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life of al-Hitami and studied the linguis-

الملخص

tic aspect of his explanation tagged with

(McCann grants in Explaining Hamziya)

which he developed to explain the mean- ، ) ه وهمزيته696 (البوصريي
درس البح��ث حياة
ّ

ings and demands of the poem whose كام عرض حياة الهيتمي ودرس الجانب اللغوي من
)رشحه املوسوم بـ(املِ َنح املك ّية يف رشح ال َه ْمزيّة

verses reached (457).

Al-Hiatmi paid great attention to the lin- ال��ذي وضعه لبيان معاين ومطال��ب القصيدة التي
guistic material، in addition to clarifying

.) بيتا457( بلغت أبياتها

the meanings of the verses، he referred to لقد أوىل الهيتمي عناية كبرية للامدة اللغوية فاضافة

linguistic issues that he touched upon in  أش��ار اىل قضاي��ا، اىل توضي��ح مع��اين األبي��ات
explaining him as his talk about the emer- لغوية تط ّرق اليها يف رشحه كحديثه عن نش��أة اللغة
gence of the human language. Some terms،  كام تح ّدث عن مسائل تتعلق باملفردات،اإلنسانية
to know its structure and its origins، also م��ن حي��ث ضبطه��ا بالحروف حت��ى ال يق��ع فيها

dealt with some of the issues of significance،  وأفاض الحديث عىل رصف،تصحيف او تحريف
so he presented the subject of the meaning ،  ملعرفة بنيتها واصولها، واش��تقاق بعض األلفاظ
of the term in the context، the subject of كام تناول بعضا من مسائل الداللة فعرض ملوضوع
linguistic differences and the subject of sci-  وموضوع الفروق اللغوية، معنى املفردة يف السياق
entific terms as he defined many of them، وموض��وع املصطلحات العلمية إذ ع ّرف كثريا منها
especially the terms of legal، historical، and ، والتاريخية،ال س��يام مصطلحات العلوم الرشعية

doctrinal sciences، and others، in reference  يف إشارة اىل التغيرّ ات الدالل ّية، وغريها،وال َعـق َـديّة
to the semantic changes affecting Some of ، التي تصيب بعض املف��ردات فتخصص مدلولها
the vocabulary words are devoted to their

. وتحدد مفهومها

meaning، and define their concept.

❊

❊

❊

Summary:

The study studied the life of al-Busairi (689)
and its prodigy، as well as presented the
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المقدمة

حجر  ،إلبراز هذا الجانب من شخصيتة التي عرفت

عىل أنها شخصية فقهيّة كبرية يشار إليها بالبنان.

لق��د اقتض��ت خط��ة البح��ث أن يك��ون يف مقدمة

الحم��د لله  ،والصالة والس�لام عىل رس��ول الله  ،وثالث��ة مباحث وخامتة  ،املبح��ث األول :تضمن
وعىل آله وصحبه ومن وااله .

الحديث عن حياة البوص�يري وقصيدته والحديث

وبعد؛ فتُع�� ّد القصيدة ال َه ْمزيّ��ة يف مدح خري الربية عن ابن حجر ومنهجه يف رشحه  .واملبحث الثاين

ﷺ  ،لرشف الدين ال ُب ْو ِ
ريي ،من نصوص املديح تضمن الحديث عن القضايا اللغويّة التي عالجها ،
ص ّ
النب��وي املتمي��زة يف تاري��خ األدب الع��ريب  ،ملا كالحديث عن نشأة اللغة  ،وعنايته باملفردة اللغوية،

اتّصفت به من جامل األس��لوب  ،وعذوبة األلفاظ ،من حي��ث الضبط والرصف واالش��تقاق  ،كام جاء
وسالس��ة الرتكيب  ،وكامل املضم��ون  ،إذ تح ّدث املبح��ث الثال��ث معن ّي��ا ببع��ض مس��ائل الداللة ،

فيها البوصريي عن شخصية الرسول ﷺ  ،وما ُعرِف كالحديث عن مع��اين املفردات والفروق اللغوية ،

العلمي ، ،ثم الخامتة التي
به من صفات وش�مائل وأخالق  ،كام ذكر طَ َرفا من والكالم عىل املصطلح
ّ
يل التوفيق .
سريته العطرة ،ومشاهد من حياته مع آله وأصحابه  ،ل ّ
خصت نتائج هذا البحث  ،والله و ّ

املبح��ث االول :البُ ْو ِ
ريض الله عنهم  ،مام يُذكَر يف تاريخ االسالم.
تم��ي
ص
ّ
�يري وهمزيت��ه وال َهيْ ّ
وصار له��ذا النص أصداء يف نفوس املس��لمني  ،ورشحه
ووق��ع كب�ير يف قلوبه��م وعقوله��م  ،ونظ��را ً لهذه

•املطلب األول :حياة البوصريي

األهمي��ة التي تضمنتها هذه القصي��دة قام كثري من • اسمه ونسبه ولقبه:

العل�ماء برشحها  ،وبيان ما تضمنته من موضوعات هو محمد بن سعيد بن حماّ د بن محسن بن عبدالله

تحتاج اىل الرشح والبسط والتفسري.

بن حياين بن ِ
ص ْنهاج( . )1لقبه  :رشف الدين  ،وكنيته

مرصي النشأة .
يب األصل
ّ
ه��ذا  ،وكان من أبرز رشوح الهــمزية ش��ــرح ابن أبو عبدالله  ،مغر ّ

حج��ر
الصفدي  :أخربين الش��يخ أبو حيان
الهيتم��ي  ،يف كتاب��ه املوس��وم ،ب (املِ َنح ويف أصله قال
ّ
ّ
يل نس��به ك�ما رسدته أوالً ،
غني مبادته م��ن لفظه بعدما أمىل ع َّ
املك ّية يف رشح الهمزي��ة)  ،وهو رشح ّ
العلمية فضال عن غزارة مادته اللغوية  ،أبان فيه ابن ق��ال :أصله من املغ��رب من قلعة ح�ّم�اّ د من قبيل
حجر عن معرفة واس��عة يف عل��وم العربية  ،واطالع يُعرفَون بـ(بني حبنون)(.)2

عىل أساليبها وفنونها .

((( الوايف بالوفيات . 88/3 ،

اللغوي البن ((( الوايف بالوفيات . 88/ 3 ،
ورأيت من املناس��ب دراس��ة الجه��د
ّ

«القضايا اللغوية في كتاب (المنح المكية في شرح الهمزية)»..

أ .م .د .ثامر نجم عبد الله

893

كان أح��د أبوي��ه من بُ ِ
وص�ير  ،واآلخر م��ن َدالص معامله فأجازوه ود ّرس(. )5

فركّبت له نس��بة من البلدتني فقيل له (ال َد
الصريي) وكال النظرت�ين قريبتان من بعضهام  ،فدالئل تقدمه
ّ

ثم اش��تهر بالبوص�يري( .)1و (دالص) و (وبوصري) يف عل��وم العربية واضحة ملن ق��رأ ديوانه ،وكذلك

قريتان تقعان يف محافظة بني سويف(.)2
•والدته :

البوصريي يوم الثالثاء أول ش��هر ش��وال س��نة
ُولد
ّ

 608ونشأ بدال ص(.)3
•نشأته العلمية:

الدينية ال س��يام بع��د اتصاله بالش��يخ (أيب الع ّباس
ُريس) ت  686هـ .
امل ّ
•وظائفه:

شغل البوصريي وظيفة كاتب يف الجبايات (.)6

مل
كام عمل مباشرِ ا يف ( بُلْ َبيس) يف الرشقية ( ،)7و َع ُ

ذكر األس��تاذ ع�لي الج��ارم ( )1948أ ّن يف نش��أة املب��ارش يقوم ع�لى اإلرشاف عىل مس��احة أرضها
ّ
البوصريي العلمية غموضا فاملصادر مل توضّ ح لنا ليعرف املستحق عليها من املال وال ِغالل(. )8
ذلك ( فلس��نا نعرف ش��يئا عن أبيه ولسنا نعرف عن وال يخل��و ه��ذا العمل – كام يقول الش��يخ محمود
نشأته األوىل شيئا ولكننا نستنطيع أن ن َّدعي أنّه انتقل عرنوس – من ظلم الناس خصوصا يف تلك األزمنة

البوصريي  ،ولذلك كان الناس
اىل القاهرة يف أول ش��بابه لتلقّ��ي العلم ألنهاأقرب التي كان يعيش فيها
ّ
مراكز العلم اىل بلدته  ،فتلقّى علوم العربية واألدب ينظرون اىل هذا العمل بعني البغض(. )9
ووصل فيهام اىل غاية محمودة .)4() ....

م��ن أجل ذل��ك كان��ت ه��ذه الوظيفة غ�ير مريحة

يب ( )1347يذكر أ ّن
لك��ن الش��يخ محم��د املغ��ر ّ
للبوص�يري  ،حت��ى أن��ه ذ ّم املتس��خدمني يف هذا
ّ
البوصريي نش��أ يف ِحجر أبيه حتى ترعرع ومال اىل العمل بقصيدة طويلة منها:
العلم فحفظ القرآن الكريم  ،وبعض املتون  ،وقدم
لألزه��ر وحرض عىل مش��ائخ الع�صر حتى كملت

((( طبقات الشاذلية الكربى  ،ص. 80

((( حسن املحارضة  ، 570/1 ،أي فاخذ من دالص (دال) ((( ينظ��ر  :ف��وات الوفي��ات  ، 362/3 ،واملن��ح املكية ،
ومن بوصري (صري) .

ص ، 70ويف النسخة املطبوعة يف دار املنهاج (الحاميات)

(موقع ويكيبيديا عىل الشبكة العاملية مادة بني سويف) .

((( الرشقي��ة  :محافظ��ة تقع يف رشق الدلت��ا يف جمهورية

 ،شذرات الذهب . 753/7 ،

((( مقال بعنوان البوصريي للشيخ محمود عرنوس ـ مجلة

((( محافظة بني س��ويف تقع جنوب القاه��رة بــ 115كم والتصحيح من الشيخ محمود عرنوس يف مقاله اآليت .
((( الوايف بالوفيات  ، 88/3 ،حس��ن املحارضة  570/1 ،مرص العربية  ،ينظر موقع ويكيبيدياعىل الشبكة.

((( البوص�يري (،مقال)،مجل��ة املعرف��ة املرصي��ة ع��دد املعرفة املرصية  ،العدد  ، 4 – 3سنة  ، 1933ص. 296
( 1933/1موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية) ((( نفسه . 291 ،
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ثكلت طوائف املستخدمينا
ُ
ولبثت فيهم
ُ
فقد عارشتُهم

واألصح��اب ريض الل��ه عنهم( ، )5وس��يأيت الكالم

فلم أ َر
منهم رجالً أمينا عليها .
ُ

مع التجريب من عمري سنينا

()1

•وفاته:

فالصفدي قال:
اختُلِف يف س��نة وفاة البوص�يري ،
ّ

...ال��خ والقصي��دة تقع يف مئة بيت وفيها ش��كوى وأظ��ن وفات��ه كان��ت يف س��نة  696أو 697أو م��ا
مريرة من رسقات املبارشين للغالل  ،وتس��لّطهم  ،حولهام (.)6

وأخذهم للرش��اوى وفسادهم
ّ
السيوطي يف س��نة  ،)7(695وتَبِعه ابن ال ِعامد
اإلداري  ،ومعاقرتهم وعند
ّ
للرشاب  ،ولبسهم للحرير ،ونحو ذلك.
()8
يل س��نة  .)9(696فال يوجد
الحنب ّ
يل  ،وعند الزرك ّ
ول��ذا ترك البوصريي ه��ذا العمل  ،ث��م التحق بأيب تاريخ مح ّدد وقاطع يف سنة وفاته.
العباس
ّ
املريس فتأث��ر بعلمه وأخالقه  ،وداوم عىل •املطلب الثاين  :القصيدة الهمزيّة
لقائ��ه حتى ف��اق أهل ع�صره  ،وصارت له ش��هرة
القصيدة الهمزية  :وهي املسامة (أ ّم القُرى يف مدح
عريضة(. )1
النبوي والس�يرة،
املديح
الت
و
مط
من
الورى)
خري
ّ
ّ
•آثاره :
التي نَظَمها ( إمام الشعراء وأشعر العلامء )( )10ويبلغ
الصف��دي أ ّن أبا ح ّيان
 -1ديوان ش��عره  ،وق��د ذكر
ّ
عدد أبياتها (  ) 457بيتاً(. )11
ق��د رواه عن��ه وهو أخ��ذه إجازة ع��ن أيب ح ّيان عن
كُ ِتب��ت هذه املط ّول��ة عىل بحر الخفي��ف  ،متيزت
البوصريي(. )2
() 12
فني عا ٍل حتى
مبوس��يقى ش��عرية رائعة  ،وبأداء ّ
 -2قصيدت��ه الربدة وهي الكواك��ب الدريّة يف مدح
ُع ّدت عىل رأي الشاعر عبد العليم القبّاين (،)2001
خري الربيّة(. )3
 -3الهمزي��ة يف م��دح خري الربي��ة( ، )4وهي قصيدة

((( تنظر ص  6من هذا البحث .
((( الوايف بالوفيات .93/3 ،

النبي ﷺ وذكر مناقب اآلل
تضمنت كثريا ً من سرية
ّ

((( حسن املحارضة . 570/1 ،

ص. 80

((( األعالم . 139/6 ،

((( املن��ح املكية  ،ص ، 70وطبقات الش��اذلية الكربى  ((( ،شذرات الذهب . 422/5 ،
((( الوايف بالوفيات . 90/3 ،

الهيتمي للبوصريي ينظر املنح املكية
( ((1هذا توصي��ف
ّ

املنح املكية  ،ص ، 70األعالم . 139/6 ،

( ((1نفسه ص .66

املكية  ،ص. 70

القادر محمود  ،مجلة القاهرة  ،عدد .1985 ، 1

((( ينظر ديوانه 165وينظر حس��ن املحارضة  ، ، 570/1 ،ص. 64

((( ينظر ديوانه ص  ، 9وفوات الوفيات  ، 368/2 ،واملنح ( ((1ينظ��ر البوصريي وس��ياحته الصوفي��ة (بحث) ،د عبد
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(من أعظ��م ما نَظ َمه الش��عرا ُء الع��رب يف موضوع  1-املطل��ع يف م��دح رس��ول الله ﷺ وذك��ر مقامه
النب��وي)( .)1رشحه��ا العل�ماء واقتفى أثرها العايل .
املدح
ّ

األدب��اء  ،فه��ي (العذبة األلف��اظ  ،الجزلة املعاين -2 ،يف مول��ده ص�ّل�ىّ الله عليه وس��لم وما صاحب

نس��ج عىل منوالها وال وصل ذلك من أحداث كون ّية .
البديع��ة التحرير  ،مل يَ ِ
 -3يف رضاعه والحديث عن حليمة السعدية ريض
اىل حسنها وكاملــها أح ٌد)(.)2

يقول مطل ُعها :

كيف تَرقى رق َّيكَ األنبيا ُء
َ

الله عنها.

 -4إرس��اله يف تج��ارة خديجة ريض الل��ه عنها وما

يا سام ًء ما طاول ْته ا سام ُء صاحب سفره من إرهاصات .
 -5بعثته ﷺ.
مل يُسا ُو ْوكَ يف ُعالك وقد حا
للنبي ﷺ .
َل سنا منك دونَهم وسناء  -6محاربة قريش
ّ
ُ
 -7حادث��ة اإلرساء واملع��راج وارتي��اب املرتاب�ين
إنمّ ا مثّلوا صفاتك للنا

مثل النجوم املاء منها .
س كام َ
ِ
َ
ُ
 -8إميان العرب به ﷺ .
تص
صباح ّ
أنت ِم
َ
ُ
كل فضلٍ فام ْ
 -9نرص الله له عىل أعدائه .
د ُر إالّ عن ضوئك األضوا ُء
 -10كي��ف ق�ضى الله تع��اىل ع�لى رؤوس الكفر
الغي
ذات
لك ُ
ِ
العلوم من عامل ْ
املعادين له .
ب ومنها آلد َم االسام ُء
 -11صف��ات رس��ول الل��ه ﷺ  ،كالرحم��ة والكرم
()3
الخ .

ول��و أردناأن نكش��ف ع��ن مضمون ه��ذه القصيدة

املط َّول��ة  ،ونب�ّي�نّ موضوعاته��ا لط��ال بن��ا البحث
ولكن نشري إىل رؤوس املوضوعات إلعطاء صورة

عن ذلك :

والحياء وغريها.

 -12يف معجزاته ﷺ.

 -13الحديث ع��ن القرآن الكريم وما ات ّس��م به من
صفات كرمية وما تض ّمن من إعجاز .

 -14مناقشة النصارى يف عقائدهم .

((( ينظر البوصريي إمام املادحني  ،مجلة الهالل املرصية  -15مناقشة اليهود يف عقائدهم .
 ،ص 144عدد. 1973 ، 8/

((( الفتوحات األحمدية باملنح املحمدية  ،ص. 3

 -16حديث عن غزوة األحزاب .

((( ينظر نص القصيدة يف املنح املكية ص 64وما بعدها -17 .حديث عن فتح مكة .
وديوان البوصريي من ص 9حتى ص .32
 -18حديث البوصريي عن نفسه وهو يزور األماكن
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املقدسة يف مكة وعمل مناسك الحج .

الهيتمي هن��اك القرآن الكريم  ،وق��رأ مبادئ العلوم
ّ

واألصحاب ،وهو حديث طويل.

ويف سنة  924أُرسل للجامع األزهر فأخذ العلم .

للنووي .
 -19التش��فع بالرس��ول ﷺ والتوس��ل ب��ه وب��اآلل واستظهر (منهاج الطالبني)
ّ
 -20الس�لام والثناء عىل رسول الله ﷺ طول الدهر
وعىل مدى األزمان (.)1
وقال يف آخر القصيدة:

•من أبرز علامئه :

األنصاري (. )926
كـ  :الشيخ زكريا
ّ

نباطي (.) 931
الس
والشيخ زين الدين عبدالحق ُّ
ّ

يدي ن َْج
وثنا ٌء قدَّ ُ
مت بني ْ

والشيخ شمس الدين أيب الحامئل (. ) 932

الصالة َمن عبداللّهَ
ما أقا َم ّ

البكري (.)952
والشيخ أيب الحسن
ّ

الشناوي (. )932
لدي ثرا ُء والشيخ محمد
واي إ ْذ مل يك ْن
ّ
ّ
َ
وقامت بربها األشياء
ْ

()2

الهيتمي ورشحه
•املطلب الثالث :ابن حجر
ّ
• حياته اسمه ونسبه:

يل ( . ) 957
والشيخ شهاب الدين الر ْم ّ
ين (  )985وغريه��م
والش��يخ ن��ارص الدي��ن اللقّ��ا ّ
كثري (.)4

هو أحمد بن مح ّمد بن عيل الهيتمي بالتاء  ،نسبة اىل وقد أجازوه يف س��نة ( )929هـ باإلفتاء والتدريس
محلة (أيب الهياتم) يف املحلة الكربى يف محافظة والتأليف من غري سؤال لذلك(. )5
الغربية( . )2ولد سنة  909هـ  ،مات أبوه وهو صغري

فكفله ج ّده ألبيه  ،فلم يلبث أن مات  ،فكفله شيخا

• زواجه :

ويف س��نة  932ألزمه الش��يخ الش��ناوي بالزواج ،

والده ش��مس الدين الرسوري املعروف ب ابن أيب فذكر اب ُن حجر له  :أنّه ال ميلك ش��يئا يستطيع به أن

الشناوي 932
الحامئل ت  ، 932وشمس الدين
ّ

()3

• نشأته العلمية :

يتزوج  ،فقال ش��يخه  :هي بنت أختي  ،واملهر من
عن��دي  ،فز ّوجه بها  ،ويف هذه الس��نة مات الش��يخ

ثم إ ّن الش��يخ أبا الحامئل طلب من الشيخ الشناوي الشناوي رحمه الله(. )6
األحمدي فحفظ
نقله اىل طنطا للدراسة يف الجامع
ّ

((( وضعت هذه العناوين من قراءيت لنص الهمزية  .وينظر ((( ينظر  :نفائس الدرر يف ترجمة ش��يخ االسالم ابن حجر
ديوانه ص 9وما بعدها .

 ،ص. 39

 ،مقدمة الفتاوى الكربى الفقهية . 3/1 ،

 ،ص. 42

((( ينظر  :الكواكب السائرة العيان املئة العارشة  ((( 101/3 ،ينظ��ر الفتاوى الكربى الفقهي��ة  ، 4/1 ،ونفائس الدرر
((( ينظر  :الكواكب السائرة . 98/3 ،

((( مقدمة الفتاوى الكربى الفقهية . 4/1 ،
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وواضح تأثري هذا الرجل يف حياة ابن حجر  ،ورعايته نس��تطيع هنا اس��تيعاب كل مؤلفاته ألنها كثرية كام

له  ،ومساعدته يف تذليل الصعوبات ،والوقوف معه هو واضح من عددها ،ولذا نورد هنا بعضها:

ومس��اندته يف طلب العل��م واملعرفة ،وكذلك تأثري  -1تحفة املحتاج برشح املنهاج (فقه شافعي) .
الش��يخ أيب الحامئل الذي ذكره اب ُن حجر يف رشح  -2فتح اإلله برشح املشكاة (حديث) .

الهمزية و ذكر أ ّن أبا الحامئل شيخه وشيخ والده( -3 .)1املن��ح املكية يف رشح الهمزية ( مديح وس�يرة
•رحالته للحج وإقامته يف مكة :
نبوية وأدب)

ح َّ
ح��ج الهيتمي ثالث َ
ّ
جات م��ع عائلته  ،وبصحبة  -4تحرير املقال مبا يتعلّق مبؤديب األطفال (تربية)
شيخه
ّ
البكري  ،يف األعوام  933و  937و  940ويف  -5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (وعظ وإرشاد)
جة له أقام
آخر ِح ّ
ّ
الهيتمي يف مكة  ،ونوى املكوث  -6مبلغ األ َرب يف فضل العرب (مناقب)
()6
فيها من��ذ ذلك الزمن  ،أما ش��يخه
ّ
البكري فعاد اىل  -7رشح ألفية ابن مالك (نحو) مل يت ّم  .وغري ذلك

مرص( )2وق��د عزا تلميذه (عبدالقادر الفاكهي )982

•وفاته:

س��بب بقائه يف مكة اىل صعوبة الظرف
ّ
اإلقتصادي وبع��د رحلة يف الحياة ش��اقّة  ،وعم��ر طويل قضاه
يف مرص ،وإيذاء بعض املحيطني به هناك(.)3
ابن حج��ر يف التدريس والتأليف والفتوى اس��تمر
•مؤلفاته:

البن حجر مؤلفات كثرية يف علوم الرشيعة  ،كالفقه

والحدي��ث والرقائ��ق واآلداب  ،وكذلك يف التاريخ
والرتبية وغريها  ،وقد اس��تقىص تلميذه عبد القادر

الفاكهي مؤلفاته(. )4

وأحىص الباحث (أمجد رش��يد محمد) البن حجر

( )148كتاب��ا يف فن��ون العل��م واملعرف��ة( ، )5وال
((( ينظر  :املنح املكية  ،ص. 342

((( مقدمة الفتاوى الكربى الفقهية . 4/1 ،

((( الفت��اوى الك�برى الفقهي��ة  ، 5/1 ،ونفائ��س ال��درر ،
ص. 44

أك�ثر م��ن  40عاماً  ،ت��ويف ابن حج��ر  ،رحمه الله
وص�ّل�يّ علي��ه تح��ت
ـ يف  /23رج��ب 974/هـ��ـ ُ

رشفة  ،و ُدف��ن يف امل َ ْعالة ( ،)7ورثاه
ب��اب الكعبة امل ّ
الش��عراء  ،واألدباء  ،وكان ملوته رنّة حزن واسعة يف

بالد الحرمني واليمن ونواحيها .
()8

الهيتمي يف رشحه للهمزيّة
•املطلب الرابع  :منهج
ّ

مل تك��ن املقدمة الت��ي وضعها اب��ن حجر لرشحه
لي  ،وال
كافي��ة يف توضي��ح منهجه بش��كل تفصي� ّ

تجليّ مضامني رشحه الذي اشتمل عىل مادة علمية
((( ابن حجر الهيتمي واثره يف الفقه الشافعي  .ص .49

((( ينظر  :نفائس الدرر  ،ص 45وما بعدها .

((( س��ميت بهذا االسم النها تقع يف أعىل مكة  ،تنظر مادة

ص 49وما بعدها .

((( نفائس الدرر  ،ص. 73

((( ينظ��ر  :ابن حج��ر الهيتمي وأثره يف الفقه الش��افعي  ،مقربة املعالة  ،موقع ويكيبيديا عىل الشيكة العاملية.
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غزي��رة ومتنوع��ه وكل م��ا ذك��ره يف مقدمت��ه هو ما باختصار(. )5

يخص توضيح املفردات  ،ورشح الرتاكيب  ،وبيان  -4االستش��هاد بالق��رآن الكريم ع�لى قضايا علمية
ّ

خصائ��ص القصي��دة وما اش��تملت علي��ه من فنون مختلفة  ،وتعزيز وجهة نظره عن طريق ذلك (. )6

البالغ��ة وأس��اليب البيان  .فذكر أنه��ا وإن شرُ حت  -5التدقي��ق أحيان��اً يف بعض املروي��ات الخاصة

تحت��اج اىل رشح جامع  ...يُظْهِ��ر مخبّآت أرسارها بأحداث الس�يرة  ،وتح ّري الصحيح منها من خالل
الضب
ويفت��ح ُمقْف�لات مع َّمياته��ا  ...وين ّبه ع�لى نفائس النظر يف أس��انيد املرويات كام يف حديث
ّ

فرائدها  ...ويُفصح عن فنون بالغتها(. )1

وحديث حنني الجذع  ،وقصة الغرانيق (. )7

يل -6 -عنايته بالتعريف االصطالحي لكثري من األلفاظ
ومن قراءة الرشح نستطيع أ ْن ُ
نرصد بشكل إجام ّ
العلمي��ة التي مت��ر يف أثناء رشحه لبع��ض القضايا
بعض املسائل املنهجية التي سار عليها  ،فهو:

 -1رشح القصي��دة الهمزي��ة بيتا بيت��ا  ،وإذا أراد أن الفقهية أو العقدية  ،او التأريخية  ،ونحو ذلك (. )8

تدل عىل  -7أوىل عناية ملسائل البيان وقضايا البديع  ،فكان
يربط بني البيت والذي بع��ده جاء بألفاظ ّ

الربط نحو  :فقال  ،ولذا قال  ...الخ

()2

يذكر أحياناً ما يتض ّمنه البيت من استعارة  ،أو تشبيه،

 -2اتّب��ع يف الرشح طريقة امل��زج  ،أي مزج املنت أو جناس(. )9

نص القصيدة والرشح كأنّهام يشء  -8تح��دث عن مس��ائل فقهي��ة وعقدي��ة وتأريخية
بالرشح  ،فظهر ّ
مفصال ومط ّوال استطرادا ً كام يف حديثة عن:
واحد  ،ومن ث�� َّم أزال الغموض واإلبهام عن جميع حديثا ّ

أبيات الهمزية(. )3

•النسخ يف القران الكريم

اللغوي  ،ف��كان يرشح مفردات • الجرب واالختيار
ُ -3عن��ي بالجانب
ّ

()10

()11

البيت ثم يُعطي املعنى العام ويتخلل الرشح – غالبا • اإلعجاز يف القرآن الكريم

()12

– اس��تطرادات يف اللغ��ة  ،أو النحو  ،أو اإلعراب  ((( ،املنح املكية  ،ص. 92 ، 90 ، 88

مثال  ،ص. 92 ، 89 ، 86
أو موضوعات تخص السرية والتاريخ والفقه ونحو ((( ينظر  :نفسه ً ،
((( ينظر  :املنح املكية ،ص. 257 ، 194 ، 192 – 191

ذل��ك( . )4وأحيان��اً كان يقترص ع�لى توضيح البيت
((( ينظر  :املنح املكية  ،ص. 71

((( ينظر  :ص  35من البحث .

((( نفاملنح املكية ،ص .. 139 ، 92 ، 85الخ .

مثال  ،ص.. ، 121 ، 113 ، 111
((( ينظر  :نفسه ً

( ((1نفسه  ،ص. 429

((( ينظر  :ص 21من البحث .

( ((1نفسه  ،ص. 383

((( ينظر  :ص 26من البحث .

( ((1املنح املكية  ،ص. 165
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واللغة والبالغ��ة وغري ذلك  ،ون��ورد هنا املصادر

()2
• خصائ��ص األم��ة االس�لامية  ،ومس��ائل كثرية التي اعتمدها يف رشحه:
أخرى.
•فمن كتب التفسري:

الهيتمي
 -9خال��ف
ّ
ُّ
البوصريي يف بعض املس��ائل 1 .1تفسريالبحر املحيط أليب حيّان (.)8()7()745
منها أ ّن (الذبيح) إس�ماعيل وليس إسحاق قال (...
غوي (.)9( )516
2 .2تفسري ال َب ّ
لكن س��ياق اآلية ( )3واملشَ ��اهدة بأ ّن إس�ماعيل هو
الرازي (.)10()606
تفسري
3
.
3
ّ
الذي كان مبكة و ِمنى ومل يُنقل ق ّ
ط أ ّن إسحاق حج
َّ 4 .4ومن كتب الحديث :
وال أىت تل��ك األماكن  ...قاضيان بأنّه إس�ماعيل ،

الرتمذي ( )279
5 .5جامع
ّ

()11

()4
وهو التحقيق )...
البخاري البن بَطّال (. )12( )449
صحيح
رشح
6
.
6
ّ
 -10استعامل اإلحاالت ملوضوعات تح ّدث عنها،
7 .7رشح صحيح مسلم لألُبيّ (.)13( )827
()5
واستلزم الكالم اإلشارة إليها
()14
للنووي (. )676
8 .8رشح صحيح مسلم
ّ
قلت ) وهو ما
قلت ُ
 -11اس��تعامل أس��لوب ( فإ ْن َ
•ومن كتب السرية :
اصطُلِ��ح علي��ه ب (الفنقلة) يف مناقش��ة املس��ائل
ْ
()15
للسيوطي (. ) 911
1 .1الخصائص الكربى
ّ
العلمي��ة  ،وعن��د ط��رح اإلش��كاالت وتوجي��ه
للبيهقي (.)16() 458
النبوة
دالئل
2
.
2
ّ
املسائل (.)6
()17
يل ( . )508
3 .3الروض األُنُف ُّ
للس َهي ّ
•املطلب الخامس  :مصادر الكتاب
4 .4زاد املع��اد يف ه��دي خ�ير العباد الب��ن القيّم
الهيتمي يف كتابه
تع�� ّددت املصادر التي اعتمده��ا
ّ
((( ينظر نفسه . 672 ، 222 ، 103 ،
هذا ب�ين مص��ادر دينية كالتفس�ير والفقه والس�يرة

والحدي��ث والعقائ��د ومن عل��وم العربي��ة كالنحو

((( نفسه  ،ص. 555
((( نفسه  ،ص. 665

((( نفسه . 562 ، 526 ، 328 ، 108 ،

((( نفسه . 405 ، 382 ، 325 ، 322 ، 257 ، 225 ،
( ((1نفسه . 412 ، 147 ، 105 ،
( ((1نفسه  ،ص 161

َ
��حاق نبيّاً من
بإس
الصالحني ) سورة ( ((1املنح املكية  ،ص. 327
((( اآلية هي (وبرشنا ُه ْ
َ
الصافات  ،112 /وينظر تفسري البغوي .47 /7

( ((1نفسه  ،ص . 102

مسألة أخرى .

( ((1نفسه  ،ص. 368

((( نفس��ه  ،ص ، 432وينظ��ر  :أيضاً ص 411 – 410يف ( ((1فسه  ،ص. 626 ، 404 ، 151 ، 150 ، 102
مثال .
((( نفسه  ،صً ، 318 ، 30

((( نفسه  ،ص. 602 ، 504 ، 377 ، 328

( ((1نفسه  ،ص. 387

( ((1نفسه  ،ص. 419 ، 367 ، 261 ، 157
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(.)1() 751
5 .5سرية ابن هشام البن هشام (.)2( ) 218
•ومن كتب الفقه :

هري ( . )12( )393
ِّ 2 .2
ج ْو ّ
الصحاح لل َ

للزمخ�شري
3 .3الفائ��ق يف غري��ب الحدي��ث
ّ
(.)13( )538

للفريوزآبادي (. )14( )817
�يري 4 .4القاموس املحيط
ّ
1 .1النج��م الو ّه��اج يف رشح املنه��اج لل َّد ِم
ّ
يب بعد (. )15( )463
جدا ّ
5 .5كفاية املتحفِّظ البن األ ْ
(.)3( )808
للنووي (. )4
2 .2الفتاوى
ّ

3 .3الفتاوى للمؤلف (. )5
•ومن كتب التأريخ :

1 .1البداية والنهاية البن كثري (.)6( )774
للبخاري (. )7()256
البخاري
2 .2تاريخ
ّ
ّ

البغدادي (. )8( )463
3 .3تاريخ بغداد للخطيب
ّ
للسيوطي (. )9
4 .4تاريخ الخلفاء
ّ

5 .5تاريخ دمشق البن عساكر (.)10( )571
•ومن كتب اللغة :

للجواليقي (. )16( )540
6 .6املع َّرب
ّ

ين ()502
7 .7املفردات للراغب األصفها ّ

()17

•ومن كتب النحو :

1 .1البديع يف النحو البن األثري ()606
2 .2رشح التسهيل البن مالك ( )672

(.)18

()19

3 .3مغني اللبيب البن هشام (. )20( )751
للسيوطي
4 .4همع الهوامع
ّ

.

()21

•ومن كتب البالغة :

للقزويني( . )22( )739
1 .1التلخيص
ّ

رس صناعة اإلعراب البن ج ّني (. )11( )392
ّ 1 .1

( ((1نفسه  ،ص. 607 ، 476 ، 256 ، 229 ، 215

((( نفسه  ،ص. 348 ، 300 ، 143 ، 137 ، 117

( ((1نفسه،ص ، 288 ، 266 ، 173 ، 165 ، 109 ، 90

((( نفسه  ،ص. 209

( ((1نفسه  ،ص. 677

((( نفسه  ،ص. 593 ،16

( ((1املنح املكية ،ص. 679 ، 286 ، 86 ، 95

((( نفسه  ،ص. 612 ، 579 ، 509

( ((1نفسه  ،ص. 84

( ((1املنح املكية  ،ص . 601 ، 415 ، 277 ، 159

( ((2نفسه  ،ص . 312 ، 239 ، 17.5

((( نفسه  ،ص . 282
((( نفسه ،ص. 56
((( نفسه. 101 ،

((( نفسه  ،ص . 323
((( نفسه  ،ص. 533

( ((1نفسه  ،ص. 453

( ((1نفسه  ،ص. 630 ، 499 ، 145

476 ، 475 ، 471 ، 369 ، 331 ، 321 ، 317 ، 314

( ((1املنح الوفية ،ص. 97
( ((1نفسه .ص. 466

( ((2نفسه ،ص . 467 ، 222 ، 110
( ((2نفسه  ،ص. 89 ، 87
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يك ( . )1( )773واس��عة ،وأفانني من العلم متعددة  ،عكس��ت سعة
السب ّ
2 .2عروس األفراح لبهاء الدين ُّ
3 .3مفتاح العلوم للسكّايكّ (.)2()626

الهيتمي  ،لكن مع ذلك وقع
االط�لاع التي متيز بها
ّ

5 .5ديوان أيب نُ َواس (. )3( )199

 -1أنّ��ه رشح القصي��دة بيتا بيت��ا  ،وتعامل معها مثل

4 .4ومن الدواوين وكتب األدب :

حسان بن ثابت بني ( 35و. )4( )40
6 .6ديوان ّ
املتنبي (. )5()354
7 .7ديوان
ّ
ربد ( . )6( )286
8 .8الكامل يف األدب للم ِّ
•ومن كتب الزهد وال ِّرقاق :

يف الرشح أمور ،منها :

نص
أي منت يحت��اج اىل توضيح وبيان ،ال عىل أنه ّ

ش��عري  ،له قواع��د فنية  ،ومرتك��زات من املجاز،
ّ
والصور والخيال.

البوص�يري فيه كثري من التقريرية
نص
وصحيح أ ّن ّ
ّ

الس��كندري واملب��ارشة  ،أل ّن موضوعه الس�يرة النبوية الرشيفة،
ِ 1 .1
الحكَ��م ال َعطائية الب��ن َعطاء الله
ّ
لك��ن ج�مال الصياغة األدبي��ة ،واملهارة الش��عريّة
(. )7() 709
حلْية األولياء أليب نُعيم األصفهاين (  . )8( )430التي متيّز به��ا البوصريي ،أبعدت عن النص الرتابة
ِ 2 .2
َ
ّ
واملبارشة .
للسهروردي (.)9( )632
3 .3عوارف املعارف
ّ
 – 2أنّ��ه يف كث�ير من األحيان ال ينس��ب النصوص
يل( .)10( )505
4 .4امل ُن ِقذ من الضالل للغزا ّ
الت��ي يأخذها اىل مصادرها  ،ال س��يام ما يورده من
•املطل��ب الس��ادس  :ملحوظ��ات ع�لى رشح
روايات السرية والحديث وغريها  ،ويكتفي بالقول:
الهمزية
وص��ح كذا  ،وثب��ت كذا...الخ  ،وق��د عمل محقّقا
ّ
ب ّينت س��ابقا ،أ ّن رشح الهمزية من الرشوح املهمة،
الكت��اب عىل تخريج ه��ذه الرواي��ات وعزوها اىل
وقيمت��ه العلمية كب�يرة  ،فقد ض ّم فيه م��ادة معرفية
مصادرها ،من كتب التاريخ والحديث وغريها(.)11
((( نفسه  ،ص. 312
((( نفسه  ،ص 73

 -3أن��ه ر ّد ع�لى أيب ح ّيان بطريقة غ�ير موضوعية،

((( املنح املكية  ،ص . 630 ، 445 ،132 ، 76

فق��ال  ( :وأم��ا ق��ول أيب ح ّيان  ...فل��ك ر ّده بأ ّن أبا

((( املنح ااملكية  ،ص. 597

املس��ائل األصولية فهو عنها مبعزل  ، )12()...وهذا

((( نفسه  ،ص. 112

((( نفسه ،ص . 172 ، 141
((( نفسه  ،ص. 651

((( نفسه  ،ص. 611 ، 604 ، 288 ، 274
((( نفسه  ،ص. 287

( ((1نفسه ،ص. 341

ج��ع إلي��ه يف النحو وم��ا يتعلّق ب��ه  ،وأما
ح ّي��ان يُر َ
كالم غ�ير صحيح أل ّن اش��تهار العالِ��م بف ّن معينّ ،
ليس معناه أنه ال يعرف غريه من العلوم ال سيام وأ ّن
( ((1ينظر املنح املكية  ،ص.... ، 104 ، 101 ، 94
( ((1نفسه  ،ص 103
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تلك العصور سارت عىل املنهج الذي يفرض عىل
الطالب املعرفة العامة للعلوم الدينية والعربية  ،يف

المبحث الثاني

العلمي.
مسألة التأهيل
ّ

❊

القضايا اللغوية

❊

❊

•املطلب األول  :رأيه يف مبدأ اللغات ونشأتها

إن البح��ث يف مبدأ اللغة ونش��أتها بحث قديم(، )1

وه��ل هي بالوض��ع أم بإلهام من الل��ه تعاىل ؟ وقد
أدىل عل�ماء الع��رب واملس��لمني دلوه��م يف هذه
املسألة  ،وميكن حرص اآلراء يف أربعة :

األول  :أ ّن اللغ��ات توقيفي��ة علّمها الله تعاىل آلدم،
َ َّ
َ
ﵟو َعل َم َءاد َم
واس��تند هذا الفري��ق اىل قوله تع��اىل
ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ
ء كل َهاﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآي��ة ﵑﵓﵜ .وهذا هو مذهب أيب
ٱلأس��ما
الفاريس
األش��عري ( )2()324وأيب ع�لي
الحس��ن
ّ
ّ

( )3()377وابن فارس (.)4()395

الث��اين  :أ ّن اللغ��ات اصطالحية حصل��ت معرفتها
باإلش��ارة والقرينة كام يف تعلّ��م الطفل  ،وهذا رأي

يئ
أك�ثر املعتزلة وعىل رأس��هم أب��و هاش��م ال ُ
ج ّبا ّ

(.)5()321

((( ينظ��ر :االدل��ة القرانية ع�لى توقيفية اللغة االنس��انية ،
االستاذ  /عايد جدوع مجلة جامعة القادسية ص.123

((( جمع الجوامع  ،للسبيك ص . 26
((( الخصائص  ،البن جني . 40/1
((( الصاحبي  ،البن فارس ص. 6
((( جمع الجوامع  ،ص. 26
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الثالث  :أنها مركّبة من التوقيف واالصطالح والقدر املخلوقات ال مبعرفة أسامئها كذا وكذا
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()6

الزمخ�شري  :أ ّن الله تعاىل علّم
املحتاج إلي��ه يف التعريف والتعليم توقيف  ،وغريه الث��اين  :وهو رأي
ّ

محتم��ل (أي بالتوقيف واالصطالح)( )1وهو مذهب األمرين معاً جمعا بني مقتىض اللفظ واملعنى

()7

وق��د ر ّد الهيتم��ي ال��رأي األول بقول��ه ( :قال أحد

اإلسفراييني) ( 418هـ) .
(أيب إسحاق
ّ

الراب��ع  :التوقّف وعدم القطع يف أي رأي من اآلراء املحقق�ين  :إ ّن هذا وإن قَ ُرب يف املعنى فهو بعيد
َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ ُ َ ٓ
ََ
()2
ﵝالبق َرة ِ
هؤلاءِﵞ
يل ( )3()505عن اللفظ أل ّن قوله تعاىل ﵟبِأس��ما ِء
وه��و رأي ابن جن��ي ( )392والغ��زا ّ
جح الآي��ة ﵑﵓﵜ وما بعده ظاهر أو رصيح يف األس�ماء فقط
وق��د تح ّد ث
الهيتم��ي عن هذه املس��ألة  ،ور ّ
ّ

البوصريي مخاطباً ومعنى عرضه��م أي األعيان ألنها التي تً ْعرض دون
ال��رأي األول  ،وذلك عند ق��ول
ّ
األسامء  ،وأُبرِزت اليهم ليُخربوا بأسامئها  ،فال تأييد

النبي ﷺ :
ّ

الغي
لكَ ُ
ذات العلوم ِ من عا ِ
مل ْ
() 9
ب ومنها آلدم االسام ُء وم��ا قاله الزمخرشي هو قول الكث�ير من العلامء
فيه لكون املعلَّم املس َّميات خالفا ملن تبعه )(. )8

فقال( ما س��لكه الناظم من أ ّن آدم مل يحصل له من الذين فرسوا اآلية الكرمية  ،فآدم عليه الس�لام علمه
العلوم إلاّ مج ّرد األس�ماء فق��ط  ،هو الوارد عن ابن الله تعاىل – عىل هذا الرأي – االس��م واملس ّمى ال

عب��اس( ، )4وعليه فقيل ُ :علِّم األس�ماء املوضوعة االسم فقط .

الهيتمي اىل القول بتعليم آدم األس�ماء
ب��كل لغ��ة  ،وعلمه��ا أوالده فلام افرتق��وا يف البالد وال��ذي دفع
ّ
كل قوم عىل لغة  ،وهذا يق ّوي ما هو فق��ط دون املس��ميات اعتقاده بأ ّن تعليم األس�ماء
وك�ثروا اقترص ّ

األصح يف األصول أ ّن اللغات كلها توقيفية)
ّ

()5

للنب��ي ﷺ ال آلدم
واملس��ميات إمن��ا هو حاص��ل
ّ

الهيتم��ي أ ّن هذا القول ق��د عارضه بعض وذل��ك (أل ّن آدم م ّي��زه الل��ه عىل املالئك��ة بالعلوم
وق��د ذكر
ّ
العلامء وذكروا يف مقابله رأيني :

الت��ي علمها ل��ه  ،وكانت س��بباً ألمرهم بالس��جود

األول :أ ّن آدم إمن��ا عل��م مدلوالت األلف��اظ  ،أل ّن والخضوع له بعد اس��تعالئهم علي��ه بذ ّمه ومدحهم
(أتجع��ل فيه��ا ))...فرمبا يتو ّهم
ُ
املزيّ��ة يف العل��م إمن��ا تحص��ل مبعرف��ة مقاص��د ألنفس��هم بقولهم
((( نفسه  .ص26

((( الخصائص . 47/1 ،

((( نفسه  ،ص. 98

((( ينظر  :الكشاف للزمخرشي  ،ص. 71

((( املستصفى للغزايل ،ص. 343

((( املنح املكية  ،ص.98

((( املنح املكية  ،ص ، 98وينظر  :املزهر . 8/1 ،

مثال .

((( ينظر  :تفسري الطربي .83 /1

((( ينظر تفسري البيضاوي  ، 55 /1زهرة التفاسري 196 / 1
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متو ّهم أ ّن ه��ذه املرتبة مل تحصل لنبيّنا إذ قد يوجد أ  -ضبط املفردة اللغويّة بالحروف :

الهيتم��ي بضبط املفردة اللغوي��ة حتى ال يقع
يف املفضول م��ا ليس يف الفاضل فر َّد ذلك التو ّهم ُعني
ّ

ببيان أ ّن آدم مل يحصل له من العلوم إالّ مج ّرد العلم فيها لَبْس أو خطأ يؤدي اىل التحريف أو التصحيف،
باألسامء . )1 ( ...
كل الرشح يف املواطن التي
وهو نهج سار عليه يف ّ
وهذا هو توجيه لقول البوصريي :

ذات العلوم ...
لكَ ُ

وهذا أمر ال عالقة له بنش��أة اللغة ولك ّن الشارح تبِع
البوصريي بنا ًء عىل اعتقادهام بنظرية (الحقيقة
في��ه
ّ
املحمدية)(.)2

ع�لى أنن��ا ال نحت��اج اىل مثل ه��ذا التعلي��ل الذي
النب��ي ﷺ وعلمه قد ُعرِفا
الهيتمي  ،أل ّن مقام
قال��ه
ّ
ّ

بالنصوص الرصيحة األخرى التي ب ّينت ذلك(.)3

يظ�� ّن أنه��ا تحتاج اىل ضبط بالش��كل وه��ذه أمثلة
تبينّ ذلك :

• مل ت ِ
ُ��ذع  :بضم التاء  ،وكرس الذال املعجمة  ،أي
ال تنرش(.)5

• بَ ِ
حريى  :بفتح  ،فكرس – مقصور .
()6

• الصرَ يح  :مبهملتني أوله وآخره .
()7

• األ َرضة  :بفتح الراء  ،وقد يُ َسكّن كام هنا

()8

.

وم��ن ثم وجدن��ا الش��يخ أحمدالص��اوي ( • )1280الخلق  :بض ّم فض ّم أو سكونه (.)9
يوضح ذلك بقوله (إ ّن الله أطْلَع آدم عىل املس ّميات • األعب��اء  :جم��ع ِعبء بك�سر أول��ه  ،باملوحدة
جميعه��ا  ،وعلّ َم ُه األس�ماء  ،وأطل��ع املالئكة يف والهمز (.)10

معرفة املسميات ومل يعلمهم أسامءها فاشرتك آدم • الضًّ حاء  :بالضم أي ارتفاع الشمس (. )11

مع املالئك��ة يف معرفة املس��ميات  ،واختص آدم ك�ما كان يضبط بع��ض اللغات ال��واردة يف الرشح

مبعرفة األسامء بجميع اللغات)

()4

•املطلب الث��اين  :العناي��ة باأللف��اظ واملفردات
اللغويّة ويتمثل يف أمور

فمثال :

((( املنح املكية  :ص. 145

((( املنح املكية ص 97

((( املنح املكية :ص. 159

ونقده  ،د شوقي ضيف ص.240
َ َ َ َ ُ هَّ َ َ ۡ َ
�ك ٱلۡك َِتٰبَ
((( ك�ما يف قول��ه تع��اىل ﵟوأن��زل ٱلل علي�
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ هَّ َ َ ۡ َ
وٱلحِكمة وعلمك ما لم تكن تعل ۚم وكان فضل ٱللِ عليك
َع ِظ ٗ
ّ
ﵝالن َِساء الآية ﵓﵑﵑﵜ ،وغري ذلك .
يما ١١٣ﵞ
((( ينظر حاشية الصاوي عىل تفسري الجاللني . 19 / 1

((( نفس��ه  :ص 240وقول��ه ك�ما هن��ا  :أي يف القصي��دة

((( ينظر ،التعريفات للجرجاين  .154 /وفصول يف األدب ((( نفسه  :ص  ، 205أي الصاد والخاء .
الهمزية .

((( نفسه  :ص. 286

( ((1نفسه  :ص . 306
( ((1نفسه  :ص . 313
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ذكر أ َّن أًناساً لغة يف الناس (.)1

وجَبرْ َئيل بوزن عندليب لغة يف جربيل
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الرشف

()7

أو يتحدث عن صيغة ( َم ْف ِعل) وما تقتضيه من معنى

وأن كلمة (عند) بتثليث العني ( ، )2ومثلها (الو ّد) أي فيقول يف كلمة :

املودة

()3

• (امل َولِ��د) بك�سر ال�لام زمن ال��والدة  ،وبفتحها

وق��ال يف الف��وم  :أي الث��وم ك�ما قُرئَ ب��ه  ،وقيل مكانه��ا  ،وكالهام هن��ا بعيد فاألحس��ن أنّه مصدر

الحنطة (.)4

ميمي أي ليلة الوالدة (. )8

فيه(.)5

• ن��ار  :فذك��ر أنه��ا  :م��ن ذوات ال��واو  ،وإمن��ا

لغة يف املهموزة(. )6

لقلبها ياء(.)9

وقال  :كَ��داء و كُداء بضم الكاف وامل�� ّد لغة قليلة أو يتحدث عن إعالل الكلمة كام يف :

ج ِمعت عىل نريان النكس��ارها قبل الواو واملستلزم
جلَبة وأصوات الناس ُ
وقال  :الضَّ ْوىض  :مقصورة ال َ
ب  -العناية باملفردة اللغويّة من جهة الرصف :

• ويتح��دث ع��ن األلف��اظ التي ّ
تدل ع�لى الجمع

الهيثمي اهتامما واضحاً بضبط املفردة ومفرداته��ا ك�ما يف كلمة ِحراس  :ق��ال  :إما جمع
كام نجد عند
ّ
يف  ،فعالً كانت ح��ارس عىل غري قياس ك قائ��م و ِقيام أو مصدر أي
اللغوية في�ما يتعلق بجانبها ال�صر ّ

َص��ل يف حركة املفردة  ،ويش�ير ألجل الحراسة (. )10
أو اس�ماً  ،فهو يف ّ
أحيانا اىل ما يحدث فيها من إعالل  ،وما تش�ير إليه ويف حديثه عن (إضاء) ق��ال  :بالكرس وامل ّد جمع
من داللة :

أىض
أضاة كقناة وهي الغدي��ر  ،ويُج َمع أيضا عىل
ً

قنى (. )11
• فعن��د حديثه عن كلمة ( ُعالك) ذكر أنّها  :جمع ك َ
علي��اء تأنيث األعىل من عال بالفت��ح يعلو علوا يف وعن كلمة ِ
(حظاء) قال جمع ِحظوة بالكرس والض ّم
ُ
َ
امل��كان  ،و َعليِ بالكرس يَ ْعىل بالفتح يعىل عالء يف وهي املكانة  ،والقي��اس يف الجمع الضم والكرس
كـ ُع ْر َوة و ُعرى(.)12

((( نفسه  :ص  : )9( . 141نفسه  :ص173
((( نفسه  :ص. 160
((( نفسه  :ص. 524

((( نفسه :ص. 85

((( املنح املكية  :ص. 113

((( نفس��ه  :ص 436وقراءة (ثومها) هي قراءة ابن مس��عود ((( نفسه  :ص .120
وابن عباس  ،معجم القراءات القرآنية 63/1 ،

( ((1نفسه  :ص . 160

((( نفسه  :ص. 491

( ((1نفسه  :ص . 655

((( نفسه  :ص. 461

( ((1نفسه  :ص. 321
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وتكلم عىل نوع املفردة كأن تكون اسم مصدر  ،أو جمع��ه ه��ذا  ،جمعه عىل أفع��ال كام ج��رى عليه
صيغة مبالغة أو صيغة تصغري ونحو ذلك.

الناظ��م ( )8وإمنا جمعوه عىل مالئك��ة ألنهم را َع ْوا

فذكر مثال أ ّن َ
خفاء  :اسم مصدر لـ أخفيته ألنّه الذي ملأْ ك بع��د القلب وقبل أن يُخفّ��ف  ،وقولهم  :من
()1
()9
مبعنى كتمته ال مصدر ل َ
خفَيته مبعنى أظهرته  .األلوكة  ...الخ
()3
()2
وفسرَّ معنى ( ِمعطاء) و( َمشّ اء) من صيغ املبالغة ج  -االهتامم باشتقاق املفردة اللغوية :
وق��ال يف ال ُهوين��ى  :تصغ�ير ال َه ْون وهو الس��كينة  -1آدم  :ذك��ر أ ّن  :آدم أب��و الب�شر ﷺ ،وأصله أَأْدم

ري للتعظيم كام قال الشاعر :
والوقار وهو تصغ ٌ
تدخل بينهم
ُ
سوف
ناس
وكل أُ ٍ
ّ
َ

األنامل
ُ
َصف ُّر منها
ُد َويْه ّي ّة ت ْ

لكنه��م ليَّن��وا الثانية تخفيفا وجعلوه��ا يف التصغري

()3

وكذلك رشح بعض األلفاظ التي ّ
تدل عىل أس�ماء

ذوات كام يف حديثه عن ( :عنكبوت) ( )4و ِ
(حراء)

( )5و ِ
(السجل)(( ، )6البرُ ود)(. )7

يتوس��ع يف الحديث عن بعض األلفاظ كام
وأحيانا ّ
يف حديثه عن كلمة (املالئكة) .

فذك��ر أنّ :األمالك  :جم��ع َملك  ،وهذا هو القياس

جمل وأجامل ولفظ ال َملَك مشتق من
يف جمعه كـ َ

واوا ً نظرا ً لتليينها( ، )10ثم تح ّدث عن اش��تقاق لفظة

آدم  ،فذك��ر أنه م��ن األُ ْدمة بالس��كون أو الفتح  ،أو
صح عن ابن عباس ريض الله
من أديم األرض كام ّ

عنهام .
()11

الس��مر ُة وهو
وأديم األرض ظاهر وجهها واألدمة ُ ،

مراد من قال لون يقارب السواد (.)12

الهيتمي أن اش��تقاقه مام ذُكر يؤيد أ ّن اللفظة
ثم ذكر
ّ
عربية  ،كام ذهب اىل ذلك الجواليقي

()13

وغريه .

و ُر ّد  :ب��ا ّن توافق اللفظتني غري ُمنكَر  ،وبأنّه ال دليل

األلوكة  ،وهي الرس��الة ويقال فيها مألكة  ،فاألصل
خواص كالم العرب .
في��ه مأْلك ثم قل��ب فصار ملأْ ك ويق��ال فيها مألكة عىل أ ّن االشتقاق من
ّ
َ
ُ
 ،ث��م خفّف بع��د قلب��ه  ،ونقلت حرك��ة الهمزة اىل وأجيب  :بأ ّن األصل ع��دم التوافق  ،وبأن الوجه أ ّن
الالم فص��ا َر َملَكاً  ،عىل وزن فَ َع��ل وحينئذ فقياس االشتقاق خاص بكالم العرب .
((( نفسه  :ص. 135
((( نفسه  :ص. 319

((( املنح املكية  :ص . 661

((( نفسه  :ص . 424

((( نفسه  :ص. 129 – 128

((( نفسه  :ص. 346

( ((1الحديث أخرجه الحاكم . 380/2

((( نفسه  :ص . 199
((( نفسه  :ص.659

((( نفسه  :ص . 661

( ((1نفسه  :ص. 96

( ((1ينظر  :املنح املكية  :ص. 97

( ((1ينظر  :املع ّرب  ،للجواليقي ص. 103
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الهيتمي أ ّن العلامء أطبقوا عىل أ ّن االش��تقاق وقيل  :العامل اس��م ُو ِ
ضع ل��ذوي ال ِعلْم وهو األنس
ويرى
ّ

واألجنبي .واملالئك��ة والج�� ّن وتناول��ه لغريه��م عىل س��بيل
يب
هو الفيصل يف التفريق بني اللفظ العر ّ
ّ
م�ما تقدم يبدو أن الهيتم��ي يذهب اىل عروبة لفظة االستتباع فهو مشتق من ال ِعلْم وقيل  :عنى به الناس
كل واحد منهم عالَم من حيث إنّه يشتمل عىل
(آدم) بناء عىل اش��تقاقه كام َم�� َّر  ،لكن من العلامء  ،فا ّن ّ

أعجمي  ،قال البيضاوي نظائ��ر ما يف العامل الكبري م��ن الجواهر واألعراض
من ذهب اىل أن (آدم) لفظ
ّ

أعجمي كـ آزر وشالِح  ،واشتقاقه الت��ي يُعلَم بها الصان��ع  ،ولذلك س�� ّوى النظر فيها
(( )685وآدم اسم
ّ
ُ ۡ ََ
َ ٓ َ ُ
ُۡ ُ َ
صرون ٢١ﵞ
تعس��ف كاش��تقاق فقال تعاىل ﵟ وفِي أنفسِ��ك ۚم أف�َلَ تب ِ
من األدم��ة او األدمة بالفتح (ّ )1
َّ
ﵝالذارِ َيات الآية ﵑﵒﵜ (. )5
إدريس من الد ْرس  ،ويعقوب من ال َعقَب  ،وإبليس
من اإلبالس) (.)2

 -2الهواتف  :وعند قوله عن الهواتف ذكر أ ّن :

 4و - 5التوراة واإلنجيل :

الهيتمي اىل أنّه�ما لفظان عربيان  ،فالتوراة :
ذهب
ّ

أوريت الزند قدحته لتخرج ناره  ،والنار تس��تلزم
الهوات��ف جمع هاتف  ،وهو ما يُ ْس�� َمع َهتْفُه ،أي  :من
َ
صوته  ،وقيل صوته الخفي وال يُرى شخصه واملراد النور (.)6
ّ
هنا أعم من ذلك أل ّن البِش��ارة قد جاءت يف كتاب وبن��اء عىل ما قال��ه فالتوراة فيها نور يهدي ويُرش��د
وذك��ر أنّ :األناجيل املنزلة عىل عيىس عليه الصالة
الله تعاىل (.)3

جل اليش َء أخرجه (.)7
 -3العالَم�ين  :جم��ع عالَ��م وهو مع اش��تقاقه من والسالم من نَ َ
فصل البغ��وي ( )516الكالم يف اش��تقاقهام
ال َعالَمة اس��م ملا يُعلم به  ،كالخاتم اس��م ملا يُختم وق��د ّ
به مع كونه مش��تقاً من الختم  .ثم غلب فيام يعلم به فذك��ر أ ّن التوراة عىل م��ا قاله البرصي��ون  :أصلها
ُ
ح ِّول��ت الواو األوىل تاء
ُو ْوريَة ع�لى وزن فَ ْو َعلة ف ُ
الخالق تعاىل (.)4
ج ِعل��ت الياء املفتوحة ألفاً فصارت توراة عىل لغة
ل��كل ما س��واه تع��اىل م��ن الجواهر و ُ
فص��ار اس�ماً
ّ
أخرجت
ِي الزند إذا
َ
ط ّي��ىء وأصلها من قولهم َ :ور َ
واألعراض.
ناره ...
((( املنح املكية  :ص . 97

((( تفسري البيضاوي . 95/1 ،

جل وهو الخ��روج ومنه
واإلنجي��ل  :إفعيل م��ن ال َّن ْ
جالً لخروجه فس��مي اإلنجيل به أل ّن
ُس�� ّمي الولد نَ ْ

((( املن��ح املكية  :ص  ، 115ينظ��ر البيت رقم ( )14من ((( املنح املكية  :ص.305

الهمزية.

((( أي عىل وجوده تعاىل .

((( املنح املكية  :ص. 305
((( املنح املكية  :ص. 414
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الله تعاىل أخرج به ما كان دارسا عافيا من الحق

()1

الزمخ�شري  :أ ّن الت��وراة واإلنجيل اس�مان
وذك��ر
ّ

أعجميان وجعلهام مشتقني أم ٌر فيه تكلّف(. )2

الهيتم��ي تاب َع من قال بعرب ّي��ة اللفظني بنا ًء
نجد أ ّن
ّ
ع�لى اش��تقاقهام لك�� ّن األرج��ح أنّه�ما أعجميان
ري بش��ار ٍة  ،والتوراة
ين معناه خ ُ
فاإلنجي��ل لفظ يون��ا ّ

لفظ عرباين معناه عادة فتعليم فرشيعة(.)3

❊

❊

❊

المبحث الثالث
مسائل الداللة
•املطلب األول  :معنى املفردة اللغويّة

النص
متثـل املفردة اللغويّة الجزء األساس يف بناء
ّ

والوحدة املك ّونة له فال يُغني أحدهام عن اآلخر بل
النص ونسقه(. )4
يشكّل كالهام بناء
ّ

املعجمي  ،يساعد عىل معرفة
ومعرفة معنى املفردة
ّ
داللة املعنى الس��ياقي للنص ويكش��ف ما ينطوي

النص من مفاهيم.
عليه
ّ

الهيتمي معاين املف��ردات التي وردت
وق��د أوضح
ّ
البوصريي ،فكشف ما غمض من مبهمها ،
يف نص
ّ

وأوضح ما خفي من داللتها .

وكام ُعني باملفردة معجمياً  ،كذلك كشف عنها يف
داللتها السياقية ليخلُص اىل املعنى العام الذي هو
املقصود من رشح القصيدة .

وهذه أمثلة توضّ ح ذلك :
َ
طاول
 -1الفعـل

النبي ﷺ :
ذكر عند قول
ّ
البوصريي يخاطب ّ
كيف ترقى رق َّيك األنبيا ُء
((( ينظر معامل التنزيل للبغوي . 6/2 :
(((

() :تفسري الكشاف للزمخرشي. 410/1 :

ياسام ًء ما طاولتها سام ُء
أ ّن معنى طاولتْها  :غالبتها يف الطول واالرتفاع(. )5

((( تفس�ير االلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ملؤلفه طوبيا ((( ينظر  :جامليات املفردة القرآنية  ،ص. 17
العنييس  ،ص 5و ص. 19

((( ينظ��ر  :املن��ح املكي��ة  ،ص . 84ويالبي��ت يف
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ويف الرشح قال  :يا  :حرف نداء للبعيد  ،أو القريب  -3الفعل أشفق

البوصريي :
امل ُن�� َّزل منزلته  ،وهو هنا إش��ارة اىل بُ ْعد مرتبته ﷺ وذكر يف قول
ّ
حق.
عن أن تُلْ َ

يا شَ فيعاً يف املذنبني إذا ْ
أش

وهذا الش��طر كالدليل للش��طر األول  ،إذ التقدير مل

ف ََق من خ ِ
البآ ُء
َوف ذنْبِه رُ

كلّها ومراتبهم وصفاتهم بأرسها أرفع الدرجات(.)2

ري الشارح(،)5
ح ْمله عىل هذا هو ّ
و َ
الصواب وأما تفس ُ

البوصريي :
قال
ّ

يُناسب هذا  ،ألنّه ال يالئم قوله (من) أجل (خوف)

يرت��قِ أح ٌد منه��م ارتقاءك  ،ألنّه مل يس��تطع مطاولة أ ّن أشفق  :مبعنى َّ
فق يُطلَق عىل املشقّة
ذل  ،إذ الشَ ُ
()1
ارتقائك
ّ
الحيس واملعنوي  ،وإن كانت درجاتهم  ،وش��أن من حصلت له املش��قّة الذلة والدهش��ة ،

 -2الفعل أصبح والفعل أمىس

ِ
بالخوف فه��و وإن كان موضوعاً له أيضاً لك ّنه ال
له

أصبحت شُ َّوالً ِعجافاً
وأمست
ْ
ْ

عق��اب (ذنبه) عائد اىل ال�برآء املتقدم رتبة  ،وأفرده

شائل وال عجفاء
ٌ
ما بها
َ ْ ُ نظرا ً للفظ ال للمعنى أو أراد به الجنس ( ... ،الربآ ُء)
الهيتم��ي أ ّن الش��اعر مل يُ��رد بأصب��ح وأمىس
ذك��ر
ّ
اي من الكبائر(. )6
معناهام  ،ب��ل أراد أنّها كانت بحال فاعرتاها نقيضه
 -4كلمة ترتى
يف أرسع وق��ت( ،)3ك�ما ذك��ر الفع��ل (أمىس) يف
البوصريي :
وذكر عند قول
ّ
صل) وذلك يف
ح َ
موضع آخر عىل أنّه يأيت مبعنى ( َ
فسال ٌم عليكَ تَترْ ى من اللّه
البوصريي :
قول
ّ
()4
وتَ ْبقى به لكَ ال َبأ َوا ُء
ت
وأمس ْ
إ ْذ دعا و ْحدَ ه ال ِعبا َد َ
أ ّن ت�ترى  :يعني يتكرر  ،ويتب�� ُع بعضُ ه بعضاً  ،ويف
كل ُمقل ٍة أ ْقذا ُء
م ْنه يف ّ
القاموس  :تَ َرى يَترْ ي كـ رمى  ،تراخى  ،وأت ْرى عمل
وذكر أ ّن هذا يف أمىس يُستع َمل كثريا ً(.)4
أع�ماالً متوات��رة  ،بني كل عملني فَترْ ة ،وقد يُشْ �� ِكل
الديوان ص . 9

استعامل ترتى هنا مرادا ً به ما ذُكر ... ،

واملعنوي
((( االرتق��اء الح�سي رقيُّ��ه ﷺ ليل��ة اإلرساء ،
ّ
ري ()889
ج ّ
ج ْو َ
التنقل من صفة كاملة اىل صفة كاملة أخرى  .ينظر  :املنح ((( هو الش��يخ محمد ب��ن عبد املنع��م ال َ
املكيّة  ،ص. 76

الهيتمي  .ينظر
رشاح الهمزيّة ورشح��ه من مصادر
هـ أحد ّ
ّ

((( ينظر  :املنح املكية  :ص. 85

املنح املكية  ،ص.71

((( نفسه  ،ص . 248وي البيت يف الديوان ص . 15

ص.29

((( نفسه  ،ص. 85

((( املن��ح املكي��ة  . 629- 628 ،والبي��ت يف الدي��وان
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َۡ َ
َ
جاب بأنّ��ه أراد (أص��ل املعنى ) وهو
ﵟو ۡس�� َـٔ ِل ٱلق ۡر َيةﵞ ﵝيُ ُوس��ف الآية ﵒﵘﵜ ثم قال (إ ّن ذلك قد
وميك��ن أن يُ َ
مطلق التتابع من غري اعتبار ترا ٍ
ُ
جامدات إدراكاً
السياق( . )1يكون حقيقة  ،ب��أ ْن
خ بدالل ِة ّ
َ
يخلق الله يف ال َ
َ ّ يَ ۡ َّ ُ َ ّ َ
ولتأصي��ل هذا املعنى ال��ذي ب ّينه
�ب ِ ُح ِبح ۡم ِده ِۦﵞ
الهيتم��ي ذكر أ ّن حقيقيّاً ومن��ه ﵟوِإن مِن ش ٍء إِلا يس�
ّ
البلي��غ قد يخ��رج عن املعن��ى
ني
اللغ��وي اىل ما هو ﵝال ِإ ۡس� َ�راء الآي��ة ﵔﵔﵜ وك��ذا
ّ
تس��بيح الح�صى  ...،وحن ُ
ُ

أخ��ص أو أع ّم لل�ضرورة مع االس��تغناء بفهم ذلك الجِذع له ﷺ) (. )4
ّ
الخصوص أو العموم منه يف قرينة السياق(. )2

 -5كلمة أسالب

•املطلب الثاين :الفروق اللغوية

يقع يف ألفاظ اللغة العربية تداخل يف ما بينها بسبب

البوصريي  :يذكر جه��اد الصحابة تق��ارب املعاين  ،ول��ذا يقع بعضه��ا موقع بعض ،
وذك��ر عند ق��ول
ّ

ريض الله عنهم :

نفوس ُمل ٍ
ُوك
أ ْرخَصوا يف الوغى
َ

وين��وب بعضها ع��ن بعض كام يف اضط��ره اىل أن
يفعل  ،وألجأه اىل أن يفعل مثال (.)5

أسالبُها إغْال ُء وق��د عمل بع��ض اللغويني كأيب هالل العس��كري
َحا َربُوها ْ ،

أسالبها  :بفتح الهمزة جمع َسلَب وهو ثياب القتيل ( 400ه��ـ)  ،وغريه عىل التفريق ب�ين هذه األلفاظ
ْ

جنيبة املتقاربة بالكش��ف عن املعن��ى الدقيق لكل لفظة
وفرس��ه وما عليها من آالت السالح وال َّنقْد  ،و َ
ت ُق��اد بني يديْه  ،وليس امل��راد خصوص جمع ال ِقلّة وهذا ما أُطلق عليه (الفروق اللغويّة)(.)6
ألنّ��ه جم ٌع مض��اف للملوك الذي هو ج ْم�� ُع كَثرْ ة  ،ومن هنا كان لهذه املسألة نوع من التعلّق بـ (ظاهرة
ج ْمع تفيد عمومه(. )3
وإضافة ال َ

الرتادف) التي تعني (تع ّدد األسامء ليشء واحد)(.)7

البوصريي :
وذكر عند قول
ّ

له��ا  ،وممتنع ع��ن القول بها باعتب��ار أ ّن لكل كلمة

َ
اشتاق
 -6الفعل

وللعل�ماء إزاء هذه الظاهرة آراء مختلفة  ،بني موافق

صطفى املدين َة واشْ تا
ونَحا امل ُ ْ

داللته��ا الدقيق��ة الخاص��ة بها فال ميك��ن أن تكون

((( ينظ��ر  :املنح املكي��ة  ،ص . 675والبيت يف الديوان

العسكري  ،وغريهم ال يقولون بوقوع الرتادف (أل ّن
ّ

ت إليه ِم ْن مكّة األنْحا ُء كلمة جلس مطابقة لقعد مثالً .
َق ْ
يب ( )231وثعل��ب ( )291وأبو هالل
أ ّن الش��وق هو تح ّرك النفس  ،وه��و هنا مجاز نحو فابن األع��را ّ
ص32

((( املنح املكية ،ص. 204والبيت يف الديوان ص13

((( نفسه  ،ص. 676

((( ينظر الواضح يف أصول الفقه 145 -144 /1 ،

ص.27

((( القاموس املحيط 1084 /

((( ينظ��ر املنح املكي��ة  ،ص . 548والبي��ت يف الديوان ((( ينظر  :الفروق اللغوية 33 /
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كل حرف�ين أوقعه�ما العرب عىل معن��ى واحد يف بع��ض املتخصصني يف اللغة معي��ارا ً  ،وهو معيار
محل أخرى
كل واحد معنى ليس يف صاحبه عرفناه فأخربنا به  ،التب��ادل  ،وفكرته أنّه (إذا حلّ��ت كلمة ّ
ورمبا غمض فلم نلزم العرب جهله)(.)1

يف جملة م��ا دون تغيري يف املعنى كانت الكلمتان

لك�� ّن أصح��اب فكرة ال�ترادف كس��يبويه ( ، )180مرتادفتني مثل  :هذا والدي = هذا أيب .)5()...

جن��ي ( )392وغريهم ،وم��ن تتبّع ما كتبه الهيـتمي يف ه��ذا الباب نجد أنه
واألصمعي ( ، )216وابن
ّ
ّ
ي��رون أ ّن ال�ترادف (واق��ع يف اللغة) وه��و نوع من مم��ن يقول بالرتادف متابع��اً يف ذلك األصوليني

()6

البوصريي .
أنواع التوسع يف الفصاحة وأساليب البالغة والنظم وغريهم فعند رشحه لقول
ّ
حب ِ
يص ّح م ْنهُ وطَ ْريف
أي ّ
وللش��افعي ( )204كلمة يف هذا الصدد
والنرث)(.)2
ّ
ّ

واصل  ،وطيفُك را ُء
ٌ
للكرى

العرب
يتف��ق فيها مع ه��ذا الفريق فيقول (وتس�� ّمي
ُ

اليشء الواحد باألس�ماء الكثرية  ،وتس�� ّمي باالسم فذكر أ ّن را ُء  :أي يحتجب ع ّني كام احتجب (الرا ُء)
عن واصل بن عطاء ألنّه هجرها  ،فلم يتكلم بكلمة
الواحد املعاين الكثرية)(. )3
ولظاهرة الرتادف أسباب كثرية ذكرها بعض الباحثني فيه��ا راء بل مبرادفها ومقاربها خش��ية أن يُعيرَّ بلثغة
الراء(.)7
منها :

 -1تداخل اللغات مع اللهجات .

 -2وقوع االلتباس بني األسامء والصفات .
اللغوي يف بعض األلفاظ .
 -3التط ّور
ّ

 -4وقوع التصحيف يف كثري من املفردات .

 -5عدم االنتباه للفروق الداللية الدقيقة الواقعة بني
الكلامت(. )4

وليك منيّز بني األلفاظ املرتادفة عن بعضها  ،وضع

االنب��اري  /ص  7والقول املذكور البن
((( االض��داد البن
ّ
األعرايب .

((( املزهر 406 /1

الهيتمي املفردات الغريبة مبرادفاتها التي
وقد فسرّ
ّ

توضّ حها ،وهذه أمثلة عىل ذلك:
الكلمة

مرادفها

مصباح

رساج

ت ُختار

ت ُصطفى

الكون

()5

الوجود

تتباهى

تفتخر

الكلمة

مرادفها

العصور

األزمنة

((( علم الداللة علم املعنى د عيل الخويل  ،ص 93

((( الرسالة  /ص 52

((( جمع الجوامع  ،للسبيك ص .28

مفصلة تفصيال.
واألسباب فيه ّ

يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ . 17/1 ،

((( ينظر  :فق��ه اللغة د .عيل عبدالواحد وايف  ،ص ((( ، 123املن��ح املكية  ،ص  ، 655وينظر خرب واصل بن عطاء

912

«القضايا اللغوية في كتاب (المنح المكية في شرح الهمزية)»..

أ .م .د .ثامر نجم عبد الله

الوجود

العامل

رسور

فرح

ِعقد

ِقالدة

الغيظ والغضب

لدى وعند

وم��ن أمثلة رشحه لهذا النمط م��ا ذكره من فرق بني
البوصريي :
(الظل والفيء) فذكر عند قول
ّ
ّ

والس
ومث��ل ه��ذا كثري ج��دا  ،ك�ما تح ّدث ع��ن الفروق وأتاها( )7أنّ الغَامم َة رَّ ْ
الدالل ّي��ة بني بع��ض األلفاظ اللغويّ��ة التي تقاربت

َح( )8أظلَّه منهام أفيا ُء
معانيه��ا  ،الت��ي ربمّ ا يَظ ّن مطالعه��ا أنّها ذات داللة أ ّن افيا ُء  :جمع يفء  ،وهو  :ما بعد الزوال من الظل
واحدة  ،فيو ّ
ج�� َع  ،لرجوعه من جان��ب إىل جانب،
جه بذلك نظر القارئ اىل أ ّن استعاملها من  :ف��ا َء ر َ
الظل ما
يف موض��ع واح��د ملعنى واحد أمر غ�ير دقيق وأ ّن ق��ال  :وف َّرق بعضهم بني الظ��ل والفيء بأ ّن ّ
الدقّ��ة وتحديد املعنى يقتيض بي��ان الفرق بينهام  .نسخته الشمس والفيء ما نسخها(. )2

إن ب ْ
حث الفروق اللغويّة بني بعض األلفاظ (ميثـل وذكر يف االعوجاج واالنحناء  ،عند قول البوصريي
مقياساً من مقاييس الدقّة يف تحديد املعنى  ،وهذه يخاطب نفسه :
مس��ألة يدركها أصح��اب الذوق
ّ
س
اللغ��وي  ،والفهم ومتى
ُ
قلبي وللجِ ْ
يستقيم َ
الدقيق للمسائل التي تعرض لهم)(.)1
وجاج من كَربيت وانْ ِ
حنا ُء
ِم ا ْع
ٌ

وهذه قامئ��ة باأللفاظ التي أورده��ا
ّ
الهيـتمي وهي أ ّن االعوج��اج يع�� ّم األعض��اء كلّه��ا  ،واالنحن��اء
( )16لفظ��اً  ،ف ّرق ب�ين معانيها  ،ويُل َ
��ص بالقامة  ،إذ هو تق ّوس الظه ِر  ،وتبتعد حينئذ
ح��ظ أ ّن هناك يُ َ
خ ّ

ألفاظ��اً نحويّ��ة مث��ل (كي��ف والهم��زة) و (الحرص االس��تقامة بخالف أيام الش��باب ف��ان ال ُعود رطْب
والق�صر) و (لدى وعند) ومنها يف علم البالغة كام والقلب لي(.)3
يف (الفصاحة والبالغة)  .واأللفاظ هي :
النبي والرسول
ّ

()6

كيف والهمزة

الحصرْ والقص
والتبسم والضحك
ّ

ال ِعلم واملعرفة

الفصاحة والبالغة

الخمود والهمود

املدح والحمد

الظل والفيء
ّ

الغاية والنهاية

أ ّمهات وأ ّمات
الفؤاد والقلب

التعزي والتأس

االعوجاج واالنحناء

((( دقائق الفروق اللغوية ،ص.17

وعند كالمه عن الغاية والنهاية اخترص القول فيهام ،

النبي ﷺ :
فقال عند قول
ّ
البوصريي يخاطب ّ

لوصفك أ ْبغي
ليس من غاي ٍة ْ

ها  ،وللقولِ غايت ٌة وانْتها ُء
اعتباري(.)4
 ...والفرق بني الغاية والنهاية
ٌّ
((( املنح املكية . 169 ،
((( املنح املكية. 642 ،

االعتباري  :هو ال��ذي ال وجود
((( نفس��ه  ، 674واألم��ر
ّ

ل��ه إال يف عقل املعتبرِ ما دام معت�برا  ... ،ينظر التعريفات
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•املطلب الثالث  :تعريف املصطلح وداللته
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الص��دق للمع�� َّرف مثل :
 -1أ ْن يك��ون مس��اوياً يف ِّ

للمصطل��ح أهمي��ة كب�يرة يف املج��االت العلمية
صاه��ل ال أ ْن يُقال الحيوا ُن الذي ال
ٌ
الف��رس حيوا ٌن
ُ
واملعرفي��ة ّ ،
يدل عىل ذلك الكت��ب التي أُلِفت فيه يُستغنى عنه يف القتا ِل مثالً .

واملعاجم واملوسوعات التي وضعها
ّ
أوضح من املع َّرف .
املتخصصون  -2أ ْن يكون
َ
يف كل الفروع العلم ّية :
اللفظي (.)4
 -3أ ْن يكون خالياً من املجاز واملشرتك
ّ
الهيـتم��ي يف رشح��ه كث�يرا ً م��ن
وقد أورد أ.د أحمد مطلوب ( )2018قامئة بأسامء ه��ذا ،وق��د أورد
ّ
كتب كثرية يف هذا املضامر ،قدميا وحديثا (.)1
املصطلحات يف العل��وم الدينيّة والعربيّة وغريها ،
وقد ع�� ّرف الباحث��ون املصطلح عىل أنّ��ه (إخراج
لك ّنه مل يرشح كل تلك املصطلحات  ،وإنمّ ا اقترص
اللغ��وي اىل معنى آخر
لي
ّ
اللف��ظ م��ن معناه األص� ّ
عىل بعضها  ،ورمبا ع ّرف بعض األعالم ،واألمكنة،
جمهرة منهم  ،لبيان
ْ
اصطَلح عليه الناس (اتفقوا) أو َ
والحيوان��ات ،وغريه��ا ،وبلغ مجموع م��ا ع ّرفه من
()2
امل ُراد)..
ذلك ( )165مصطلحاً  ،توزّعت عىل حقو ٍل دالليّة
فاملصطلح يتجاوز الدالل��ة (املعجميّة) اىل داللة
متع ّددة  ،كام سيأيت .
املفهوم (الخاص)  ،يف ضمن العلم الذي يش��غله
امت��ازت تعريفات اب��ن حجر بالوضوح والس��هولة
.فهو يكتنز ويل ِّخص الرشوح  ،ويق ّدم أقىص مساعدة
والبع��د ع��ن التكلّ��ف والتعقي��د  ،ك�ما اتّس��مت
لطالب البحث واملعرفة...وال يتس��نى للباحث يف
يتوس��ع يف رشح
اللغ��ة أو أي علم من العل��وم أن مييض يف البحث باالختص��ار  ،لك ّن��ه أحيان��ا
ّ
ّ
جوان��ب متع ّددة
التعري��ف ،إذا كان املصطل��ح له
()3
ُ
دون االستناد إليه وفهم مراميه...
فلكل مصطلح (مدلول) موضوعي يفسرّ ه  ،ودالالت كث�يرة  ،تحت��اج اىل إزال��ة اإلبه��ام ،
ّ
وعىل هذا
ّ
()5
ويرشحه ،وه��ذا التفس�ير والرشح ه��و (التعريف) وتوضيح املضم��ون كام يف مصطلح (اإلعجاز)

وق��د وضع له العلامء رشوطاً تضْ بِ��ط معناه  ،وتبينّ
حدوده ،منها:

للجرجاين ص . 94

((( ينظر بحوث مصطلحية  ،ص. 6-5

املفصل يف األدب  ،ص . 101
((( املعجم
ّ

و(ال َّن ْس��خ)()6و (بح��ر الخفيف)()7وغري ذلك  .ومن
الهيتمي مل يذكر
األم��ور التي يجب أ ْن ين َّوه عنها أ ّن
ّ
مص��ادره يف ه��ذه التعريف��ات إلاّ يف القلي��ل ك�ما

((( الجديد يف املنطق  ،ص . 74

((( ينظر  :املنح املكية  ،ص. 329
((( نفسه  ،ص. 429

((( ينظر تشكل املصطلح النحوي  ،د رياض عثامن ص ((( 7نفسه  ،ص. 72
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(السبْي)()2أش��ار اىل
الرضوري) ( )1فأش��ار اىل
يف مصطل��ح (العلم
ّ
ّ
النووي دون ذكر كتاب ويف مصطلح َّ

الصحاح
القاموس املحيط ويف ومصطلح (تجاهل العارف)()3أشار إىل السكّايكّ ويف (إيوان)()4أشار اىل ّ

 ،ونحو ذلك  ،ومن األمثلة التوضيحيّة التي تبني طريقته يف التعريف  ،قوله يف تعريف :

بحق الذي ال يعبد غريه وهو الله تعاىل(.)5
 -1اإلله  :أنّه املعبو ُد ّ

 -2واآلي��ة  :ه��ي  :لغة العالمة  ،واصطالحاً  :قرآ ٌن مركّب من جمل ولو تقديرا ً  ،ذو مبدأ وم ْقطَع مندرج يف

ي(.)6
ج ْعبرَ ّ
سورة  ،قاله ال َ

والس ْوم  :هو مق ّدمة الرشاء أو ال ّر ْعي(.)7
َّ -3

 -4واألسباط  :أوالد يعقوب( . )8وأطال الحديث عنهم.

إ ّن املصطلح��ات التي ع ّرفها ميك��ن تصنيفها عىل املوضوعات التي وردت فيه��ا وهي تنتمي اىل عرشة

حقول دالليّة  ،وسأقترص يف إيراد ما ع ّرفه فقط ،كاآليت:
 -1اإللهيّات
 - 2النب ّوات

 - 3الفقه وأ صوله

 – 4األخالق وال ِّرقاق
 – 5ال َعروض واألدب
 -6األعالم

 – 7الحيوانات والحرشات
 – 8األمكنة وامل َعامل
 -9الفلك

((( نفسه  ،ص. 626
((( نفسه . 256 ،

((( نفسه  ،ص. 445

((( ينظر نفسه  ،ص. 117
((( نفسه  ،ص. 223
((( نفسه  ،ص. 396
((( نفسه . 259 ،
((( نفسه . 412 ،
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 – 10مصطلحات أخرى .
يئ مع رقم
•( قامئة باملصطلحات العلمية التي ع ّرفها حسب الحقول الدالل ّية وحسب التسلسل األلف با ّ
الصفحة أمام كل مصطلح )

اإلله 225

 – 1اإللهيات

الجَبرْ يّة  635الطاغوت
434

الله
تعاىل225

اإلميان  426دليل التامنُع الغيب  96ال ُهدى
مبعنى
423
ال َق َدرية  635اإليصال
ال َبداء  426رؤية الله
183
تعاىل217
البعث  171الطاغوت
434

القضاء
وال َق َدر 635

 – 2النبوات والكتب الساموية

اآلية 396

اإلنجيل 414

السورة 395

اإلرهاص 15

التوراة 414

العصمة 292

اإلعجاز 392

حنيف 405
ال َ
خاتم النبوة 151

املعجزة 134

األمي 469
ّ

النبي
آل ّ
(ص) 530
االضطرار
423
األ ّم 99

أهل الفرتة
104

النبي 76
ّ

الهدى مبعنى الداللة
183

املقام املحمود 670

الوحي 164

 – 3فقه ّية وأصول ّية
الس ْبي 265
َّ

الظ ّن 311

اللِّبان 138

السلَب  548ال َعذراء  127املسك 485
َ
السوم  259العشّ ار  192ال َّن ْسخ 459
َّ
الصاع 360
ّ

ال ِعلم
وري
الضرَّ
ّ
626

نُفَساء 123
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ِ
الخامر 173

صلح
ُ
الحديبية
459

النص 420
لفظ(كل)92
ّ
ّ

اإلبْطاء 645

 – 4األخالق وال ّرقاق
حياء  168الصب295
ال َ

اإلغضاء303

الذكاء 172

الظّلم243

امل َ ّن 633

اإلهانة671

السجيّة  167العقل 621
َّ

يل670
الو ّ

االستدراج 6

اإلنشاء 270

األهواء 317

املدح 657

خلُق  168الطَرب  205امل ْدلِج 654
ال ُ
ال ّز ْهد 166

الهِجاء 256

ال َع ْزم 290

االسفيه  436الفَخار 124
ّ

صوح 642االشّ وق  204الكرامة 621
التوبة ال َّن ُ
َ – 5عروض ّيه وأدب ّية

الكف 72
االقتباس  72بح ُر الخفيف الحَصرْ 267
ّ
72
اإلقواء71

تجا ُهل
العارف 445

اإلكْفاء 71

التّورية  200القافية 72

االكتفاء
566

الخ نَْب 72

املتواتر 72

الصفة 90
التذييل 154
ِّ

ال ِّنداء 203
نَقْد
73

الشعر

اإليطاء  -71الجِناس 154ال َقصرْ  267الهِجاء
جي)
485
(الته ّ
399
آمنة بنت
و ْهب 123
أَبْرهة 184

 – 6األعالم
بَ ِ
حريى  159ال َّزبَّاء 453
الخنساء
393

ال َع َرب
ال َع ْرباء 228

الشفّاء  129كِرسى 117
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األَ َرضَ ة 240

 -7الحيوانات والحرشات
السلوى
ّ
436

ِ
الصافن 206
الح ْرباء 352
ّ

جامء
ال َع ْ
261

الورقاء 255

الغرانيق
257

 – 8األمكنة واملَعامل

َمقام إبراهيم
484

إيليّاء 370

ج َريْباء 489
ُ

الطف 523
ّ

إيوان 117

ِحراء 346

َع َمواس 606

بحرية طَبرَ يّة
121

املنسك
َ
485

حجون 461
ال َ

ِ
القاصعاء 526

النافقاء 526

ح َنني 264
ُ

قُباء 490

خلَصاء477
ال َ

قُ َديد 206

ينبوع(يَ ْن ُبع)
475

ال َّد ْهناء 475

كَداء 461

الحاج
ِب ْركة
ّ
473
بد ر 475

البَطْحاء
132

املسجدالحرام
370

ب  410ال ّز ْوراء 533
ال ُ
ج ّ

 – 9ال َفلَك

البدر 327
ج ْوزاء
ال َ
109
ال ّدنيا 574

األحشاء
144

جنوب الشِّ هاب
ريح ال َ
160
489
ريح الشَّ امل
259

السامك
ِّ
األعزل 487

الع ّواء 478

الصباح 238ال َفلَك 607
ّ
ال َعامل 238

 –10مصطلحات أخرى

اليوم 113

ال ِّزقّي  233ال َع ْرواء  365ال ُّنضار 362
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الخاتمة
تبينّ من هذا البحث األمور اآلتية :
نصا أدبيا
 -1أ ّن
البوص�يري نظم الهمزيّة التي مثلّت ّ
ّ

متم ّي��زا  ،قويّا يف أس��لوبه جزالً يف لغته  ،اتس��مت

❊

بطولها فكانت ( )457بيتا  ،تض ّمنت مدحا للرسول

ﷺ وذكرت طَ َرفا من ِس�يرته الرشيفة  ،مع ذكر ِسيرَ
اآلل واألصحاب وم��ا ُعرِفوا به من مناقب وفضائل
ريض الله عنهم .

حه مس��تو ِعباً
 -2أ ّن
الهيتمي رشح الهمزيّة فكان رش ُ
ّ
ومفصال ملوضوعات الهمزية ومبيّنا جميع مطالب
ّ

النص  ،وموضّ حا كل ما ورد يف األبيات من مسائل
ّ

علمية أورشعية أو أدبي��ة أو لغوية  .وهذا األمر قاده
اىل االس��تطراد بش��كل جعله ينقطع فيه أحيانا عن

يل .
املوضوع األص ّ

 -3بحث مسائل لغويّة مثل مسألة نشأة اللغة  ،ووافق
وح��ي وإلهام من الل��ه تعاىل علّمها
القائل�ين بأنّها
ٌ

آدم علي��ه الس�لام  ،موافقاً بذلك لبع��ض اللغويني

واألصوليني الذين استندوا فيام ذهبوا إليه عىل قوله
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ
ء كل َهاﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵑﵓﵜ .
تعاىل ﵟوعلم ءادم ٱلأسما
اللغوي أيضا مس��ائل تتعلّق
 -4بح��ث يف الجانب
ّ
النص  ،وبيان معاين األبيات ،وكان
ب�شرح مفردات
ّ

حرصه عىل
م��ن مظاه��ر اهتامم��ه به��ذا الجان��ب
ُ

ضَ بط املف��ردات اللغويّة بالحروف  ،وكذلك ضبط
الكل�مات من جه��ة الصرّ ف ،كام أوىل لالش��تقاق
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جانباً من اهتاممه .

المصادر والمراجع

الهيتمي قضايا داللية مه ّمة مثل الفروق
 – 5بح��ث
ّ

الدقيق��ة ب�ين األلف��اظ املتقارب��ة يف املعاين ،مام

يُع َرف بـ(الفروق اللغويّة) و ذهب اىل وقوع الرتادف  -القرآن الكريم.

يف اللغ��ة  ،ألنّه أمر يُعطي للغة العرب ّية اتس��اعا يف • األدل��ة القرآني��ة ع�لى توقيف ّي��ة اللغة اإلنس��انية ،

التعبريعن األشياء .

االستاذ /عايد جدوع حنون  ،مجلة جامعة القادسية

 -6أوىل
الهيتم��ي عناي��ة خاص��ة للمصطلح��ات يف اآلداب والعل��وم اإلنس��انية  ،ع  ، 1/م��ج ، 8
ّ
القرآن ّي��ة والرشع ّية واللغويّ��ة والتاريخ ّية وغريذلك 2009 ،م.

باعتبارها ركائ��ز معرفية ولها تعلّ��ق بالتغيرّ الداليل • األع�لام  ،خ�ير الدي��ن ال��زركيل  ،دار العل��م
اللغ��وي
بني املعنى
واالصطالحي فع ّرف أكرث من للماليني ،بريوت – لبنان ط1980/5م.
ّ
ّ

(  )165مصطلح��اً مل��ا للمصطلح م��ن أهمية يف • أن��وار التنزيل ( تفس�ير البيض��اوي)  ،عبدالله بن
ضبط الفكرة ،وتحديد الداللة ملفهوم الكلمة.
عم��ر ( )689ه��ـ ،طبع��ة جديدة ق��دم لها،محمود
رب العاملني.
والحم ُد لل ِه ّ

❊

❊

❊

عبد القادر االرن��اؤوط  ،دار صادر – بريوت –لبنان

ط2001/1م .

• بحوث مصطلحية ،د أحمد مطلوب  ،منش��ورات
املجمع العلمي العراقي ط2006/م.

• البوص�يري ( ،مقال) عيل الجارم  ،مجلة املعرفة
مرص  ،عدد  ،1/س��نة 1933م ،موقع (االرش��يف )

للمجالت األدبية والثقافية .

• البوصريي ( مقال) الشيخ محمود عرنوس ،مجلة
املعرف��ة  ،م�صر  ،ع��دد 1933 ، 4 -3/م  ،موق��ع
ااالرشيف السابق.

• البوص�يري إمام املادح�ين ( ،مقال ) عبد العليم
القبّ��اين  ،مجل��ة اله�لال  ،م�صر ،عدد  ، 8/س��نة

1973م.

• البوص�يري وس��ياحته الصوفي��ة (بح��ث )،
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د .عب��د القادرمحم��ود  ،مجلة القاه��رة  ،عدد  • ،1 /حاش��ية الص��اوي عىل تفس�ير الجاللني  ،أحمد
1985م .موقع االرشيف السابق.

الص��اوي ( )1241هـ ،املطبع��ة األزهرية  ،مرص ،
ّ

• البيان والتبيني  ،عمرو بن بحر الجاحظ (  ،)255ط1926 ، 1م.

تحقيق ورشح  ،عبد الس�لام محمد هارون  ،مكتبة • حس��ن املح��ارضة يف تاري��خ م�صر والقاهرة ،
الخانجي  ،القاهرة ،ط1998 ،7/م .

الس��يوطي  )911( ،هـ ،تحقي��ق محمد أبو الفضل

النحوي ب�ين اللغة والخطاب إبراهيم ( )1980م ،دار إحياء الكتب العربية  ،مرص
• تش��كّل املصطلح
ّ
 ،د ري��اض عثامن ،دار الكت��ب العلمية  ،بريوت – ط 1967 ،1م.

لبنان  ،ط2011 ،1م.

جني  )392(،هـ ،تحقيق
• الخصائص  ،عثامن بن ّ

 ،دار النفائس  ،بريوت  ،لبنان  ،ط2003 ، 1م.

• دقائ��ق الفروق القرآنية يف البيان القرآين  ،رس��الة

ج��ار  ،املكتبة العلم ّي��ة  ،بريوت –
ين  )816( ،محم��د عيل الن ّ
• التعريف��ات  ،عيل بن محمد ال ُ
جرجا ّ
لي لبنان  ،د  .ت .
ه ،تحقيق وزيادة  ،د محمد عبدالرحمن امل َ ْرعشْ � ّ
ال��دوري ،
• تفس�ير األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية  ،طوبيا علمي��ة  ،الباح��ث محمد ياس�ين خرض
ّ

الحس��ون  ،كلية الرتبية  ،ابن
العني�سي ،تصحي��ح يوس��ف البس��تاين  ،ط – 2 /إرشاف /د خليل بنيان
ّ
1932م.

رشد  2005 ،م.

• جام��ع البي��ان عن تأوي��ل آي الق��رآن  ،محمد بن • ديوان البوصريي  ،محمد بن سعيد ()696ه ،ق ّدم

الطربي (  )310ه ،ت��ح  /د .عبد الله بن عبد له  ،أحمد حسن بَ ْسج  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت
جري��ر
ّ
املحسن الرتيكّ  ،دار هجر – ط  / 1د  .ت .

– لبنان  ،ط2005 ، 2م.

الوردي • ،الرس��الة  ،محم��د ب��ن إدريس الش��افعي ()204
• الجديد يف املنطق  ،عبد الرحمن محمد
ّ
يب
جامعة القرويني  ،دار الكتاب – الدار البيضاء  ،ط 1ه ،تحقي��ق أحمد ش��اكر( )1958م ،مطبع��ة البا ّ
الحلبي  ،القاهرة  ،ط  1938 ،1م.
– 1966م.
ّ

• جامليات املفردة القرآنية  ،د .أحمد ياسوف ،دار • زاد املس�ير يف علم التفس�ير ،عب��د الرحمن بن
املكتبي -سوريا  ،ط1999 / 2م.

الجوزي ()597هـ ،طبعة دار ابن حزم  ،لبنان،
عيل
ّ

• جم��ع الجوامع يف أصول الفقه  ،عبد الوهاب بن طبعة جديدة 2002، 1م.

الس��بْيك ( )771هـ ،تح  ،عب��د املنعم خليل • زهرة التفاس�ير  ،محمد أبو زُهرة )1974( ،م ،دار
عيل ُّ
إبراهي��م  ،دار الكت��ب العلمي��ة –ب�يروت  ،ط  ، 2الفكر العريب  ،مرص.د.ت

 2005م.

الصاحبي يف فقه اللغة  ،أحمد بن فارس )395( ،
•
ّ
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ه ،تح السيّد أحمد صقر  ،ط عيىس البايب الحلبي  ،الرحمن مرعشيل  ،دار الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط

القاهرة  ،د  .ت.

1997 /1م.

الزمخرشي ()538
• األضداد  ،محمد بن القاسم األنباري ()328هـ • ،الكشّ ��اف  ،محمود بن عم��ر
ّ

تح محمد أبو الفض��ل إبراهيم  ،املكتبة العرصية  ،هـ ،اعتنى به  ،خليل شيحا ،دار املعرفة – بريوت ،
صيدا  ،لبنان  ،ط  1987 /م.

ط2009 ، 3م.

• طبق��ات الش��اذلية الك�برى ،حس��ن ب��ن محمد • الكواكب الس��ائرة ألعيان املئ��ة العارشة ،محمد

املغريب )1347( ،هـ ،وضع حواشيه مريس محمد ب��ن محمد ال َغ ّزي )984( ،هـ ،دار الكتب العلمية ،
عيل  ،دار الكت��ب العلمية  ،بريوت – لبنان  .ط ، 2بريوت – لبنان  ،ط1997 ، 1م.

2005م.

يل في�ما يف القرآن من اللغ��ات ال َعجم ّية،
• املتوك ّ

الس��يوطي  ،ت��ح د جميل عب��د الله
• عل��م الدالل��ة (،عل��م املعن��ى) ،د محم��د عيل ج�لال الدي��ن
ّ
يل  ،دار الف�لاح للنرش  ،صويل��ح – األردن  ،عويضة  ،ط2010 ،1م.
الخ��و ّ

ط2001 ، 1م.

• امل ُ ْزه��ر يف عل��وم اللغ��ة وأنواعها  ،للس��يوطي،

الهيتمي ،رشح��ه وضبط��ه  ،محم��د أحم��د ج��اد امل��وىل
• الفتاوى الكربى الفقهيّة  ،أحمد بن حجر
ّ

البج��اوي ()1977م ،
الفاكهي ( )982هـ ،ط  )1949( /م ،ع�لي محم��د
جمعها تلميذه عبد القادر
ّ
ّ
عبد الحميد حنفي  ،د  .ت .

محم��د أب��و الفضل إبراهي��م  ،املكتب��ة العرصية ،

• الفتوح��ات األحمدية باملن��ح املح ّمدية  ،أحمد صيدا – لبنان  ،ط1986 /م.

الصاوي  ،املطبعة الخريية  ،مرص ،ط1886 ، 1م • .املس��تصفى من علم األصول  ،محمد بن محمد
ّ

يل ( )505ه��ـ ،تح  /أحم��د زيك حماّ د  ،دار
• الفروق اللغوية  ،الحس��ن بن عبد الله
ّ
العسكري الغ��زا ّ

( )400هـ ،علّق عليه  ،محمد باس��ل عيون السود  ،امليامن للنرش  ،السعودية – الرياض ،د.ت .

َوي)  ،الحس�ين بن
دار الكتب العلمية  ،بريوت – لبنان  ،ط.2000 /1م • مع��امل التنزي��ل (تفس�ير ال َبغ ّ

• فص��ول يف الش��عر ونق��ده  ،د ش��وقي ضي��ف مس��عود ( )516ه��ـ ،ت��ح محم��د عبدالل��ه النمر ،
(  )2005م ،دار املعارف ،مرص ،ط 1988 ، 3م .سليامن مسلم الحرش  ،دار طيبة – الرياض  ،ط،1/

• فق��ه اللغة  ،د عيل عبد الواحد وايف ( )1991م1989 ،م.
نهضة مرص ،القاهرة  ،ط2004 / 3م.

• معج��م القراءات القرآني��ة  ،د أحمد مختار عمر ،

• القام��وس املحي��ط  ،محم��د ب��ن يعق��وب د .عب��د الع��ال س��امل مك�� ّرم ،مطبوع��ات جامع��ة
الفريوزآب��ادي )817( ،ه��ـ ،إع��داد  ،محم��د عبد الكويت ،ط 1988 ،2م.
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املفصل يف األدب  ،د محمد التونجي،
• املعجم
ّ
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الهوامش

دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط1999 ، 2 /م.

األعجمي ،موهوب بن أحمد
• املع َّرب من الكالم
ّ

الجواليق��ي (  )540هـ  ،تح  /ف .عبد الرحيم  ،دار 1 .1ينظر  :ديوانه  ،ص. 189
القلم – دمشق  ،ط1990 /1م.

2 .2ينظر ديوان البوصريي ص.33

• املنح املكية يف رشح الهمزية  ،احمد بن محمد 3 .3نفسه  :ص282
الهيتمي ( )974هـ  ،تحقيق وتعليق احمد جاس��م 4 .4البأوا ُء  ،بأى كــ س��عى فخر بنفس��ه  ،القاموس

املحم��د و بو جمع��ة مكري دار املنه��اج للنرش ،

املحيط . 1656 ،

• نفائس الدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر ،

.117 ،111 ، 107 ،105 ،104

يل
• الواضح يف أصول الفقه  ،عيل بن عقيل الحنب ّ
( )512ه��ـ ،ت��ح د عبد الل��ه بن محس��ن الرتيكّ ،

،529 ، ،499 ،413 ،385 ، 278 ،278
.679 ، 674

فدي ( )764
• الوايف بال َوفَ َيات  ،صالح الدين َّ
الص ّ

ريض الله عنها .

بريوت  -لبنان ط 2005 – 2م .

5 .5ارقام صفحات االلفاظ عموديا ،98 ، 98 ،91

عبد القادر
ّ
الفاكهي ،تح د أمجد رشيد  ،دار الفتح – 6 .6ارقام صفحات األلفاظ حس��ب التسلسل ،67
عامن  ،ط2016 / 1م.
،256 ،169 ،145 ،120 ،99 ،95 ،76

مؤسسة الرسالة -بريوت  ،ط1999 ، 1م.

7 .7الضم�ير عائد اىل الس��يدة خديجة بنت خويلد

ه��ـ تح  ،أحم��د األرناؤوط  ،وت��ريك مصطفى ،دار 8 .8ال�َّس�رَّ ْ ح  :نوع من الش��جر العظ��ام  ،القاموس
إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،ط2000 /1م.
املحيط . 739/1

❊

❊

❊

❊

❊

❊

