة( جمااًل لتعليالته. 
كتابه . 5 يف  فار�س  ابن  عند  الّداليل  النقد  اإجراءات  جتّلت 

اإجراءاته  وتتّبع  ا�ستقراء  –بعد  عّدة  م�سارات  خالل  من  بو�سوح، 
النقدية الداللّية فيه-، وهي: بيان العالقات الداللية من )التواطوؤ( 
و)اال�سرتاك اللفظي( و)ال�سّد(، كما اعتمد ابن فار�س الرتجيح اللغوي، 

واأ�سدر اأحكامًا نقدية، وا�ستعان بذكر اللغات يف معاجلاته اللغوية.
النقد . 6 يف  قواعد  الفقهاء(  )حلية  كتابه  فار�س  ابن  �سّمن 

الّلغة  يف  له  حدَّ  ال  ما  ُمرجعًا  النقدية،  اإجراءاته  يف  وذلك  الّلغوّي، 
ا�ستدل  اللغوية، كما  الداللة  ال�رشعي على  الُعرف، وبانيًا احلكم  اإىل 
بالداللة اللغوية على اجلمع بي احلديثي، واّتخذ طريقة يف منهج 
فلم  فال�سّحة،  نقْلَت  واإن  فالدليل،  اّدعْيَت  اإِن  وهي  �سديدة،  البحث 
اأو  اأعقبها بت�سويٍب  اأقوال االآخرين واآرائهم فح�سب، بل  يكتف بنقل 
ترجيح لراأِي على اآخر، واتخذ الدليل واحلّجة �سنداً يف االإعجاب براأي 
ّرد  اأو رّده، فهو يرّد قول َمن ال ميتلك دلياًل لغوّيًا، ومل يتحرج من 
.......... واحلمد هلل الذي بنعمته  اأو ّف�رشه.  اأّ�سله ابن قتيبة  بع�س ما 

احلات. تتّم ال�سّ

اهلوامش :
الزهراوي، . 1 الرازي  حمّمد  بن  زكريا  بن  فار�س  بن  اأحمد  احل�سي  اأبو  هو 

الفقيه  والده  عن  العلم  اأخذ  زائدة،  فيها  والزاي  الّراي،  اإىل  ن�سبة  والرازي 
اأهل احلديث، لغوي معجمّي نحوّي بارز، وقد  ال�سافعي واللغوي، وهو من 
�سنة  تويف  احلديث،  اأهل  مذهب  على  املجودين  ال�سّنة  اأهل  روؤ�ساء  من  ُعّد 
اإنباه  والقفطي،   ،236 االألّباء  االأنباري، نزهة  الربكات  ]ينظر:اأبو  395هـ 

الرواة1/129[. 

ابن خلكان، وفيات االأعيان1/118 .. 2

وهو كتاب له فيها مكانة رفيعة، وقد �سلك م�سلك ابن ال�سّكيت)ت244هـ( . 3



126

د. دلدار غفور حمامدينالّدرُس الداللّي عند ابن فارس)ت 395هـ( في كتابه"ِحْلَية الُفَقَهاء"

االألفاظ وفق املو�سوعات، واجلمع  االألفاظ( يف تناول دالالت  يف )كتاب 
بي االأبواب املتقاربة اأو املت�سادة.

احليوية، . 4 ووظائفه  اجل�سم،  اأع�ساء  ت�سمية  اختالف  يف  الفرق  فيه  تناول 
مقّدمة)كتاب  فار�س،  وغريها.]ينظر:ابن  والطري،  واحليوان  االإن�سان  بي 

الفرق(3[.

نزهة االألباء يف طبقات االأدباء 236 .. 5

مقّدمة حلية الفقهاء9.. 6

علي . 7 ح�سي  د.  وحققه    ،1/480 الّلغة  علوم  يف  املزهر  ال�سيوطي،  ينظر: 
حمفوظ، ون�رشته جملة املجمع العلمي العربي بدم�سق )ج1، مج 33( �سنة 

1958م.

مقدمة)حلية . 8 فار�س،  ابن  وينظر:  االأعيان1/118،  وفيات  خلكان،  ابن 
الفقهاء( 11.

ابن فار�س، حلية الفقهاء 29.. 9

بداأ بباب القول يف ماأخذ العلم، فباب القول يف العلم والقول، وباب القول . 10
يف النا�سخ واملن�سوخ، وباب القول يف احلظر واالإباحة،...، واأخرياً باب ذكر 

كلمات �سّدر بها كتابه. ]ابن فار�س، حلية 20-31[.

اأبواب )االآنية( و)ال�سواك( . 11 اأنه بداأ بكتاب)الطهارة(، وذكره يف  ومثال ذلك 
و)الو�سوء( و)القول يف م�سح الراأ�س وُغ�سل الّرجَلْي( و)القول يف االأذني( 
و)القول يف مواالة اأع�ساء الو�سوء( و )اال�ستطابة( و)ما ينق�س الو�سوء( 
بـ)امل�سائل  الكتاب  وذّيل  فـ)اجلهاد(،  الّديات(،  اجلراحات  فـ)كتاب   ...
ما  بيان  حماواًل  فقهية  م�ساألة  وع�رشين  خم�سًا  �سمت  التي  وامل�سكالت( 

فيها من مع�سالت وخالف بي الفقهاء.

املزين، خمت�رش املزين8/ 93، وينظر: ابن فار�س، حلية 29.. 12

ابن فار�س، حلية 75 - 76.. 13

ينظر: ابن ماجة، �سن ابن ماجة 1/101، رقم احلديث 275، وهو برواية . 14
}مفتاح ال�سالة الطُُّهور{

ينظر: ال�سافعي، االأم 2/ 248-250.. 15

ابن فار�س، حلية 77.. 16

وامل�سائل . 17 والو�سوء(40-41،  النية  حلية)م�ساألة  فار�س،  ابن  ينظر: 
االأخرى:41-42،  44–45 ..

ينظر: ابن فار�س، حلية :)اأنواع احلّج( 116، )اأنواع ال�رشكة( 144، )اأحكام . 18
هار( 180. الظِّ

ينظر: ابن فار�س، حلية 42، 51، 112، 116، 168.. 19

ينظر: ال�سافعي، االأم 2/58، وابن فار�س، حلية 44.. 20

ينظر: ابن فار�س، حلية 44-45.. 21

ابن فار�س، حلية 50.. 22

ابن فار�س، حلية185.. 23

ينظر: ابن فار�س، حلية 139.. 24

ال�سحيح . 25 امل�سند  م�سلم،  احلديث:  تخريج  ويف  فار�س،حلية137،  ينظر:ابن 
َواَل  َتَناَج�ُسوا،  برواية]َواَل  وهو   ،2564،4/1964 رقمه  املخت�رش، 

ُكْم َعَلى َبْيِع َبْع�ٍس..[ وا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َيِبْع َبْع�سُ َتَباَغ�سُ

ابن فار�س، حلية77، وينظر: اخلليل، العي 5/ 45.. 26

ابن فار�س، حلية101، وينظر: اخلليل، العي 4/439.. 27

ينظر: اخلليل، العي 3/ 215، وابن فار�س، حلية101. 28

ينظر: ابن فار�س، حلية 101، ينظر: احلموي، معجم البلدان1/ 144.. 29

ينظر: ابن فار�س، حلية 72–73، والفراء، معاين القراآن3/251.. 30

ينظر: ابن فار�س، حلية 47، 48، 61، 69 وغريها، وابن قتيبة هو اأبو حممد . 31
بن عبد اهلل بن م�سلم الدينوري، كان كوفيًا، ومولده بها، و�سّمي )الدينوري( 
الأنه كان قا�سي )دينور(، وكان ثقًة، دّينًا، فا�ساًل يف اللغة والنحو وال�سعر، 
من م�سنفاته: غريب القراآن، وغريب احلديث، واأدب الكاتب، وغريها]ينظر: 
اأبو الربكات االأنباري، نزهة االألباء1/159–160، والقفطي، اإنباه الرواة 

.]147–2/144

ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب1/6، 11، 12، 16... وغريها.. 32

ينظر:ابن فار�س،حلية 72،و ينظر: ابن دريد،جمهرة الّلغة2/874،والزجاج، . 33
معاين القراآن واإعرابه5/305

ينظر: ابن فار�س، حلية 180.. 34

ال�ساحبي . 35 فار�س،  وابن  الزينة،  الرازي)ت322هـ(، كتاب  اأبو حامت  ينظر: 
يف فقه الّلغة 44.

ينظر: ابن فار�س، حلية: )الطهارة( 38،  و)التيّمم( 59، و)التثويب( -67. 36
 . 95 68،  و)الزكاة( 

ينظر: ابن فار�س، حلية: )املحتدم( 64، و)�سفر الراأ�س( 58، و)غلل( 58، . 37
و)ال�سحل( 93. 

ينظر: حممد املبارك، فقه اللغة وخ�سائ�س العربية 191، 302.. 38

ال�سيوطي، املزهر يف علوم الّلغة واأنواعها1/ 314 – 315.. 39

موا�سع . 40 وينظر:  اخلليل،العي:خدع1/115-،–غوغ4/457-، 
 ،1/169،181،192،199،247،336 املثال:  �سبيل  على  اأخرى 

5/23،43،وغريها.  2/18،29،160،3/131،212،4/64،30

41 . ،2/26،46،84 احلديث1/41،79،  غريب  الهروي،  ينظر: 
4/21،30، وغريها.  ،3/18،244،255

ينظر: ابن ال�سكيت، الكنز اللغوي 47، 87، 208.. 42

43 . ،118  ،63  /2 احلديث1/160،179،181،..  غريب  قتيبة،  ابن  ينظر: 
224،387، وغريها.

44 . ،633 الّلغة1/73،75،76،...2/631،  جمهرة  دريد،  ابن  ينظر: 
637،...3/1281،1286، وغريها.

45 ..،3/8،43..،2/5،12،38،44،..،1/47،48 اللغة  االأزهري، تهذيب  ينظر: 
.،4/69،86، وغريها.

ينظر: االأزهري، الزاهر 27، 30، 49، 73، 83، 96، 100، وغريها.. 46

47 . ،188،265  ،186  ،185  ،151 الّلغة(:113،  )جممل  فار�س:  ابن  ينظر: 
وغريها، و)مقايي�س الّلغة( 1/91، 92،110، 2/20،57،68،3/17،21، 

وغريها. 

العرب1/4،36،60..،2/834،901،906..، . 48 ل�سان  منظور،  ابن  ينظر: 
1703، وغريها.  ،3/1649

ينظر: االآمدي، االإحكام يف اأ�سول االأحكام 4/ 58،115.. 49

متام ح�سان، االأ�سول درا�سة اب�ستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب170.. 50
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الزجاجي، االإي�ساح يف علل النحو66.. 51

�سيبويه، الكتاب1/32.. 52

ابن جني، اخل�سائ�س1/238.. 53

الزجاجي، االإي�ساح يف علل النحو65.. 54

ينظر: اأبو حامت الرازي، كتاب الزينة يف االألفاظ اال�سالمية العربية.. 55

ينظر: االأزهري، تهذيب الّلغة15/15،  وابن فار�س، حلية 66، وابن قتيبة، . 56
غريب احلديث 1/172.

غريب . 57 قتيبة،  وابن  حلية65،  فار�س،  وابن  العي7/153،  اخلليل،  ينظر: 
احلديث1/167.

ينظر: ابن دريد، جمهرة الّلغة 1/110، وابن فار�س، حلية 198.. 58

ينظر: اخلليل، العي 3/267، وابن فار�س، حلية 63.. 59

ينظر: اخلليل، العي 6/186، وابن قتيبة، غريب احلديث1/159–160، . 60
وابن فار�س، حلية 53.

وابن . 61  ،179  /1 قتيبة، غريب احلديث  وابن   ،37  /4 العي  ينظر: اخلليل، 
فار�س، حلية69.

2/767، وابن . 62 الّلغة  121، وابن دريد، جمهرة   /20 ينظر: اخلليل، العي 
فار�س، حلية119.

ينظر: ابن دريد، جمهرة الّلغة 2/ 821، وابن فار�س، حلية 119.. 63

ينظر: اجلوهري، ال�سحاح 6/ 2498، وابن فار�س، حلية 120.. 64

وابن . 65  ،395  /1 الّلغة  دريد، جمهرة  وابن   ،132  /8 العي  اخلليل،  ينظر: 
فار�س، حلية81.

358، وابن قتيبة، غريب احلديث1/ 207، وابن . 66 ينظر: اخلليل، العي 4/ 
فار�س، حلية 166.

االأزهري، تهذيب الّلغة 1/ 48.. 67

ابن فار�س، حلية57، وينظر : ال�سافعي، االأم 2/ 79.. 68

احلديث2/362–363، . 69 قتيبة،غريب  ابن 
وينظر:االأزهري،تهذيب11/81،وابن احلنبلي، املطلع1/31.

70 . ... و)التثويب(67،  )ال�سالة(65،  حلية:)احلي�س(63،  فار�س،  ابن  ينظر: 
و)الرتوية(120، وغريها. 

5/394، وابن دريد، جمهرة . 71 39، وينظر: اخلليل، العي  ابن فار�س، حلية  
اللغة 2/857.

72 . ،160  /1 احلديث  غريب  قتيبة،  ابن  وينظر:  حلية43،  فار�س،  ابن 
حاح 2/822. واجلوهري، ال�سّ

ابن فار�س، حلية187.. 73

القونوي، اأني�س  الفقهاء 54.. 74

االأزهري، تهذيب الّلغة1/ 299.. 75

ينظر: اخلليل، العي6/186، واالأزهري، تهذيب الّلغة 11/136.. 76

ابن فار�س، حلية53.. 77

ينظر: التفتازاين، املطول576.. 78

ابن قتيبة، غريب احلديث 1/439.. 79

وابن . 80 ال�سحاح3/985،  واجلوهري،  العي7/271،  اخلليل،  نف�س:  تنظر: 
منظور، ل�سان 6/4503. 

ابن احلنبلي، املطلع 58.. 81

ابن فار�س، حلية207.. 82

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة5/ 99.. 83

ابن فار�س، حلية87.. 84

ينظر: ابن فار�س، جممل الّلغة1/ 852، ومقايي�س الّلغة 5/380.. 85

حاح 2/821، واالأزهري، تهذيب الّلغة 5/155.. 86 ينظر : اجلوهري، ال�سّ

ينظر: القونوي، اأني�س الفقهاء39.. 87

ينظر: ابن فار�س، حلية121.. 88

ينظر: ال�سّكاكي، مفتاح العلوم 365.. 89

ينظر: ابن فار�س، حلية: )الرتوية( 120، و)احَلَجر( 142.. 90

ابن ماجة، �سن ابن ماجة، رقم احلديث 3015، 2/1003.. 91

الطّحاوي، �رشح معاين االآثار، رقم احلديث 3946، 2/209.. 92

ابن فار�س، حلية121.. 93

ابن فار�س، جممل الّلغة1/865.. 94

ابن دريد، جمهرة الّلغة1/234.. 95

الّلغة1/364،  . 96 جمهرة  دريد،  ابن  وينظر:   ،199 حلية  فار�س،  ابن 
واالأزهري، تهذيب 10/ 346.

ابن فار�س، حلية93.. 97

98 . /3 واللغات  االأ�سماء  تهذيب  النووي،  وينظر:  الزاهر131،  االأزهري، 
 .158

العرب . 99 ل�سان  منظور،  وابن   ،4/1993 ال�سحاح  اجلوهري،  ينظر: 
 .4/3112

ابن فار�س، ال�ساحبي159. 100

الثعالبي، فقه الّلغة و�رش العربية25. 101

الزرك�سي، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه 4/84. 102

ابن فار�س، حلية 28.. 103

وابن . 104  ،211 اللغة1/  تهذيب  االأزهري،  وينظر:   ،45 حلية  فار�س،  ابن 
واجلوهري،   ،186 اللغة5/  ومقايي�س   ،787 اللغة1/  جممل  فار�س، 

ال�سحاح 1/213، وابن �سيده، املحكم 1/285

وابن . 105  ،2/30 اللغة  تهذيب  االأزهري،  وينظر:   ،157 حلية  فار�س،  ابن 
واجلوهري،   ،339 اللغة4/  ومقايي�س   ،1/672 اللغة  جممل  فار�س، 

ال�سحاح1/181– 182.

و)الن�سوز(170، . 106 )االإ�سعار(121،  حلية:  فار�س،  ابن  ينظر: 
و)الظهار(178، و)اللَّغو(205، وغريها.

ينظر: ابن دريد، جمهرة الّلغة 1/484، واحلمالوي، �سذا العرف يف فّن . 107
اال�رشف77.

ال�رشيف اجلرجاين، كتاب التعريفات62.. 108

ينظر: االآمدي، �رشح عبد الوهاب على الولدية يف اآداب البحث واملناظرة . 109
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.27–26

ينظر: االأزهري، تهذيب الّلغة 6/226.. 110

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة 5/213.. 111

فار�س، . 112 وابن   ،6/14 العي  اخلليل،  وينظر:   ،37 حلية  فار�س،  ابن 
�سيده،  وابن   ،2/612 ال�سحاح  واجلوهري،   ،1/171 اللغة  جممل 

املحكم7/200.

ابن فار�س، حلية 96، وينظر: اخلليل، العي 5/163، واالأزهري، تهذيب . 113
واجلوهري،   ،152  ،13/61  ،5/102،197  ،2/153  ،1/39 اللغة 

ومثله ما قال يف )االإ�سالء( �س202..

ابن فار�س، حلية27. . 114

ينظر: الزيدي، فقه الّلغة العربية 437.. 115

ابن قتيبة، اأدب الكاتب1/307.. 116

ومثله . 117 الكاتب1/322،  اأدب  قتيبة،  وينظر:ابن  حلية54،  فار�س،  ابن 
)الُو�سوء-الَو�سوء( �س 40.

ابن فار�س، حلية90.. 118

ابن دريد، جمهرة الّلغة:1/ 74، و1/104، و1/ 115.. 119

ابن فار�س، جممل الّلغة795.. 120

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة: 1/ 37، و1/ 83، و 1/ 321، و1/ 339.. 121

ابن فار�س، حلية: )النحر(121، )اخللع(170. و)النحر(172.. 122

ابن فار�س، حلية 175.. 123

ابن فار�س، حلية 23.. 124

الدمياطي، احتاف ف�سالء الب�رش يف القراءات االأربعة ع�رش 496.. 125

ابن فار�س، حلية95،}وهذه قراءة اجلمهور، وقراأ ابن كثري ونافع واأبو . 126
عمرو ]زاكية[ باألف، وقراأ عا�سم وابن عامر والك�سائى}زكّية{ بغري 

األف مع الت�سديد{ ينظر:ابن جماهد، كتاب ال�سبعة  395.

الدمياطي، احتاف ف�سالء الب�رش 370.. 127

األفاظ . 128 احل�رش-:  ال  اال�ست�سهاد  �سبيل  –على  حلية  فار�س،  ابن  ينظر: 
)االإجماع( يون�س/71: �س21-20، و)العلم( الزخرف/61: �س 23، 

و)الفقه( االأنعام/98: �س23، وغريها.

ابن فار�س، حلية 40 – 41، وينظر: البخاري، �سحيح البخاري1/6،  . 129
رقم احلديث1.

رقم . 130  ،329 الكبري9/  املعجم  الطرباين،  وينظر:   ،67 فار�س، حلية  ابن 
احلديث 9627.

و)حيَّ(66، . 131 و)ال�سالة(65،  )الطهور(34،  حلية  فار�س،  ابن  ينظر: 
(92، وغريها. و)يَخمِّ

ابن فار�س، حلية188.. 132

133 .  ،203 )االإمْناُء(،  القي�س((:  ))امروء  حلية:  فار�س،  ابن  ينظر: 
بن  و))زهري  املو�سع(،  هذا  يف  ا�سمه  يذكر  )ومل  و)العقيقة(203 
ا�سمه  يذكر  )ومل  الفحل(134  و)ع�ْسب  )الرَّهن(142،  �سلمى((:  اأبي 
هنا(،  ا�سمه  يذكر  )ومل  )االإبار(126  العبد((:  بن  و))طرفة  هنا(، 
املعلقات  اأ�سحاب  غري  ومن  و)ال�ساحر(197،  و))لبيد((:)اأعطان(82، 

))ال�سنفرى(: )حكم العيني(49.

حلية: . 134 فار�س،  ابن  ينظر:  موا�سع،  اأربعة  يف  ذكره  كـ))االأع�سى(( 
و)الُقْرء(183،  و)اجلريان(156،  و)اخلمي�سة(89،  )اال�ستطابة(53، 

و))عمرو بن معديكرب((:)التحّية(80. 

و)االإباحة(27، . 135 )القيا�س(21،  حلية:  فار�س،  ابن  ينظر:  كـ))اجلرير((: 
يف  ا�سمه  يذكر  و)الَعْول(190)ومل   ،175 و)االإيالء(  و)الك�سوف(88،  

املوا�سع الثالثة االأخرية(، و))الفرزدق(()اأكرب(76.

واأمَل�سُت . 136 )االأم(:  كتاب  يف  ال�سافعي  “واأن�سد  الفقهاء(:  )حلية  يف  جاء 
 ،2/38 االأم  ال�سافعي،  )ينظر:  “ �س56،  الِغَنى.......  اأبتغي  كفَُّه  بَكّفي 

وب�سار بن برد، ديوان ب�سار بن برد4 /44(

ينظر: -على �سبيل اال�ست�سهاد-ابن فار�س، حلية: )النَُّف�ساء(63 )البيت . 137
الفحل/الهام�س(،  لعلقمة  )البيت   57 و)اجلنابة(  لل�سمواأل/الهام�س( 

و)اجلرجَرة(38 )البيت يف ديوان عبيد بن االأبر�س/الهام�س(.

ابن فار�س، حلية 35.. 138

ابن منظور، ل�سان-ملح- 6/4255.. 139

ابن فار�س، حلية 64، وينظر: املرزوقي، �رشح ديوان احلما�سة 344.. 140

ابن فار�س، حلية128.. 141

امليداين، جممع االأمثال2/230.. 142

االأمثال1/382، . 143 جمهرة  الع�سكري،  وينظر:   ،176 حلية  فار�س،  ابن 
الرقم575 .

يف . 144 وال  )الف�سيح(  يف  ثعلب  راأي  جند  ومل   ،59 ال�ساحبي  فار�س،  ابن 
)جمال�سه(. 

ابن فار�س، حلية 43، وينظر: ابن �سيده، املحكم5/35، والفروزابادي، . 145
القامو�س املحيط 1/1105.

ابن فار�س، حلية 146-145، وينظر: الي�سوعي، فرائد اللغة يف الفروق . 146
.233

�س . 147 واالإهاب(  و)اجللد  �س28،  )خ�س(  حلية:  فار�س،  ابن  ينظر: 
و)اأجنا�ٌس(104،   ،82 و)املرَبك(  �س46،  واجَلَلَحُة(  و)النََّزَعة   ،36

و)القر�س( 147، و)النكاح( 165.

ابن فار�س، حلية 82.. 148

الغزايل، معيار العلم 81. . 149

ابن جّني، اخل�سائ�س 2/ 125.. 150

151 . ،483 متقاربان(1/133،  الّلغة)اأ�سالن  مقايي�س  فار�س،  ابن  ينظر: 
449، و)اأ�سالن متقاربان   /5  ،4/42  ،459  ،451  ،389  ،2/141

يف املعنى( 1/75.

ابن فار�س، حلية 114.. 152

ينظر: ال�سافعي، االأم 2/79، وابن فار�س، حلية 57.. 153

ينظر: اخلليل، العي 6/148 – 149 . 154

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة –جنب- 1/483.. 155

ابن فار�س، حلية 57، وينظر: �س58.. 156

�سيبويه، الكتاب1/24.. 157
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ينظر: ابن فار�س، ال�ساحبي238.. 158

ينظر: الطحاوي، �رشح معاين االآثار1/171، رقم احلديث 1022. . 159

ابن فار�س، حلية 81.. 160

ابن قتيبة، غريب احلديث 1/ 171.. 161

نزهة . 162 اجلوزي،  وابن   ،-390  389 والنظائر  الوجوه  الع�سكري،  ينظر: 
االأعي النواظر 483 484-.

ابن قتيبة، غريب احلديث 1/ 171. . 163

ابن قتيبة، تاأويل م�سكل القراآن 252.. 164

االأزهري، تهذيب اللغة 9/65.. 165

ابن فار�س، حلية191.. 166

ينظر: ابن فار�س، حلية: )اال�ستن�ساق(43، و)الع�رش(70، و)ال�سَّعي(86.. 167

ابن فار�س، ال�ساحبي60.. 168

ابن االأنباري، االأ�سداد �س8.. 169

)اجلون(113-121، . 170 االأ�سداد:  كتاب  اللغوي،  ينظر: 
و)القرء(361-359، وابن االأنباري، االأ�سداد: )القرء( 27-31.

ابن فار�س، حلية 104.. 171

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة –جون- 1/496.. 172

ابن فار�س، حلية : املو�سع االأول �س 123، واملو�سع الثاين 129. . 173

ابن فار�س، ال�ساحبي11.. 174

نف�سه 210، اأما اأيهما اأقدم مقايي�س اللغة اأم جمملها؟،  ففيه خالف بي . 175
الباحثي. ]ينظر: ابن فار�س، جممل اللغة )الق�سم الدرا�سي(49، ومعجم 

ار، املعجم العربي476. مقايي�س )مقدمة املحقق( 1/41، ن�سّ

ابن فار�س، ال�ساحبي12.. 176

االأول: حي ذكر داللة )امَلروة( ]ابن فار�س، حلية119، وينظر: جممل . 177
 ،153 حلية  فار�س،  ]ابن  )العي(  داللة  بّي  حي  والثاين:   ،]1/828

وينظر: جممل1/641[.

ابن فار�س، حلية 104، وينظر: جممل الّلغة – فرق- 1/718.. 178

ينظر: ابن فار�س، مقايي�س الّلغة – فرق- 4/ 433 – 434.. 179

ابن فار�س، حلية 105. . 180

181 . ،108  /13 الّلغة  تهذيب  االأزهري،  وينظر:   ،7/341 العي  اخلليل، 
والزاهر 106 107-. 

اخلليل، العي –فول- 8/334.. 182

اخلوارزمي، مفاتيح العلوم 192.. 183

ابن فار�س، حلية 105، وينظر: مقايي�س الّلغة 6/ 102-101، وابن . 184
دريد، جمهرة الّلغة 2/ 796.

ابن قتيبة، غريب احلديث1/281. 185

يف . 186 املنجد  النَّمل،  كراع  وينظر:   ،146 االألفاظ  متخري  فار�س،  ابن 
الّلغة1/348

حاح 4/ 1564، وابن دريد، جمهرة الّلغة 2/ 796.. 187 اجلوهري، ال�سّ

االأزهري، تهذيب الّلغة 9/221، وينظر: اخلوارزمي، مفاتيح العلوم27.. 188

النووي، املجموع 6/2.. 189

واملزين، . 190  ،227  /8 االأم  ال�سافعي،  وينظر:   ،132 حلية  فار�س،  ابن 
خمت�رش املزين 8/180.

ابن فار�س، حلية 132. . 191

االأزهري، الزاهر138. . 192

مادة - �رشى- 3/346. . 193

ابن فار�س، حلية 121. . 194

ابن فار�س، حلية 118. . 195

ابن قتيبة، غريب احلديث 1/220.. 196

ينظر: االأنباري، الزاهر 1/101 102-. . 197

ينظر: اخلطابي، اإ�سالح غلط املحدثي51.. 198

ابن قتيبة، غريب احلديث1/164. . 199

ال�سنفرى، ديوان ال�سنفرى48. . 200

ابن فار�س، حلية 48-49 . . 201

ابن فار�س، حلية205، وقال:”واأّما الق�سامة فاإّنها �سميت بذلك؛ الأنها . 202
اأميان تق�ّسم على نا�ٍس”]�س197[

ابن فار�س، مقايي�س اللغة 5/86.. 203

االأزهري، الزاهر245.. 204

ابن فار�س، حلية 181-180، وينظر: ابن قتيبة، غريب احلديث1/210.. 205

ابن فار�س، حلية -180 181. . 206

ابن فار�س، حلية163. . 207

ابن فار�س، حلية 19. . 208

ومقايي�س5/347، . 209 جممل1/839،  وينظر:  حلية35،  فار�س،  ابن 
وينظر: يف تخريج البيت: عبد احلميد، �رشح ديوان عمر بن اأبي ربيعة 

.]6/4255 485، وابن منظور، ل�سان-ملح- 

اخلليل، العي –ملح3-/ 243. . 210

ثعلب، الف�سيح 1/318. . 211

ابن منظور، ل�سان العرب –ملح- 6/ 4254. . 212

االأزهري، تهذيب الّلغة –ملح- 5/64. . 213

ابن درو�ستويه، ت�سحيح الف�سيح و�رشحه 1/493.. 214

ابن فار�س، حلية 85.. 215

ابن فار�س، حلية 122.. 216

ينظر: الفراء، معاين القراآن1/ 118، واالأزهري، تهذيب الّلغة 4/137.. 217

االأخف�س، معاين القراآن1/174.. 218

ينظر: اجلوهري، ال�سحاح2/632.. 219

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة2/ 72.. 220

الف�سيح . 221 ت�سحيح  درو�ستويه،  ابن  وينظر:   ،121 حلية  فار�س،  ابن 
و�رشحه 128.

ابن فار�س، مقايي�س الّلغة 6/42 43-.. 222
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ابن فار�س، حلية 77.. 223

ابن ال�سّكيت، اإ�سالح املنطق 179.. 224

ابن فار�س، حلية 124.. 225

ينظر: ابن �سيده، املحكم2/148، وابن منظور، ل�سان العرب4/3099.. 226

ابن فار�س، حلية 172.. 227

ينظر: اأبو حامت ال�سج�ستاين، فعلت واأفعلت 114-115.. 228

ابن فار�س، حلية 166.. 229

ينظر: مقايي�س اللغة 5/ 475، وابن القطاع، كتاب االأفعال3/229.. 230

ابن ماجة، �سننه 1/ 172، رقم احلديث 517. واحلديث برواية: ]اإَِذا َبَلَغ . 231
�ْسُه �َسْيٌء[ اُء ُقلََّتْيِ مَلْ ُيَنجِّ امْلَ

ابن فار�س، حلية61-62. . 232

ابن فار�س، حلية62، وينظر: ابن قتيبة، غريب احلديث1/161.. 233

ابن فار�س، جممل الّلغة1/726. . 234

ال�سافعي، الر�سالة 50.. 235

ابن فار�س، حلية69.. 236

ينظر: نف�سه، وابن قتيبة، غريب احلديث1/179.. 237

238 . ،2/739 الّلغة  جمهرة  دريد،  وابن   ،1/293 العي  ينظر-ع�رش-: 
وابن   ،2/11 الّلغة  تهذيب  واالأزهري،  الزاهر2/170،  واالأنباري، 

فار�س، جممل الّلغة 1/672، ومقايي�س الّلغة 4/341

حيحي 1/69، رقم احلديث 51.. 239 احلاكم، امل�ستدرك على ال�سّ

م�سلم، امل�سند ال�سحيح املخت�رش)�سحيح م�سلم(1/90.. 240

اجلامع . 241 البخاري،  احلديث:  تخريج  يف  وينظر   ،70 حلية  فار�س،  ابن 
امل�سند3/64، رقمه 2107.

ابن فار�س، حلية 124، وينظر: ال�سافعي، االأم4/16.. 242

والن�سائي، . 243  ،867 احلديث  رقم  امل�سند1/173،  اجلامع  البخاري، 
�سننه1/293، رقم احلديث 544.

الطرباين، املعجم االأو�سط 9/116، رقم احلديث 9289.. 244

ابن فار�س، حلية 73-74.. 245

املصادر واملراجع :

أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية: 

االآمدي، اأبو احل�سن )�سيد الدين علي الثعلبي، ت631هـ(،االإحكام يف اأ�سول . 1
االأحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، املكتب االإ�سالمي، دم�سق، �سورية.

الوهاب على . 2 الدين، ت1150هـ(، �رشح عبد  الوهاب بن ويل  االآمدي)عبد 
الولدية يف اآداب البحث واملناظرة، دار نور ال�سباح، تركيا، 2012م.

الّلغة، . 3 تهذيب  ت370هـ(،  اأحمد،  بن  من�سور)حممد  اأبو  االأزهري، 
ت:حممد عو�س مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 2001م.

احلميد . 4 عبد  م�سعد  ت:  ال�سافعي،  األفاظ  غريب  يف  الزاهر  االأزهري، 
ال�سعدين، دار الطالئع، القاهرة.

ت: . 5 االأ�سداد،  ت328هـ(،  القا�سم،  بن  )حممد  بكر  اأبو  االأنباري،  ابن 
حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�رشية، لبنان، 1987م.

اخل�سائ�س، . 6 ت392هـ(،  املو�سلي،  عثمان  الفتح  )اأبو  جني  ابن 
الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، ط4.

علي،ت597هـ(، . 7 بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  الدين  اجلوزي)جمال  ابن 
نزهة االأعي النواظر يف علم الوجوه والنظائر، ت:حممد عبد الكرمي كاظم 

الرا�سي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1984م.

ت709هـ(، . 8 البعلي،  حممد  الدين  �سم�س  الفتح  )اأبو  احلنبلي،  ابن 
مكتبة  ن�رش:  وغريه،  االأرناوؤوط  حممود  ت:  املقنع،  اأبواب  على  املطلع 

ال�سوادي للتوزيع، ط1، 1423هـ2003-م.

وفيات . 9 االأربلي،ت681هـ(،  حممد  بن  اأحمد  الدين  خّلكان)�سم�س  ابن 
بريوت،  الثقافة،  دار  عبا�س،  اإح�سان  ت:  الزمان،  اأبناء  واأنباء  االأعيان 

لبنان،1971م.

ت�سحيح . 10 ت347هـ(،  جعفر،  بن  اهلل  عبد  حممد  )اأَُبو  ُدُر�ْسَتَوْيه  ابن 
لل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  املختون،  بدوي  حممد  د.  ت:  و�رشحه،  الف�سيح 

االإ�سالمية، القاهرة، 1998م.

العلم . 11 دار  منري،  ت:رمزي  الّلغة،  بكر)ت321هـ(،جمهرة  دريد،اأبو  ابن 
للماليي، بريوت، ط1،1987م.

اإ�سالح . 12 ت244هـ(،  اإ�سحاق،  بن  يعقوب  يو�سف  ال�سكيت)اأبو  ابن 
ط1،  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  مرعب،  حممد  ت:  املنطق، 

1423ه2002-م.

هفرن، . 13 ت:اأوغ�ست  العربي،  الل�سن  يف  اللغوي  الكنز  ال�سّكيت،  ابن 
ن�رش:مكتبة املتنبي، القاهرة.

واملحيط . 14 املحكم  ت458هـ(،  اإ�سماعيل،  بن  علي  احل�سن  )اأبو  �سيده  ابن 
االأعظم، ت: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-1،1421

2000م.

حلية . 15 ت395هـ(،  الرازي،  زكريا  بن  اأحمد  احل�سي  فار�س)اأبو  ابن 
الفقهاء، ت: د. عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، ال�رشكة املتحدة للتوزيع، 

بريوت، ط1، 1983م.

ن�رش:حممد . 16 وم�سائلها،  العربية  الّلغة  فقه  يف  ال�ساحبي  فار�س،  ابن 
علي بي�سون، ط1،1997م.

الرفاعي . 17 دار  التواب،  عبد  د.رم�سان  ت:  الِفرق،  كتاب  فار�س،  ابن 
بالريا�س، ط1، 1402هـ.

بغداد، . 18 املعاف،  مطبعة  ناجي،  ت:هالل  االألفاظ،  متخري  فار�س،  ابن 
ط1،1970م. 

موؤ�س�سة . 19 �سلطان،  املح�سن  عبد  زهري  ت:  الّلغة،  جممل  فار�س،  ابن 
الر�سالة، بريوت، ط2، 1986م.

دار . 20 هارون،  حممد  ال�سالم  عبد  ت:  الّلغة،  مقايي�س  معجم  فار�س،  ابن 
الفكر، 1979م.

اأدب . 21 الدينوري،ت276هـ(،  م�سلم  بن  اهلل  قتيبة)عبد  ابن 
الكاتب،ت:حممد الدايل،موؤ�س�سة  الر�سالة، بريوت.

الكتب . 22 دار  الدين،  �سم�س  اإبراهيم  ت:  القراآن،  م�سكل  تاأويل  قتيبة،  ابن 
العلمية، بريوت، لبنان. 
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العاين، . 23 مطبعة  اجلبوري،  اهلل  د.عبد  ت:  احلديث،  غريب  قتيبة،  ابن 
بغداد، ط1، 1397هـ.

عامل . 24 االأفعال،  كتاب  ت515ه(،  ال�سعدي،  القا�سم  )اأبو  القطاع  ابن 
الكتب، بريوت، ط1983م.

فوؤاد . 25 ت:حممد  ماجة،  ابن  �سن  )ت273هـ(،  اهلل  اأبوعبد  ماجة،  ابن 
عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية.

يف . 26 ال�ّسبعة  كتاب  ت324هـ(،  مو�سى،  بن  اأحمد  جماهد)اأبوبكر  ابن 
القراءات، ت: �سوقي �سيف، دار املعارف، م�رش، ط2، 1400هـ.

اهلل . 27 ت:عبد  العرب،  ل�سان  ت711هـ(،  مكّرم،  بن  منظور)حممد  ابن 
الكبري وغريه، دار املعارف، القاهرة.

مكتبة . 28 حممود،  القراآن،ت:د.هدى  معاين  االأو�سط)ت215هـ(،  االأخف�س 
اخلاجني، القاهرة، ط1،1990م.

االأدباء، . 29 طبقات  يف  االألّباء  نزهة  الربكات)ت577هـ(،  اأبو  االأنباري، 
ت:اإبراهيم ال�سامرائي، مكتبة املنار، االأردن، ط3،1985م .

ت: . 30 النا�س،  كلمات  معاين  يف  الزاهر  بكر)ت328هـ(،  اأبو  االأنباري، 
د.حامت �سالح ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1،1992م.

حممد . 31 ت:  ال�سحيح،  امل�سند  اجلامع  اهلل)ت256هـ(،  عبد  اأبو  البخاري، 
زهري النا�رش، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

عا�سور، . 32 بن  الطاهر  حممد  �رشح:  برد،  بن  ب�سار  ديوان  برد،  بن  ب�سار 
مطبعة جلنة التاأليف، 1966م.

�رشح . 33 املطول  ت792هـ(،  عمر،  بن  الدين)م�سعود  �سعد  التفتازاين، 
العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  د.عبد  ت:  العلوم،  مفتاح  تلخي�س 

بريوت، ط3، 2013م.

عند . 34 اللغوي  للفكر  اب�ستيمولوجية  درا�سة  االأ�سول  د.،  ح�ّسان،  مّتام 
العرب، عامل الكتب،بريوت، 2000م. 

عبد . 35 ت:  العربية،  و�رّش  الّلغة  فقه  من�سور)ت429هـ(،  الثعالبي،اأبو 
الرزاق املهدي، اإحياء الرتاث العربي، ط1،2002م.

ت:د.عاطف . 36 الف�سيح،  ت291هـ(،  ال�سيباين،  يحيى  بن  ثعلب)اأحمد 
مدكور، دار املعارف، م�رش.

دارالكتب . 37 التعريفات،  كتاب  ال�رشيف)ت816هـ(،  ال�سيد  اجلرجاين، 
العلمية، بريوت، ط1،1983م.

عبد . 38 ت:اأحمد  حاح،  ال�سّ ت393هـ(،  الفارابي،  ن�رش  اجلوهرّي)اأبو 
الغفور عطار، دار العلم للماليي، بريوت، ط4،1407هـ 1987-م.

على . 39 امل�ستدرك  ت405هـ(،  عبداهلل،  بن  الني�سابوري)حممد  احلاكم 
1411هـ-  العلمية،  الكتب  دار  القادر،  عبد  م�سطفى  ت:  ال�سحيحي، 

1990م.

الكيان . 40 دار  ال�رشف،  فن  يف  العرف  �سذا  حممد،  بن  احلمالوي،اأحمد 
للطباعة والن�رش، الريا�س.

البلدان، . 41 معجم  ت626هـ(،  الرومي،  الدين  )�سهاب  ياقوت  احلموي، 
دار �سادر، بريوت، ط2، 1995م.

ت:د.حامت . 42 املحدثي،  غلط  اإ�سالح  �سليمان)ت388هـ(،  اخلطابي،اأبو 
ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1405ه1985-م.

ت175هـ(، . 43 الب�رشّي،  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  الفراهيدي)اأبو  اخلليل 

ومكتبة  دار  ن�رش:  ال�سامرائي،  اإبراهيم  ود.  املخزومي  د.مهدي  ت:  العي، 
الهالل.

العلوم،ت:اإبراهيم . 44 مفاتيح  اهلل)ت387ه(،  عبد  اخلوارزمي،اأبو 
االأبياري، دار الكتاب العربي، بريوت،ط2.

ف�سالء . 45 اإحتاف  ت1117هـ(،  حممد،  بن  اأحمد  الدين  الدمياطي)�سهاب 
الب�رش فى القراءات االأربعة ع�رش، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1419هـ- 

1998م.

يف . 46 الزينة  كتاب  ت322هـ(،  حمدان،  بن  حامت)اأحمد  اأبو  الرازي، 
االألفاظ االإ�سالمية العربية، عر�س وتعليق: ح�سي بن في�س اهلل الهمداين، 

مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ط2، 1957م.
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