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املثىيات واملثلثات دراسة يف املصطلح واملضمىن مه خالل كتاب
طلبة الطلبة لإلمام الىسفي ( ت  735هـ )

(*)

د.عبد الكرين علي الوغاري

ملخص البحث

المغة العربية بما فييا مف مزايا خاصة  -كاقصد بيا ظكاىرىا المغكية – جعمتيا قابمة عمى
مجاراة كؿ جديد كعمى تكليد األلفاظ بانصيارىا في األكزاف الصرفية العربية كمف ىذه الظكاىر
المحافظة عمى المفاىيـ العامة كىذه المفاىيـ يحتاج كؿ منيا إلى جممة أك جمؿ لتعبر عنيا

بكضكح كمف ىنا كاف المصطمح ضركريان لتؤدم المغة بيذه الطريقة دكرىا دكف تكرار لعبارة،
كتراكـ في الجمؿ كالتراكيب ،كىذا احد أسباب التسييؿ كالتيسير في المغة العربية أيضان .

كمف ذلؾ المثنيات كالمثمثات،كىما مصطمحاف ،كجدا في المغة ليعب ار عف ظاىرة أضحت

اآلف معركفة لدل الدارسيف في المجاالت المغكية ،كخاصة في ميداف المعاجـ المغكية كدراستيا

،فمف ايف كاف مصدرىما؟ككيؼ ثبتا مصطمحيف؟

بداية ىما مف الناحية التركيبية لمصيغ اسما مفعكؿ مشتقاف مف الفعؿ الثالثي المزيد

بحرؼ (مضعؼ العيف) ،ثنى كثمث كما ال يخفى .

أما في االصطالح فال شؾ أف ىذا األمر متعمؽ بقضية االتفاؽ  ،كاذا كاف يشترط في

االصطالحات العممية أف تككف باتفاؽ مف العمماء أم بعمؿ إرادم مقصكد  ،فاف المصطمح
المغكم ال يختمؼ عف ذلؾ أال إف الفاظو كأساليبو خاضعة لقكانيف التطكر المغكم اذ تؤثر فيو

عكامؿ مختمفة أىميا البيئة،فمأللفاظ دالالت أصمية تتطكر بتطكر الزمف ،لذلؾ نجد كثي ار مف
المصطمحات التي ظيرت لـ تكف مسمكعة بمفظيا غير اف معناىا العاـ مثبت في بطكف الكتب

كمنيا ( المثنيات كالمثمثات ) .

(*) أستاذ هساعد في كلية األهام األعظن ً،يٌوى.
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كمف ىنا رأيت مناسبا أف أجرم دراسة مكسعة إلحدل ىذه الظاىرة كما أكردىا اإلماـ

،  في بحث مستقؿ، ٖ٘ىػ) – رحمو اهلل – لبياف داللة األلفاظ الفقيية كغيرىاٚ النسفي (ت
.)) دراسة في المصطمح كالمضمكف..  ((المثنيات كالمثمثات:فسميت البحث

كحكل، فتناكؿ المبحث األكؿ المثنيات، كقد أتى البحث في مبحثيف كتمييد كخاتمة

.المبحث الثاني المثمثات

Al-Muthanayat (Double inflected words) and Al-Muthalathat
(Triple inflected Words): A study of the Term and the
Content
Abstract
The unique characteristics of Arabic, particularly the linguistic
ones, made it able to keep up with the new concepts and to generate words
through subjugating it to the Arabic morphology. Among these
characteristics are preserving the general concepts. Each concept needs a
sentence or sentences to explain it clearly. These terms are necessary for
language to perform its function without repeating an expression or
redundancy in sentences and structures .This is one of the reasons of
simplifications in Arabic
Al-Muthanayat (Double inflected words) and Al-Muthalathat
(Triple inflected Words refer to a phenomenon that has been known for
the researches in linguistic fields, especially in lexicography, so what is
the origin of these two terms? How have they been get their established
use?
Structurally speaking, they are passive particles derived from a
triliteral verb with a doubled letter. Technically speaking, this matter is
related to the agreement among the scholars. If the technical terms should
be formed according to the agreement of the scholars i.e. by a deliberate
act, so the linguistic terms are formed in the same way but their utterances
and styles are subject to the linguistic development rules. One of the
many factors that affect the linguistic development is the linguistic
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environment since utterances have original references that develop by
time. There are many terms, such as Al-Muthanayat (Double inflected
words) and Al-Muthalathat (Triple inflected Words) that have come to
existence without being known for their forms yet their general meaning
has already been mentioned in books.
It has been decided to study one of these phenomena as it is
mentioned by Al-Nasafy(died 427 A.H)- may Allah have mercy on him.
This study aims at explaining the reference of jurisprudential other
utterances in a study entitled Al-Muthanayat (Double inflected words) and
Al-Muthalathat (Triple inflected Words) : A study of the Term and the
Content.
The study consists of two sections, a preliminary and a conclusion.
Section one tackles Al-Muthanayat (Double inflected words) and section
two deals Al-Muthalathat (Triple inflected Words).

املقذمة

تضػ ػ ػػمنت د ارسػ ػ ػػتي فػ ػ ػػي الماجسػ ػ ػػتير مػ ػ ػػني النسػ ػ ػػفي (أبػ ػ ػػي حفػ ػ ػػص عمػ ػ ػػر بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد)

(ت  ٖ٘ٚىػػ)في الكشػػؼ عػػف داللػػة األلفػػاظ مػػف خػػالؿ كتػػاب – طمبػػة الطمبػػة – كىػػذا الكتػػاب يعػػد
معجمػ ػ ػ ػ ػػا فريػ ػ ػ ػ ػػدا فػ ػ ػ ػ ػػي المصػ ػ ػ ػ ػػطمحات الفقييػ ػ ػ ػ ػػة الحنفيػ ػ ػ ػ ػػة(ٔ)،كحينيػ ػ ػ ػ ػػا – فػ ػ ػ ػ ػػي بدايػ ػ ػ ػ ػػة مرحمػ ػ ػ ػ ػػة

ػر كاسػػعان يػػؤىمني إلنشػػاء مثػػؿ ىػػذه الرسػػالة  ،كلكػػف اهلل كفقنػػي إذ ترشػػح
الكتابػػة – لػػـ أكػػف اممػؾ فكػ ان

لإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،فضيمة الدكتكر طالؿ يحيى إبراىيـ الطػكبجي-حفظػو اهلل – فتفتحػت-

مػػف خػػالؿ صػػحبتو كمتابعتػػو -آفػػاؽ كطػػرؽ مختمفػػة لد ارسػػة كيػػذه  ،كمػػف ىػػذه الطػػرؽ أثػػر الظػكاىر
المغكية في كشؼ داللة األلفاظ ،فجزل اهلل أستاذم خير جزاء .

كمػػف ىنػػا أريػػت مناسػػبا أف أجػػرم د ارسػػة مكسػػعة إلحػػدل ىػػذه الظػػاىرة كمػػا أكردىػػا اإلمػػاـ

النسفي (ت ٖ٘ٚىػ) – رحمو اهلل – لبياف داللة األلفاظ الفقيية كغيرىا  ،فػي بحػث مسػتقؿ  ،رجػاء
خدمة العمـ كالعمماء كمصنفاتيـ  ،كلكي ال تنقطع أيادم الكتبة عف أجراء الحسنات لكؿ مف ساىـ

في ذلؾ .
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كقػػد اتػػى البحػػث فػػي مبحثػػيف كتمييػػد كخاتمػػة  ،فتنػػاكؿ المبحػػث األكؿ المثنيػػات ،كحػػكل

المبحث الثاني المثمثات .

متهيذ

ػر عػػف ظػػاىرة اضػػحت اآلف معركفػػة
المثنيػػات كالمثمثػػات مصػػطمحاف ،كجػػدا فػػي المغػػة ليعبػ ا

لدل الدارسيف في المجاالت المغكية  ،كخاصة في ميداف المعاجـ المغكيػة كد ارسػتيا ،فمػف ايػف كػاف

مصدرىما ؟ككيؼ ثبتا مصطمحيف ؟

بادئ ذم بدء ىما مف الناحية التركيبية لمصيغ اسما مفعكؿ مشتقاف مف الفعؿ الثالثي

المزيد بحرؼ (مضعؼ العيف) ،ثنى كثمث كما ال يخفى .

اما في االصطالح فال شؾ أف ىذا االمر متعمؽ بقضية االتفاؽ  ،اذ أف االصػطالح ىػك:

اتفاؽ أىؿ االختصاص عمى تسمية شػ باسػـ معػيف ،سػكاء كافػؽ ذلػؾ كضػعو المغػكم اـ لػـ يكافقػو
(ٕ)

كيقك ابف عابديف في ىذا السياؽ (:كاف كاف مف قػكـ مخصػكص كاىػؿ الصػناعات مػف العممػاء

كغيرىـ كالرفع لمحركة المخصكصة عند النحاة فكضع عرفي خاص كيسمى اصػطالحا

(ٕ)

كحينمػا

نتأمػػؿ كيفيػػة حصػػكؿ االتفػػاؽ نجػػد أف ذلػػؾ يأخػػذ مسػػاحة غيػػر محػػددة مػػف الػػزمف فقػػد تبقػػى بعػػض
المفاىيـ معركفة لدل الناس دكف أف يككف ليا اسـ متفػؽ عمػى تسػميتيا بػو ،كذلػؾ قػد يحصػؿ لكػؿ
عمـ كذلؾ كمفاىيـ أجناس االشياء كالمعاني  ،كتككف دائػرة ىػذه المسػالة اكثػر اتسػاعا كادعػى لعػدـ

االىتمػػاـ بمػػدلكالت األلفػػاظ حينمػػا تكػػكف مخصكصػػة فػػي الظ ػكاىر المغكيػػة اذ المغػػة العربيػػة مشػػاعة
بػيف ابنائيػا  ،فجممػػة المفػاىيـ فييػا معركفػػة  ،لػذلؾ نجػد عمميػػة التطػكر المغػكم ال تقػػؼ عنػد نقطػػة

محددة بؿ ىناؾ أمكر تتجدد كمعالـ تظيػر  ،مػف شػكاخص حضػارية كعصػرية اك د ارسػات عمميػة
نظريػػة  ،كالمغػػة العربيػػة بمػػا فييػػا مػػف م ازيػػا خاصػػة  -كاقصػػد بيػػا ظكاىرىػػا المغكيػػة – جعمتيػػا قابمػػة

عم ػػى مج ػػاراة ك ػػؿ جدي ػػد كعم ػػى تكلي ػػد األلف ػػاظ بانص ػػيارىا ف ػػي األكزاف الصػ ػرفية العربي ػػة كم ػػف ى ػػذه

الظكاىر المحافظػة عمػى المفػاىيـ العامػة كىػذه المفػاىيـ يحتػاج كػؿ منيػا الػى جممػة اك جمػؿ لتعبػر
عنيا بكضكح كمف ىنا كاف المصطمح ضركريان لتؤدم المغػة بيػذه الطريقػة دكرىػا دكف تكػرار لعبػارة

 ،كت اركـ في الجمؿ كالتراكيب ،كىذا أحد أسباب التسييؿ كالتيسير في المغة العربية أيضان .
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كبػػالعكدة الػػى تكػػكيف المصػػطمح نأخػػذ مصػػطمحات منيػػا النحػػك – مػػثال – فيػػك أحػػد عمػػكـ

المغة التػي نشػأت تػدريجيا الػى الحػد الػذم تشػكمت فيػو مصػطمحاتو المعركفػة  ،فػأبك االسػكد الػدؤلي
الذم تعكد إليو أكلية النحك  ،كاف يقكؿ (( :اذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرؼ فانقط نقطػة فكقػو ))

(ٖ)

دكف اف يذكر مصطمح ( الفتح) كعمى ىذا مفيكـ الضـ كالكسر.

كممػػا يؤكػػد ىػػذا االتجػػاه أف سػػيبكيو تػػرؾ ابكابػػا متعػػددة دكف كضػػع مصػػطمح ليػػا كاكتفػػى

بشرحيا كالتمثيػؿ ليػا كانػو لػـ يكػف يمجػأ الػى المصػطمحات متػى ظػف اف المعنػى قػد اتضػح

(ٗ)

فمػثال

مصػػطمح تالتنػػازع ت لػػـ يكػػف معركفػػا حينمػػا كض ػػع سػػيبكيو كتابػػو كلكنػػو كػػاف يعبػػر عنػػو بقكل ػػو :
(( ىذا باب الفاعميف كالمفعكليف المذيف كؿ كاحد منيما يفعؿ بفاعمو مثؿ الذم يفعؿ بػو كمػا كػاف

نحك ذلؾ ))

(٘)

.

كاذا كاف يشترط فػي االصػطالحات العمميػة اف تكػكف باتفػاؽ مػف العممػاء أم بعمػؿ ارادم

مقص ػػكد  ،ف ػػاف المص ػػطمح المغ ػػكم ال يختم ػػؼ ع ػػف ذل ػػؾ اال اف الفاظ ػػو كاس ػػاليبو خاض ػػعة لقػ ػكانيف

التطكر المغكم اذ تػؤثر فيػو عكامػؿ مختمفػة اىميػا البيئػة  ،فمأللفػاظ دالالت أصػمية تتطػكر بتطػكر
الػػزمف

()ٙ

لػػذلؾ نجػػد كثيػ ار مػف المصػػطمحات التػػي ظيػػرت لػػـ تكػػف مسػػمكعة بمفظيػػا غيػػر أف معناىػػا

العاـ مثبت في بطكف الكتب كمنيا ( المثنيات كالمثمثات ) .

املبحث األول
املثىيات

ال يخفػى اف ممػا يشػػكؿ مسػألة ميمػة لػػدل الدارسػيف ىػػك معرفػة معػاني األلفػػاظ عػف طريػػؽ

حركاتيػػا ال سػػيما حينمػػا ت ػربط بأصػػكليا الثالثيػػة المجػػردة كغيرىػػا ،كنجػػد ذلػػؾ كاضػػحان فػػي المعػػاجـ
المغكية كالفقيية كغيرىا لذلؾ يبدك أف الحاجة كالضػركرة اقتضػت اف يطمػؽ لفػظ المثنيػات

()ٚ

عمػى

ما اكرده ابف قتيبة بقكلو (( :الحرفػاف المػذاف يتقاربػاف فػي المفػظ كفػي المعنػى يمتبسػاف ،فربمػا كضػع

الناس أحدىما مكضع اآلخر ))
مف األلفاظ .

()ٛ

كىذا ىك االصطالح بعينو فقد مثؿ ابف قتيبػة ليػذا البػاب كثيػ ار
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كقد تنبو الى ىذا المصطمح دارسك المغػة المحػدثكف  ،فيػك يعػرؼ عنػدىـ ب ػ ((ايػراد كممتػيف

متفقتػػيف بترتيػػب الحػػركؼ مختمفتػػيف فػػي حركػػة فاءاتيمػػا كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ اخػػتالؼ المعنػػى))

()ٜ

كيبدك أف ىذا التعريؼ اذا اطمؽ عمى ما اكرده ابف قتيبػة لػف يكػكف صػادقا عميػو اذ انػو اكرد الفاظػا

متقاربة في المفػظ كالمعنػى كلػـ يقتصػر عمػى اف تكػكف ىػذه االلفػاظ متباينػة بحركػة فاءاتيػا فحسػب
كانم ػػا اكرد ايض ػػا الفاظ ػػا متباين ػػة بحرك ػػة الع ػػيف مني ػػا .فمم ػػا اكرده مختم ػػؼ الف ػػاء قكل ػػو ك(( الع ػػر))

الجرب ك((العر)) قركح تخرج في مشافر االبػؿ كقكائميػا .كمػف امثمػة مػا ىػك محتمػؼ بحركػة العػيف
متفؽ بحركة الفاء قكلو ((كالميؿ)) بسككف الياء ما كاف فعال ‘((كالميؿ)) مفتكح الياء ما كػاف خمقػة

‘ تقكؿ في عنقو ميؿ))

(ٓٔ)

كمثػػاؿ اخػػر قكلػػو ((الضػػمع)) الميػػؿ .يقػػاؿ ((ضػػمع فػػالف مػػع ف ػالف)) أم  :ميمػػو ك(( ق ػػد

ضػػمعت عمػػي)) أم ممػػت .ك((الضػػمع)) االعكجػػاج .ك((السػػكف)) اىػػؿ الػػدار ك ((السػػكف)) )) مػػا
سػكنت اليػػو(ٔٔ) .فتبػيف أف ابػػف قتيبػة لػػـ يتقيػد بحركػػة الفػػاء بػؿ تعػػداه الػى اخػػتالؼ حركػة العػػيف فػػي
تمؾ األلفػاظ كعمػى ىػذا يمكػف اف يضػاؼ الػى التعريػؼ السػابؽ ليكػكف جامعػا مانعػا فيقػاؿ المثنيػات

ى ػػي :ايػ ػراد كممت ػػيف متفقت ػػيف بترتي ػػب الح ػػركؼ مختمفت ػػيف ف ػػي حرك ػػة فاءييم ػػا اك عينييم ػػا .كيمك ػػف

مالحظة ذلؾ أيضان في تعريؼ المثمثات كما سياتي بحثو.

كلقد اكلى المغكيكف قديما كحديثا ظاىرة المثنيات أىمية كبيرة حيف اكردكا مثؿ ىػذه األلفػاظ

فػػي اب ػكاب خاصػػة مػػف كتػػبيـ اك تكمم ػكا عنيػػا فػػي ثنايػػا تصػػانيفيـ مػػنيـ ابػػف قتيبػػة
كالنككم

(ٗٔ)

كمف المحدثيف د .كاصد الزيدم  ،كد .رافع عبد اهلل العبيدم(٘ٔ).

(ٕٔ)

كالف ػراء

(ٖٔ)

كقد تناكؿ االماـ النسفي ىذه الظاىرة  ،بصكر متنكعة كحينما نتأمؿ ما قػاـ بػو اإلمػاـ مػف

عمؿ يمكننا مالحظة جانبيف:

ٔ-الجانب األكؿ -:في تكظيؼ األلفاظ كداللتيا لبياف المثنيات.

ٕ-الجانب الثاني-:اإلفادة مف المثنيات كتكظيفيا لبياف الدالالت المختمفة.

أما الجانب األكؿ فقد اتخذ لبياف المثنيات أساليب متعددة منيا:
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تكجيػػو كبيػػاف لكػػؿ معنػػى نػػاجـ عػػف احػػدل الحػػركتيف فػػي المثنيػػات  ،مكتفيػػا بػػذلؾ فيمػػا يػراه

مناسبا لكضكح المعنى كابراز الفرؽ الداللي بيف ىاتيف الحركتيف لمفظ

()ٔٙ

.

فمثال كممة (الحجر) التي ذكرىا ضمف الفاظ مناسؾ الح فقاؿ إف أحد اسماء الحطيـ ىك

(الحجر) بكسر الحػاء مػف الحجػر بفػتح الحػاء كىػك المنػع( .)ٔٚفيػذا المفػظ ذك الداللػة الحسػية يرجػع
ف ػػي أص ػػمو عن ػػد االم ػػاـ ال ػػى الدالل ػػة المعنكي ػػة كدلي ػػؿ ذل ػػؾ م ػػا ذكػ ػره بع ػػد ذل ػػؾ معم ػػال ى ػػذه التس ػػمية
بقكلو( :ألنػو منػع عػف االدخػاؿ فػي بنػاء الكعبػة)

()ٔٛ

كالػى مثػؿ ذلػؾ اشػار االزىػرم بقكلػو  :كمعنػى

الحجر  :المنع … كقيؿ لمحراـ حجر النو شيء ممنػكع منػو

()ٜٔ

كقػد ذكػر االصػمعي اف (الحجػر)

قد تاتي بضـ الفاء كسككف العػيف فقػاؿ ( :حجػر)  :اشػتؽ مػف قػكؿ العػرب اذا اركا شػيئا يكرىكنػو :

حج ار(ٕٓ).

كقد يككف التكجيو عنده بإيراد أكثر مف داللة لكؿ حركة  ،فمثال في مسائؿ النكػاح يقػكؿ :

(كيزكج عبده كامتو عمى كره منيما بفتح الكاؼ كضميا  ،فقيؿ بالفتح الكراىة كالضـ المشقة ،كقيؿ

بالفتح االكراه  ،كبالضـ الكراىة)(ٕٔ).

كتػػزداد أىميػػة المثنيػػات حينمػػا نجػػد أف النسػػفي رحمػػو اهلل يسػػعى لبيػػاف داللتيػػا عػػف طريػػؽ

االستشياد بالقراف الكريـ  ،كما في كتاب الصكـ قاؿ  :الجيد  :بفتح الجيـ أم المشقة  ،كقد جيده
الصػػكـ جيػػدا مػػف حػػد صػػنع أم  :أتعبػػو كشػػؽ عميػػو  ،فأمػػا الجيػػد بضػػـ الجػػيـ فيػػك الكسػػع كالطاقػػة
ق ػػاؿ تع ػػالى ( :كالَّ ػ َػذيف ال ي َج ػ ِػدكف إَال ِج ْي ػػد ِى ْـ) (ٕٕ) كتك ػػرر ى ػػذا التكجي ػػو لمف ػػظ (الجي ػػد) ف ػػي كت ػػاب
(السير) كالجياد كباب الح (ٖٕ).
كفي باب ما يفعؿ بأصحاب الجنايات ،ذكر اف صاحب الجناية ال يصفد ثـ قاؿ :الصػفد:

الشد كااليثػاؽ مػف حػد ضػرب بتسػكيف الفػاء فػي المصػدر  ،فػإذا فتحيػا فيػك اسػـ الكثػاؽ بفػتح الػكاك
َ
صف َاد)(ٕٗ) كغيرىا(ٕ٘).
(مق َّرنَيف في األ ْ
كالكسر لغة فيو كىك ما يكثؽ بو  ،قاؿ اهلل تعالى ِ
كمما يخص االستشياد بالقرآف الكريـ عمـ القراءات القرآنية فقد كانػت ارفػدان عزيػ انز فػي بيػاف

معػػاني المثنيػػات ،ففػػي بػػاب االيػػالء  ،قػػاؿ  :كلػػك قػػاؿ كاهلل ألس ػكءنيا ،لػػـ يكػػف مكليػػا اال بني ػة تػػرؾ
الجماع ،كالسكء بالضـ اسـ منو  ،كالسكء بالفتح يذكر عمى طريؽ النعت لكف باإلضػافة يقػاؿ :ىػك
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السػ ْػكَء) كقػػاؿ الفػراء ((كفػػتح السػػيف مػػف تالسػػكءت ىػػك كجػػو الكػػالـ
رجػػؿ سػػكء  ،قػػاؿ تعػػالى (دائَػػرةِ َّ
ػر ابػػف كثيػػر كابػػك عمػػرك (دائَػػرةِ السػ ْكَء) بضػػـ السػػيف
كفػراءة أكثػػر القػراء)) ( . )ٕٚكقػػاؿ االزىػػرم ((قػ أ
كقر الباقكف بفتح السيف في السكرتيف))(.)ٕٛ
كالمد ككذلؾ في سكرة الفتح ،أ
()ٕٙ

كقد نجد التاكيد عمى معنى أحػد المثنيػات باالسػتدالؿ باآليػة كالحػديث معػا كمػا فػي قكلػو :

الطيكر بالضـ الطيارة  ..… ،كبالفتح ىك اسـ ما يتطير بػو مػف المػاء كالصػعيد  ،قػاؿ اهلل تعػالى
(كأنزْلنػا َمػػف َّ َ
ػكرا)( ،)ٕٜكقػػاؿ النبػػي صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ (التػراب طيػػكر المسػػمـ كلػػك
ْ
السػػماء م ن
ػاء طيِػ ن
(ٖٓ)
إلى عشر حج ) .
كقاؿ الراغبٖٔ :كالطيكر قد يككف مصد ار فيمػا حكػى سػيبكيوٕٖ فػي قػكليـ تطيػرت كيكػكف

اسمان غير مصدر كالفطكر كيككف صفة كالرسكؿ.

كقػػد يستشػػيد بالحػػديث لبيػػاف داللػػة المثنيػػات  ،كمػػا فػػي لفظػػة (العػػذؽ) قػػاؿ  :العػػذؽ بكسػػر

الع ػػيف ى ػػك الكباس ػػة  ،كبف ػػتح الع ػػيف  :النخم ػػة(ٖٖ) ،ث ػػـ ج ػػاء بح ػػديث النب ػػي ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ :

(ال قطع في عذؽ معمؽ)

(ٖٗ)

كىذا المعنى ذكره ابف قتيبة

(ٖ٘)

كاألزىرم كذلؾ

()ٖٙ

كابف دريد(.)ٖٚ

كقد كجو االماـ النسفي لفظ(التخـ)مستعينا بحديث النبي ( )ففػي مسػائؿ حػدد الحػرـ قػاؿ :كالػتخـ

بفتح التاء كتسكيف الخاء كاحد تخكـ االرض كبالضـ ىػي حػدكدىا ،كيػركل حػديث النبػي صػمى اهلل
عميو كسمـ( :ممعكف مف غير تخكـ االرض) بفتح التاء عمى الكحداف ،كبضميا عمى الجمع

()ٖٛ

.

كممػػا يػػدؿ عمػػى أمانتػػو العمميػػة  ،االستشػػياد لممثنيػػات بػأقكاؿ العممػػاء ككػػذلؾ المصػػنفات ،

لبياف داللة المثنيات ،فقد كاف حريصا عمى ىذه الناحية مثاؿ ذلؾ لفظة (دعكة) قاؿ النسػفي رحمػو
اهلل (( :قاؿ في مجمؿ المغة  :الدعكة  :المرة مػف الػدعاء كىػي ايضػا الػدعكة الػى الطعػاـ  ،كالػدعكة
فػػي النسػػب بالكسػػر كىػػي االدعػػاء))

()ٖٜ

كفػػي نفػػس الجانػػب ذكػػر ابػػف االثيػػر قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو

كسمـ( :ال دعكة في االسالـ) ثـ قاؿ الدعكة في النسب بالكسر امػا بػالفتح فمػف الػدعاء ثػـ بػيف اف:
الدعكة بالكسرة ىك اف ينتسب االنساف الى غير ابيػو كعشػيرتو كقػد كػانكا يفعمكنػو فنيػى عنػو كجعػؿ

الكلد لمفراش (ٓٗ).

273

الوثٌيات والوثلثات دراسة في الوصطلح والوضووى هي خالل كتاب طلبة الطلبة لإلهام الٌسفي ( ت  535هـ )
د.عبدالكرين علي الوغاري

كمف تكظيؼ اقكاؿ العمماء كاصحاب المعاجـ  ،نمحػظ اشػارتو الػى لفظػة (الشػفر) انيػا مػف

المثنيات كذلؾ حينما ذكرىا الفقياء أمثاؿ ابف مكدكد المكصػمي بقكلػو :تكمػا فيػو أربعػة ففػي أحػداىا
ربػع الديػة ،كىػي اشػػفار العينػيف كاىػدابيا ،ألنػو يفػػكت بػو الجمػاؿ عمػى الكمػػاؿ كجػنس المنفعػة كىػػك
دفػػع القػػذل عػػف العػػيف ،فػػإف قطػػع األشػػفار كحػػدىا كلػػيس فييػػا أىػػداب ففييػػا الديػػة ،كفػػي احػػدىا ربػػع

الديػػة ككػػذلؾ األىػػداب كاف قطعيػػا معػان فديػػة كاحػػدة ألنيػػا كعضػػك كاحػػدا كالمػػارف مػػع األنػػؼت

(ٔٗ)

،

كىك ما ذىب إليو الكاساني(ٕٗ) ،في باب الدية  ،قكليـ  :فػي كػؿ شػفر مػف اشػفار العػيف ربػع الديػة

 ،كال يخفى اف مرادىـ ىنا ىك الجفف كذلؾ مف قبيؿ المجاز المرسؿ مػف اطػالؽ الجػزء كارادة الكػؿ

 ،قػاؿ النسػفي ( :كشػفر كػؿ شػػيء حرفػو  ،قػاؿ ذلػؾ صػاحب ديػكاف االدب  ،ثػـ قػاؿ النسػفي ايضػػا
ام ػا الشػػفر بػػالفتح ىػػي مػػف قػػكليـ مػػا بالػػدار مػػف شػػفر أم مػػا بيػػا مػػف احػػد قالػػو صػػاحب اصػػالح

(ٖٗ)
المنطؽ) .كذكر ابف ىشاـ المخمي ذلؾ أيضان

(ٗٗ)

.

كخالص ػػة ذل ػػؾ اف األحن ػػاؼ ذك ػػركا االش ػػفار كأرادكا المناب ػػت كالح ػػركؼ دكف االىػ ػداب

(٘ٗ)

بمعنػػى اف التحميػػؿ الػػداللي لمػػادة (شػػفر) كػػاف احػػد االسػػباب الرئيسػػة فػػي الكصػػكؿ الػػى ىػػذا الحكػػـ
ال ػػذم قال ػػو االم ػػاـ النس ػػفي رحم ػػو اهلل كتم ػػؾ ايض ػػا العالق ػػة الكثيق ػػة ب ػػيف الم ػػادة المغكي ػػة كاس ػػتعماليا
االصطالحي .

كم ػػف اس ػػاليبو لمعالج ػػة المثني ػػات  ،اف ي ػػذكر النظي ػػر المغ ػػكم لاللف ػػاظ  ،كدلي ػػؿ ذل ػػؾ ذكػ ػره

لكممات مثؿ (النظير)( ،نظيره كذا) ،في ىذا المعجـ الفقيي(.)ٗٙ

كىػػذا المػػني اتبعػػو لبيػػاف الكجػػو المغػػكم كالداللػػة المغكيػػة  ،لكثيػػر مػػف األلفػػاظ فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :

كممة (الطيكر)  ،حيف ذكرىا في اكؿ كتاب الطيػارة مرجحػا فػتح الطػاء فييػا  ،ثػـ قػاؿ النسػفي بعػد
ذلؾ (كنظيره في المغة  :السحكر  ،كىك ما يتحسر بو  ،كالسعكط كىك ما يستعط بو)(.)ٗٚ

مما يدؿ عمى سػعة االمػاـ النسػفي فػي العمػكـ العربيػة ،اسػتعمالو لممصػطمحات التػي تشػكؿ

الظكاىر المغكية كمنيا االضداد( .)ٗٛفقد استعاف بيذه الظػاىرة ايضػا لتكجيػو لفػظ المثنيػات كمػا فػي

كممػة (الشػؼ) ،يقػػكؿ فػي بػػاب الصػرؼ (الشػػؼ بالكسػر  :الفضػػؿ  ،كالشػؼ ايضػػا النقصػاف  ،كىػػك
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()ٜٗ

 ،كفي كتاب العتاؽ  :قاؿ (كاما الحػر بػالفتح الػذم الػذم ىػك نقػيض البػرد فصػرفو

مف حد ضرب كعمـ كدخؿ جميعا  ،كحقيقة الحرية الخمكص  ،كالحر الرجؿ الطيب الخالص)(ٓ٘).

كاما ظاىرة االشتقاؽ فقد نالت حظيا مف العناية في تفسػير المثنيػات  ،فيػك يػذكر صػراحة

فيقكؿ :ىي مشتقة مف كذا اك ماخكذ مف كذا،

(ٔ٘)

فقاؿ ضمف باب الجمعة ( ،كالجنازة

بالفتح الميت كالجنازة بالكسر السرير  ،ماخكذ مف الجنز كىك التسيير)

(ٕ٘)

.

كفي مسائؿ باب الخمػع قػاؿ( :خمػع الرجػؿ ام ارتػو خمعػا بضػـ الخػاء أم نزعيػا  ،مػف قػكليـ

خمػػع ثكبػػو عػػف نفسػػو خمعػػا بفػػتح الخ ػاء)

(ٖ٘)

ككػػاف معناىػػا بػػالفتح مالزمػػة لممعنػػى الحسػػي كبالضػػـ

لممعػػاني اال اف االصػػؿ ىػػك المحسػػكس  ،كيػػدؿ عمػػى ذلػػؾ ايضػان قػػكؿ ابػػف اثيػػر  :يقػػاؿ خمػػع ام ارتػػو

خمعا كاصػمو مػف خمػع الثػكب)

(ٗ٘)

 .كبيػذا يتبػيف لنػا اف االمػاـ النسػفي كضػح المثنيػات باالستشػياد

بػػالقراف كالحػػديث كاق ػكاؿ العممػػاء كمصػػنفاتيـ  ،كيقابػػؿ ذلػػؾ تكظي ػؼ اإلمػػاـ المثنيػػات لبيػػاف غريػػب
القراف كغريب الحديث ،ككذلؾ المصطمحات الفقيية .

ػكى َّف لَ َعػ َّػدتَ َي َّف)(٘٘) أم لقبػػؿ عػػدتيف بضػػـ
امػػا غريػػب الق ػراف  :فجػػاء فػػي قكلػػو تعػػالى (فطمقِػ ِ
الصػػالة لَػ ِػدلِ َ
كؾ
كتسػػكيف البػػاء أم كقػػت اكؿ طيػػرىف قبػػؿ الػػكط ،كالػػالـ لمكقػػت كقكلػػو تعػػالى (أ َقػ ْػـ َّ
َّ
الشػ ْػم َ
س)( )٘ٙأم لكقػػت دلػػكؾ الشػػمس  ،كقبػػؿ الشػػيء بالضػػـ اكلػػو يقػػاؿ كػػاف ذلػػؾ فػػي قبػػؿ الصػػيؼ
كقبؿ الشتاء ككقع السيـ بقبؿ اليدؼ أم بقربو كقبالتػو)( ،)٘ٚكقػاؿ الػرازم الػالـ بمعنػى الزمػاف كفػي

ق ػراءة النبػػي (( )مػػف قبػػؿ عػػدتيف)( ،)٘ٛككػػاف (قبػػؿ) بالسػػككف لمكقػػت كبالضػػـ لمكقػػت كغي ػره  ،اذ
فسر النسفي الالـ لمكقت كما ال يخفى .

كفي كتاب الصيد( :كقكلو تعالى (كما عمَّ ْمتِ ْـ َم ْف اْلجك َارَح)
الجرح مف حد صػنع كىػك الكسػب كمػف الجػرح الػذم ىػك الج ارحػة ايضػا النػو يجػرح الصػيد كيكسػب
()ٜ٘

قاؿ النسفي أم الصكائد مف

لصػػاحبو المػػاؿ كالجػػرح مػػف حػػد ضػػرب)(ٓ ،)ٙكقػػاؿ الفيػػكمي :جرحػػو جرحػػا مػػف بػػاب نفػػع  ،كالجػػرح
بالضـ االسـ)

(ٔ)ٙ

كعف الفراء أف الجكارح ىي الكالب

(ٕ)ٙ

.

كفػػي كتػػاب (الحجػػر) ذكػػر قكلػػو تعػػالى (ف ػَإ ْف آن ْسػػتِ ْـ َمػ ْػنيِ ْـ ِر ْشػ نػدا)
االستقامة في الطريؽ مف حد دخؿ  ،كالرشد كذلؾ بفتح الراء كالشيف مف حد عمـ(ٗ.)ٙ
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امػػا غريػػب الحػػديث فاخػػذ نصػػيبا مػػف االيضػػاح كالبيػػاف عػػف طريػػؽ المثنيػػات  ،فمػػثال :ان ػو

(( :)نيى عف مير البغي كحمكاف الكاىف كثمف الكمب)٘ ، ٙقاؿ النسفي :البغي الفاجرة  ،كالبغاء
بكسػػر البػػاء الفجػػكر كالبغػػاء بضػػـ البػػاء الطمػػب  ،كميػػر البغػػي ىػػك اجػػر الزانيػػة عمػػى الزنػػا كحم ػكاف

الكاىف عطاؤه الكيانة مف حد دخؿ(.)ٙٙ

كلما كاف كتاب طمبة الطمبة خاصا باأللفاظ الفقيية  ،فقد استعاف النسفي بظاىرة المثنيات

لبياف داللة مصطمحات فقيية ،كما في :كتػاب المقطػة  :قػاؿ  :المقطػة المػاؿ الكاقػع عمػى االرض ،
سميت بيا النيا تمتقط غالبا أم تؤخذ كترفع  .…،كالمقطة بضـ الالـ كفتح القػاؼ كىػي المسػمكعة

المنقكلة كالقيػاس تسػكيف القػاؼ الف األكلػى –يعنػي مفتكحػة القػاؼ -اسػـ الفاعػؿ كالضػحكة كاليػزاة

… .كالثانية –يعني ساكنة القاؼ -بنية اسـ المفعكؿ فاف الضحكة بضـ الصاد كتسكيف الحاء ىك
الذم يضحؾ الناس منو)

()ٙٚ

كال يخفى مدل البكف الشائع بيف داللة اسـ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ.

كتجدر االشارة الى اف االماـ النسفي رحمو اهلل حينمػا يجػد حركػات المثنيػات ال تػؤدم الػى

تغيير معنى مف المعاني  ،يشػير الػى انيػا مػف قبيػؿ المغػات ،كىػك بيػذا يبػايف بػيف مػا ينطبػؽ عميػو
مصطمح المثنيات كالتي تختمؼ في داللتيا كبيف تمؾ األلفاظ التي كردت مختمفة حركة الفاء بسبب
لغات القبائؿ المختمفة .

فمػػػثال فػ ػػي كتػ ػػاب (السػ ػػير) قػ ػػاؿ ( :فالضػػػمع بكسػػػر الضػ ػػاد كف ػػتح الػ ػػالـ  ،كتسػ ػػكيف الػ ػػالـ

لغة)(.)ٙٛ

كاخػػتالؼ حركػػة الفػػاء فػػي الفػػاظ المثنيػػات يػػؤدم الػػى تغيػػر المعنػػى لكػػؿ لفػػظ اذا لػػـ تعػػد

الحركة المكجكدة فػي فػاء الكممػة اك عينيػا مػف قبيػؿ تعػدد المغػات  ،فػاف كػاف كػذلؾ فػاف المعنػى ال
يتغير كما مثؿ لنا ابف قتيبة لذلؾ نحك (ح  ،حػ ) ك (ممػؾ  ،ممػؾ) ك (دؼ  ،دؼ) ثػـ قػاؿ :فػاف

ىذه لغتاف في لفظ كاحد كالمعنى كاحد

املبحث الثاوي

()ٜٙ

.

(املثلثات)
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مصطمح المثمثات كما م ّر في الفصؿ األكؿ تككف تدريجيان إذ بدأ مفيكمان كمبثكثػان فػي ثنايػا
كتب المغة كاألدب كغيرىا،حتى بػدت ظػاىرة جػديرة بالعنايػة كالدراسة،كخاصػة أف المغػة العربيػة لغػة
اشتقاقية كَاعرابية ،أم إنيػا لغػة غيػر جامػدة بػؿ قابمػة لمتحػرؾ كالتجػدد ،كىػذا ىػك أحػد أسػباب نشػكء
ىػػذه الظػػاىرة المغكيػػة الفريػػدة مػػف بػػيف المغػػات األخػػرل ،كال يخفػػى أف تغيػػر الحركػػة لممفػػردة العربيػػة
يؤدم إلى تغير في المعنى كىذا ما يبحث عنو أصحاب المعاني كالدالالت كمػف بيػنيـ الفقيػاء ،إذ

تنبنػي كثيػر مػف األحكػػاـ عمػى المعػاني التػي تػػدؿ عمييػا العبػارات كالجمػؿ فضػالن عػف معنػى الكممػػة

المفردة ٓكسنجد ذلؾ كاضحان عند اإلمػاـ ألنسػفي فػي كتابػو ىػذا الػذم يخػص المصػطمحات الفقييػة
الحنفية بالدراسة كالبياف ٓ

كبػالعكدة إلػػى مصػػطمح (المثمثات)نجػػد أنػػو فػػي المغػػة :ش ػ مثمػػث ذك أركػػاف ثالثػػة،كالمثمث

صر منيا ثالثة أخالؼ ،كيقاؿ حبمو
مف الشراب الذم طبخ حتى ذىب ثمثاه،كيقاؿ ثمّث بناقتو ،إذا ّ
(ٔ)ٚ
مثمكث،إذا كاف عمى ثالث قِكل (ٓ)ٚكالمثمث مكاف مف أشياء عمى ثالثة أثناء
كاما المثمثات ،عرفو (محمد بف المستنير ت ٕٓٔىػ) المعػركؼ ب ػ قطػرب بقكلػو :اسػـ يػرل

فػي الكتابػػة كاحػػدا كيصػرؼ عمػػى ثالثػػة كجػػكه

(ٕ)ٚ

كىػك اكؿ مػػف تطػػرؽ الػػى ىػذه الظػػاىرة فػػي كتابػػو

بقكلو كذىب الى ذلؾ المعنى نفسػو صػاحب معجػـ المصػطمحات العربيػة فػي المغػة كاالدب بقكلػو:

المثمثػػات :ىػػي فػػي المغػػة العربيػػة  ،الكممػػات التػػي يجػػكز فػػي الحػػركؼ األكؿ مػػف كػػؿ منيػػا الفػػتح
كالضـ كالكسر مع اختالؼ المعنى في كؿ حالة مثاؿ ذلؾ (جدة) فيي بفتح الجيـ اسػـ الـ االـ اك

اـ االب  ،كبكسػ ػػرىا تعنػ ػػي مصػ ػػدر جػ ػػد أم صػ ػػار جديػ ػػدا كبالضػ ػػـ اسػ ػػـ لثغػ ػػر بالمممكػ ػػة العربيػ ػػة

السعكدية(ٖ.)ٚ

جاء بعد قطرب في التاليؼ فػي المثمثػات ايػف السػيد البطميكسػي اذ يقػكؿ فػي كتابػو( :كانمػا

نعتػػد مثمثػػا فػػي كتابنػػا ىػػذا مػػا اتفقػػت اك ازنػػو كتعادلػػت اقسػػامو  ،كلػػـ يختمػػؼ اال بحركػػة فائػػو فقػػط

ك ػػالغمر كالغم ػػر كالغم ػػر)

(ٗ)ٚ

كل ػػـ يق ػػؼ البطميكسػ ػي عن ػػد حرك ػػة ف ػػاءات األلف ػػاظ المثمث ػػة ب ػػؿ تكس ػػع

متسػػامحان فق ػػاؿ( :اك حرك ػػة عين ػػو كرجػػؿ كالرج ػػؿ كالرج ػػؿ اك كان ػػت فيػػو ض ػػمتاف تق ػػابالف فتحت ػػيف،
ككسػ ػرتيف كالسمس ػػـ كالسمس ػػـ كالسمس ػػـ) (٘)ٚكقػ ػد ج ػػرل العمم ػػاء ف ػػي ايػ ػراد مث ػػؿ ى ػػذه األلف ػػاظ ف ػػي
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مصنفاتيـ كمف ىؤالء ابف قتيبة حينما افرد بابان خاصان اسماه باب المثمثات ،كبإنعاـ النظر في ىػذا

البػػاب نجػػد اف التعريػػؼ السػػابؽ ينطبػػؽ عميػػو تمام ػان()ٚٙكيمكػػف القػػكؿ اف المثمػػث اسػػمكب يتمثػػؿ فػػي
ايراد ثػالث حركػات لػثالث كممػات تتشػابو فػي االصػؿ كالػكزف كترتيػب الحػركؼ كتختمػؼ فػي حركػة

فائيا اك عينيا سكاء كانت ىذه الكممات بحركاتيا الثالث متفقة المعنى اـ مختمفة(.)ٚٚ

كيمحػػظ ممػػا سػػبؽ اف نظ ػرة البطميكسػػي اعػػـ كاشػػمؿ ممػػا ذىػػب اليػػو قطػػرب مػػف نػػاحيتيف :

األكلى أنو اعتبر مسمى المثمث حركة الفاء كالعيف كذلؾ  ،كالثانيػة أف المثمثػات عنػده قػد تتفػؽ فػي
المعنى كقد تختمؼ .

كقػػد اشػػار االمػػاـ النسػػفي الػػى ىػػذا الجانػػب مػػف تغييػػر الػػدالالت لتغييػػر حركػػة الفػػاء كالعػػيف

كالتي تسمى المثمثات غير انو لـ يذكرىا صراحة بمفظ مصطمح المثمثػات ،كفػي الكقػت نفسػو نمحػظ
اف درجة االىتماـ ىنا ال تصؿ الى الحد الذم اىتـ فيو ،بالمثنيات مف حيػث العػدد كالشػرح كالبيػاف

،فنجده ىنا مقالن كسػبب ذلػؾ يعػكد الػى سػيكلة اسػتعماؿ المثنيػات ككثػرة كركدىػا فػي الكػالـ اليػكمي
كالكالـ االدبي ،بشكؿ خاص كالكالـ المغكم بشكؿ عاـ .

كعن ػ ػػد اجال ػ ػػة النظ ػ ػػر ف ػ ػػي ى ػ ػػذه الناحي ػ ػػة م ػ ػػف كت ػ ػػاب طمب ػ ػػة الطمب ػ ػػة تطالعن ػ ػػا الف ػ ػػاظ مث ػ ػػؿ

(الحمـ،الشػػرب) كغيرىمػػا حيػػث تػػرد بحركػػات ثػػالث فػػي فائيػػا ،كقػػد تبػػيف فػػي مػػا مضػػى فػػي د ارسػػة
المثنيػػات تمػػؾ السػػبؿ التػػي سػػمكيا النسػػفي لبيػػاف الفػػاظ المثنيػػات كال نعػػدـ اف نجػػد ذلػػؾ المػػني ىنػػا

ايضا ،لذا يقكؿ النسفي في مسائؿ بمكغ اليتيـ كاليتيمػة مسػتيال بقكلػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ (ال يػتـ
بعػػد الحمػػـ)

()ٚٛ

ام ال يبقػػى لػػو حكػػـ اليتػػامى بعػػد االحػػتالـ (( ،كقػػد حمػػـ حممػػا بضػػـ مػػف حػػد دخػػؿ

،كحمـ حمما بكسر الحاء مف حد شرؼ ام صػار حميمػا  ،كحمػـ االديػـ حممػا بفػتح الحػاء ،كمػف حػد

عمـ ام كقعت فيو دكاب))

()ٜٚ

فنمحظ ىنا اف اإلماـ ابتدأ ايراد ىذا المثمث بذكر حديث شريؼ ثـ اخذ بعدىا ببياف معػاني

الحركػػات المختمفػػة فػػي لفظػػة (الحمػػـ)

(ٓ)ٛ

،امػػا (الحمػػـ )بضػػـ الحػػاء فمػػـ يحػػدد معناىػػا ،كربمػػا الف

معناىػػا اكثػػر كضػػكحا مػػف غيرىػػا اك اكثػػر اسػػتعماال بػػيف النػػاس امػػا(الحمـ ) فانػػو ذكػػر أنػػو مػػف حػػد

شرؼ أم انيا اضحت مف المعاني المالزمة لمذكات كىي مف الصػفات المشػبية باسػـ الفاعػؿ فيػي
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ال تنتقػػؿ كال تنفػػؾ ،كاما(حمم ػان) فقػػو احتاجػػت لتكضػػيح اكثػػر لقمػػة اسػػتعماليا لػػذلؾ قػػاؿ:حمـ االديػػب

حممان :أم كقعت فيو دكاب  .كقػد كرد ىػذا المفػظ بمعانػو الػثالث فػي الجميػرة (ٔ)ٛكمقػاييس المغػة
ككذلؾ تناكلو صاحب شرح الفصيح

(ٖ)ٛ

(ٕ)ٛ

.

أما لفظة (شرب )فقد ذكرىا االماـ في (كتػاب َ
الشػرب)فقاؿ ((الشػرب :بكسػر الشػيف ،الحػظ

مف الماء كبضميا فعؿ الشارب ،كىك المصدر مف حػد عمػـ ،كبفتحيػا المصػدر ايضػا كيكػكف جمػع

شػػارب ايضػػا كالصػػاحب كالصػػحب كال اركػػب كالركػػب ))

(ٗ)ٛ

كنحػػف نسػػتطع أف نتعػػرؼ ىنػػا منيجػػا

مغػػاي ار لمػػا سػػبؽ فػػي لفظػػة (الحمػػـ) حػػيف ابتػػدأ ىنػػا بػػذكر معػػاني (شػػرب)باختالؼ الحركػػات ،فإنيػػا
بالكسػػر النصػػيب مػػف المػػاء (٘،)ٛكالضػػـ ىيئػػة الشػػارب كمباش ػرتو لشػػرب المػػاء ،كبفتحيػػا يػػدؿ عػػف

الحدث المجرد كعف الزماف كعف الفاعؿ ،كنمحظ ىنا ايضا كاستعماليا النظير المغكم في بياف احػد
ىذه المثمثات كذلؾ (الشرب )بفػتح الشػيف حيػث نظػر ليػا بمػا يناسػبيا كىػك الصػحب كالركػب ككميػا

تػػدؿ عمػػى جمػػع شػػارب كصػػاحب ك اركػػب()ٛٙكىػػك بيػػذا يقػػكم مػػاذكره مػػف خػػالؿ كجػػكد امثاليػػا فػػي

االسػػػتعماؿ المغ ػ ػكم الفصػ ػػيح ،كقػػػد اكرد الخميػ ػػؿ بػ ػػف احمػػػد لفظػ ػػي ( الشػ ػػرب كالحم ػػـ) فػ ػػي معجمػ ػػو
كذالؾ.ٛٚ

كلػـ يقػؼ النفػػي عنػد ىػػذا فحسػب بػػؿ شػرع ايضػػا فػي شػػرح بعػض مشػػتقات (شػرب)  :فقػػاؿ

((كالشػػاربة المػػذككرة فػػي ىػػذه المسػػائؿ ىػػـ اصػػحاب الشػػرب ،كىػػك فػػي الحقيقػػة جمػػع شػػارب بيػػاء

التأنيث كما يقاؿ رفقة شاربة))

()ٛٛ

.

ككأف (الشاربة ) لفظ مشترؾ بيف ىذيف المعنييف أك أف أحدىما حقيقة كاآلخر مجاز .
كتجدر االشارة ىنا الى أف االماـ النسفي اكرد (شرب) المثمث مبينان أف الحركات فييا أدت
()ٜٛ

إلى تغيير في معانييا  ،كذلؾ ما ذىب إليو ابف فػارس أيضػان

كخالفيمػا فػي ذلػؾ صػاحب الػدرر

المبثثة في الغرر المثمثة  ،اذ ذكرىا ضمف األلفاظ المثمثة المتفقة المعنى فقاؿ  :شرب الماء كغيػره
ش ػ ػ ػ ػربا كش ػ ػ ػ ػربا كش ػ ػ ػ ػربا كتش ػ ػ ػ ػرابا جرع ػ ػ ػ ػو كاش ػ ػ ػ ػربو غي ػ ػ ػ ػره
( فعػػؿ كفعػػؿ كفعػػؿ باتفػػاؽ معنػػى)

(ٔ)ٜ

(ٓ)ٜ

كذك ػ ػ ػ ػره ابػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػػكيت فػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػاب

كفػػي ىػػذا اشػػارة الػػى كجيػػة نظػػر اإلمػػاـ النسػػفي فػػي التػػرجيح

المغكم مف خالؿ عرض أراء المكافقيف لو ككذلؾ بياف رأم المخالفيف في معاني المثمثات.
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اخلامتة
اىؽَذ هلل سب اىعاىٍَِ ٗاىصالج عيى اىَصطفى ٗآىٔ ٗصؽثٔ أظَعٍِ ٗتعذ :
فقذ ذثٍِ ىً تعذ إذَاً ٕزا اىثؽس اىَثاسك أٍ٘س ٍْٖا:
3ـ أُ اىَصٍْ اخ ٗاىَصيص اخ ٍص طيؽاُ ىدٌ٘ اُ ٗا ذ ع ش ىَٖ ا اىفقٖ ا ٍٗ ٌْٖ ااٍ اً
أىْغفً
3ـ ٌَنِ اافادج ٍِ اىَصٍْاخ ىخذٍح اىقشآُ اىنشٌٌ ٗاىؽذٌس اىششٌف ٗاىفقٔ.
2ـ إٍن اُ دساع ح اىَصٍْ اخ ٗاىَصيص اخ ع ِ ءشٌ ل اىق شا اخ اىقشآٍّ ح ٍٗعاٍّٖ ا ٗع ِ
ءشٌل غشٌة اىؽذٌس ٗدالالذٔ فضالً عِ اعرعَاىَٖا اىيد٘ي
3ـ أُ ٕزٓ اىظإشج ًٕ أؼذ أشناه اىعَاه اىيد٘ي ٗاىثٍاُ اىيد٘ي
4ـ اٍرٍاص اىَصٍْاخ عِ اىَصيصاخ ٍِ ؼٍس اىنصشج ٗاالعرعَاه
ٗآخش دع٘اّا أُ اىؽَذ هلل سب اىعاىٍَِ
ٗصيى هللا عيى عٍذّا ٍؽَذ ٗعيى آىٔ ٗصؽثٔ أظَعٍِ
املصادر
ً
أوال  :رسائل جامعية و دوريات
3ـ ظٖ٘د اىْ٘ٗي اىيدٌ٘ح فً ششغ صؽٍػ ٍغيٌ ،سعاىح ٍاظغرٍش ،اذٍرٖا:صٕشا خاى ذ
عث ذ هللا ،ترش شاد اى ذمر٘س ء اله إت شإٌٍ ٌؽٍ ى اىط ٘تعً ،إى ى ميٍ ح اَداب ظاٍع ح
اىَ٘صو . ً 3333
 3ـ ٍثاؼس األىفاظ فً أص٘ه اىؽْفٍح دساعح ف ً مر اب اىري ٌ٘ػ اءشٗؼ ح دمر ٘سآ ىعث ذ
اىنشٌٌ عيً عَش اىَداسي ،ترششاد األعرار اىذمر٘س عثذ اىٕ٘اب ٍؽَذ عيً اىع ذٗاًّ
ميٍح اَداب ظاٍعح اىَ٘صو عْحً3333
2ـ اىَصطيػ اىيد٘ي فً اىقشآُ اىنشٌٌ ،دٍ.ؽ ً اى ذٌِ ذ٘فٍ ل ،تؽ س ٍْش ٘س ف ً ٍعي ح
اىَعَع اىعيًَ اىعشااً ضٍ 3عيذ  27ستٍع األٗه ٕ3337ـ ماُّ٘ األٗه ً3335
3ـ ٍ ْٖط اىشاغ ة ف ً مر اب ٍف شداخ أىف اظ اىق شآُ :سع اىح ٍاظغ رٍش ،ا ذٍٖا ساف ع
عث ذ هللا اىعثٍ ذي ،ت ش شاد األع رار اى ذمر٘س ماص ذ اىضتٍ ذي ،إى ى ميٍ ح اَداب ظاٍع ح
اىَ٘صو . ً3333
4ـ ٍْٖط اىْغفً فً اىنشف عِ دالىح األىفاظ ٍِ خاله مراتٔ ءيثح اىطيثح .

235

الوجلد التاسع

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
العدد()2/66

6435هـ 2164-م

سع اىح ٍاظغ رٍش ىعث ذ اىن شٌٌ عي ً عَ ش اىَد اسي  ،ترش شاد اى ذمر٘س ء اله ٌؽٍ ى
إتشإٌٍ اىط٘تعً ميٍح اَداب ظاٍعح اىَ٘صو عْح .ً3333
ً
ثاويا  :املطبىعات
 االخرٍ اس ىرعيٍ و اىَخر اس ،ىعث ذ هللا ت ِ ٍؽَ ٘د ت ِ ٍ ٘دٗد اىَ٘ص يً ء،2داساىَعشفح ،تٍشٗخ .)ً3374
 أدب اىناذة ،اتِ ارٍثح،ذؽقٍل ٍؽَذ ٍؽ ً اى ذٌِ عث ذ اىؽٍَ ذ ءٍ، 3طثع ح داساىغعادج ٍ،صش .)ً3345،
 االشرقا األعَا ،ألتً ععٍذ عثذ اىَيل تِ اشٌة االص َعً خ ٕ333ـ)ذؽقٍلد.سٍض اُ عث ذ اىر ٘اب ٗ،د.ص الغ اى ذٌِ اىٖ ادي ٍنرث ح اىخ اّعً ـ اىق إشج
د.خ)).
 إصالغ اىَْطل ٌ،عق٘ب ت ِ إع ؽا اتِ اىغ نٍد ) خ ٕ333ـ) .ذؽقٍ ل ٍؽَ ذاؼَذ شامش ٗعثذ اىغالً ٕاسُٗ ،ء،3داس اىَعاسد،اىقإشجـ)ً3345
 األضذاد ٍ،ؽَذ تِ ااع ٌ األّث اسي ،ذؽقٍ ل ٍؽَ ذ أت ٘ اىفض و إت شإٌٍ اىَنرث حاىعصشٌح تٍشٗخ .)ً3333،
 األارض اب ف ً ش شغ أدب اىنر اب ،ألت ً ٍؽَ ذ عث ذ هللا ت ِ ٍؽَ ذ ت ِ اىغ ٍذاىثطيٍ٘عً خ ٕ433ـ)ذؽقٍل ٍصطفى اىغقا ،د ؼاٍذ عثذ اىَعٍذ ،
 تذائع اىصْائع فً ذشذٍة اىش شائع ،ع ال اى ذٌِ أت ٘ تن ش ت ِ ٍغ ع٘د اىناع اًّخٕ437ـ) ء،2داس أؼٍا اىرشاز اىعشتً ،تٍشٗخ .)ً3333/
 ظَٖشج اىيدح ،أت٘ تنش ٍؽَذ تِ اىؽغ ِ ت ِ دسٌ ذ خ ٕ233ـ) ذؽقٍ ل د.سٍ ضيٍٍْش تعيثنً ء،3داس اىعيٌ ىيَالٌٍِ تٍشٗخ .)ً3337
 اى ذسس اىَثصص ح ف ً اىد شس اىَصيص ح ،ىيفٍ شٗص آت اصي ،ذؽقٍ ل اؼَ ذ اى ضاٗي ،ء،3اىذاس اىعشتٍح ىينراب ) دـ خ).
 اىضإ ش ف ً غشٌ ة أىف اظ اىش افعً ،أت ٘ ٍْص ٘س األصٕ شي  ٕ273ـ)ذؽقٍلدٍ.ؽَذ ظثش األىفً (ط -2القاهرة – 3991م) .
 عِْ أتً داٗد ،اىؽافع عيٍَاُ ت ِ األش عس اىغعغ راًّ خ ٕ374ـ) .ء، 3داساىنرة اىعيٍَح،تٍشٗخ .)ً3353،
 ع ِْ اىْغ ائً ،اؼَ ذ ت ِ عي ً ت ِ ش عٍة  ٕ232ـ) داس اىؽ ذٌس ،اىق إشجٕ3337ـ)
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ششغ اىفصٍػ ،أت ٘ عث ذ هللا ٍؽَ ذ ت ِ اؼَ ذ ات ِ ٕش اً اىيخَ ً  ٕ477ـ) ء3
ٗصاسج اىصقافح ٗاألعالً تدذاد ـ)ً3333
اىص ؽاغ ذ اض اىيد ح ٗص ؽاغ اىعشتٍ ح ،إع َاعٍو ت ِ ؼَ اد اىعٕ٘شي،ذؽقٍ ل
،اؼَذ عثذ اىدف٘س عطاس ء 3داس اىعيٌ ىيَالٌٍِ،اىقإشج )ً3345،
ص ؽٍػ اىثخ اسي ات ٘ عث ذ هللا ٍؽَ ذ ت ِ اع َاعٍو اىثخ اسي داس اىؽشٌ ح تد ذاد
 ،)ً3335عِ ءثعح داس اىفنش تٍشٗخ
عَ ش ت ِ ٍؽَ ذ
ءيث ح اىطيث ح ،ى ْعٌ اى ذٌِ أت ً ؼف
أىْغفً خٕ427ـ) .ء،3داس اىقيٌ ،تٍشٗخ .)ً3335،
اىع ٍِ  ،اىخيٍ و ت ِ اؼَ ذ اىفشإٍ ذي ،ذؽقٍ ل د ٍٖ.ذي اىَخضٍٗ ً ٗ ،د.إت شإٌٍ
اىغاٍشائً ّشش ٗصاسج اىصقافح ٗاألعالً تدذاد )ً3333،
فقٔ اىيد ح ،ماص ذ ٌاع ش اىضٌ ذي ٍ ،ذٌشٌ ح داس اىنر ة ىيطثاع ح ٗاىْش ش ،ظاٍع ح
اىَ٘صو.)ً3337،
مر اب ،ع ٍثٌ٘ٔ ،عَ شٗ ت ِ عصَ اُ ،ذؽقٍ ل عث ذ اىغ الً ٕ اسُٗ ،ءٍ، 2نرث ح
اىخاّعً ،اىقإشج .)ً3333،
مفاٌ ح اىَ رؽفع ٗغاٌ ح اىَ ريفع ف ً اىيد ح ،أت ٘ إع ؽا إت شإٌٍ ت ِ االظ ذاتً
اىطشاتيغ ً خ ٕ373ـ) ذؽقٍ ل عث ذ اى شصا ٕ اله ء 5داس اىش نُٗ اىصقافٍ ح
،تدذاد )3335
اىَصيس ألتِ اىغٍذ اىثطيٍ٘عً ،ذؽقٍل د.صالغ ٍٖذي اىفشء٘عً  ،داس اىؽشٌ ح
ـ تدذاد .ً3333،
ٍصيصاخ اطشب ٍؽَذ تِ اىَغرٍْش خ ٕ333ـ) ءٍ،3صش،د.خ)
ٍعَ ع اىضٗائ ذ ٍْٗث ع اىف٘ائ ذ ،ألت ً اىؽغ ِ عي ً ت ِ أت ً تن ش ع يٍَاُ
اىٍٖصًَ خٕ337ـ) ء 2داس اىنرة اىعيٍَح ٕ3333،ـ).
ٍذاسك اىرْضٌو ٗؼقائل اىررٌٗو ذفغٍش أىْغفً )أت ً اىثشم اخ عث ذ هللا ت ِ اؼَ ذ
داس اىفنش)،د.خ
اىَصثاغ اىٍَْش فً غشٌ ة اىش شغ اىنثٍ ش ،ألؼَ ذ ت ِ ٍؽَ ذ ت ِ عي ً اىفٍ ًٍ٘
تٍشٗخ دُٗ ذاسٌخ)
اىَصطيػ اىْؽ٘ي ّشرذٔ ٗذط ٘سٓ ؼر ى اٗآخ ش اىق شُ اىصاى س اىٖع شي ،ع ٘
ٍؽَذ اىق٘صي  ،ء،3ششمح اىطثاعح اىعشتٍح اىغع٘دٌح ـاىشٌا )ً3333
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ٍعاًّ اىقشآ أخ ،ألت ً ٍْص ٘س ٍؽَ ذ ت ِ اؼَ ذ األصٕ شي خ  ٕ273ـ)ذؽقٍل
اىشٍخ اؼَذ فشٌذ اىَضٌذي ء،3داس اىنرة اىعيٍَح تٍشٗخ ـ.)ً3333
ٍعاًّ اىق شآُ ىيف شا أت ً صمشٌ ا ٌؽٍ ى ت ِ صٌ اد ،ذؽقٍ ل ،اؼَ ذ ٌ٘ع ف ّع اذً
ٍٗ،ؽَذ عيً اىْعاس ء 3عاىٌ اىنرة ـثٍشٗخ .)ً3333
ٍعر شك األا شاُ ف ً إعع اص اىق شآُ ،ظ اله اى ذٌِ عث ذ اى شؼَِ اىغ ٍ٘ءً داس
اىفنش اىعشتً .).ً3353 ،
ٍعع ٌ اىَص طيؽاخ اىعشتٍ ح ف ً اىيد ح ٗاألدب ٍ،ع ذي ٕٗث ح ،ماٍ و اىَْٖ ذط
تٍشٗخ )ً3333،
ٍعع ٌ ىد ح اىفقٖ ا  :عشت ً ـ)Eىي ذمر٘س ٍؽَ ذ سٗاط ايعحظًٗ،اى ذمر٘س ؼاٍ ذ
صاد اٍْثً تٍشٗخ ٕ3334،ــ)ً3334
ٍف اذٍػ اىدٍ ة ذفغ ٍش اىنثٍ ش ) ى ٍ اً فخ ش اى ذٌِ ٍؽَ ذ ت ِ عَ ش ت ِ ؼغ ٍِ
اىشاصي اىشافعً ٕ535ـ) ء 3داس اىنرة اىعيٍَح ـ ءٖشاُ ،د.خ).
اىَف شداخ ف ً غشٌ ة اىق شآُ ،ىيؽغ ٍِ ت ِ ٍؽَ ذ اىشاغ ة االص فٖاًّ
خٕ433ـ) اىَنرثح اىر٘فٍقٍح ـ ٍصش ).
اىَقاص ذ اىؽغ ْح ف ً تٍ اُ مصٍ شٍِ االؼادٌ س اىَش رٖشج عي ى االىغ ْحٍ،ؽَذتِ
عثذاىشؼَِ اىغخاٗي خٍ )333نرثح اىخاّعً ٍ،صش)
ٍقاٌٍظ اىيدح ،ألتً اىؽغٍِ اؼَذ ت ِ ف اسط ت ِ صمشٌ ا خ  ٕ234ـ) ء ،3داس
أؼٍا اىرشاز اىعشتً ،تٍشٗخ ) ً3333،
ٍناّح اىخيٍو تِ اؼَذ فً اىْؽ٘ اىعشتً ،د .ظعفش ّاٌف عثاتْح  ،ء 3داس اىفن ش
،عَاُ .)ً3333
اىَْرقى ٍِ أخثاس اىَصطفى ،ىَع ذ اى ذٌِ أت ً اىثشم اخ عث ذ اىغ الً ت ِ ذٍٍَ ح
اىؽشاًّ ء3ـذاس اىفنش تٍشٗخ ).ً3373
اىَْٖاض ششغ ص ؽٍػ ٍغ يٌ ت ِ اىؽع اض)ٌؽٍى ت ِ ش شد أت ً صمشٌ ا اىْ ٘ٗي
خٕ575ـ)ذؽقٍل ،اىشٍخ عشفاخ ؼغّ٘ح .ء 3داس أؼٍ ا اىر شاز اىعشت ً ـ ب
ـ خ ـ دـ خ).
ّغَاخ األعؽاس  ،ؼاشٍح عيى إفاض ح األّ ٘اس ىش شغ ٍْ اس األّ٘اس)ٍ،ؽَ ذ ت ِ
عاتذٌِ تِ اىغٍذ عَش ،اىقإشج ٕ3233،ـ).
ّظٌ ٍصيصاخ اطشب ،ىألعرار إتشإٌٍ األصٕشي تدذاد ،د.خ)
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 اىْٖاٌ ح ف ً غشٌ ة اىؽ ذٌس ٗاالش ش ،ىَع ذ اى ذٌِ اىَث اسك ت ِ ٍؽَ ذ ات ِ األشٍ ش،ذؽقٍ ل ح ٍؽَ ٘د اىطْ اؼً ٗظ إش اؼَ ذ اى ضاٗي ٍ ،طثع ح أّص اس اىغ ْح
اىَؽَذٌح،تامغراُ ،د.خ) ء،3داس اىشنُٗ اىصقافٍح ،اىقإشج.)ً3333،
هىامش البحث
(ٔ) لغرض معرفة المزيد عف المؤلؼ بشكؿ كاسع  ،ينظر (مني النسفي في الكشؼ عف داللة
االلفاظ مف خالؿ كتابو –-طمبة الطمبة –-كىي رسالة ماجستير لػ عبد الكريـ عمي عمر المغارم

(كمية االداب  -جامعة المكصؿ) بأشراؼ الدكتكر طالؿ يحيى ابراىيـ الطكبجي  ،سنة (ٕٓٗٔق
_ ٜٜٜٔـ)

أ -ينظر معجـ لغة الفقياء (عربي -انكميزم ) محمد ركاس قمعة جي  ،كحامد صادؽ قنيبي
ص ٔٚ

ب -ينظر نسمات االسحار (حاشية عمى افاضة االنكار) محمد بف عابديف بف السيد عمر
ص ٜٙ

(ٖ) المصطمح النحكم ،لعكض احمد القكزم صٕٖ.

(ٗ ) مكانة الخميؿ بف احمد في النحك ،د.جعفر نايؼ عبابنة ص.ٔٚٙ
(٘ ) الكتاب ،لسيبكيو ، ٖٚ/ٔ ،كينظر باب االشتغاؿ ٔ.ٛٓ/

() ٙالمصطمح المغكم في القرآف الكريـ ،د .محي الديف تكفيؽ صٖ ،بحث منشكر في مجمة
المجمع العممي العراقي جٗ ،م  ،ٖٚربيع األكؿ ٔٗٓٚىػ كانكف األكؿ ٜٔٛٙـ.

( )ٚفق ػػو المغ ػػة د .كاص ػػد الزي ػػدم  ،ص ، ٖٗٚم ػػني ال ارغ ػػب ف ػػي مف ػػردات القػػراف الكػػريـ ،رس ػػالة
ماجستير د .رافع عبد اهلل العبيدم  ،كمية االداب جامعة المكصػؿ سػنة ٗ ٜٜٔص ،ٖٗٚكينظػر

جيػػكد النػػككم المغكيػػة فػػي شػػرح صػػحيح مسػػمـ رسػػالة ماجسػػتير ل ػ زىػراء خالػػد العبيػػدم كميػػة االداب

جامعة المكصؿ باشراؼ د .طالؿ يحيى ابراىيـٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛـ.
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( )ٛادب الكاتػػب البػػف قتيبػػة الػػدينكرم ،ص  ٕٖٛكمػػا بعػػدىا ذكػػر الفاظػػا كثي ػرة المجػػاؿ لحصػػرىا

ىنا  ،كينظر االقتضاب في شػرح أدب الكتػاب  ،لعبػد اهلل بػف محمػد السػيد البطميكسػي ص ٗ-ٔٚ

٘.ٔٚ

( )ٜفقو المغة د .كاصد الزيدم  ،ص ، ٖٗٚمني الراغب في مفردات القراف الكريـ ص.ٖٔٙ
(ٓٔ) ادب الكاتب ص.ٕٖٜ
(ٔٔ) ـ ف ٕٓٗ كما بعدىا.

(ٕٔ ) ادب الكاتب ص . ٕٖٛ
(ٖٔ ) معاني القرآف البي زكريا يحيى بف زياد الفراء (تػ  ٕٓٚىػ) ٔ ،ٖٕٓ/لفظة (عدؿ).
(ٗٔ ) شرح صحيح مسمـ  ،ٜٔٛ/ٜلفظة (الخطبة) ،ٖٖ/ٔ ،لفظة (عذؽ).

(٘ٔ ) فقو المغة د .كاصد الزيدم  ،ص، ٖٗٚكينظر مني الراغب في مفردات القراف الكريـ

ص.ٖٔٙ

( ) ٔٙينظر طمبة الطمبة  :باب (القسـ) ص( ، ٜٛالسرقة) ص( ، ٔ٘ٛجيد) ص، ٜٔٚ
(الذبح) صٕ٘ٔ ( ،الريع) ص ، ٕٜٜكغيرىا . ٖٕٙ ، ٖٔٗٙ ، ٕٛ٘ ، ٕٚٔ ، ٕ٘ٛ،

( ) ٔٚطمبة الطمبة ص.ٜٙ

( ) ٔٛـ  .ف  ٜٙ :كانظر النياية في غريب الحديث كاألثر لمجد الديف المبارؾ بف محمد بف
األثير الجزرم ٔ ، ٖٗٔ /كاصالح المنطؽ ٔ.ٔٚ/

( ) ٜٔينظر الزاىر في غريب الفاظ الشافعي البي منصكر احمد بف محمد األزىرم ص. ٕٕٜ
(ٕٓ ) اشتقاؽ االسماء  ،ابك سعيد عبد الممؾ بف قريب االصمعي  ( ،ت ٕٜٔىػ) ص٘ٓٔ.
(ٕٔ ) ينظر طمبة الطمبة صٗٓٔ .

(ٕٕ ) سكرة التكبة  ،ٜٚ /كينظر طمبة الطمبة ص.٘ٛ
(ٖٕ ) ص .ٔٙ٘ ،ٜٙ

(ٕٗ ) سكرة ابراىيـ ٜٗ،
(ٕ٘ ) ينظر طمبة الطمية  ،صٓ ، ٕٜكتاب الكفالة كالحكالة ككتاب الذبائح صٕ٘ٔ.
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( ) ٕٙسكرة التكبة آية .ٜٛ

( )ٕٚينظر طمبة الطمبة  ،صٖٓٔ .
( ) ٕٛمعاني القراءات  ،البي منصكر محمد بف احمد االزىرم (ت ٖٓٚىػ )  ،ٕٖٔ /كينظر
معاني القرآف لمفراء ٔ.ٜٗٗ/

( )ٕٜسكرة الفرقاف ٗٛ.

(ٖٓ) طمبػػة الطمب ػػة ص ٔٔ ،كاخرج ػػو اب ػػك داكد ٕٖٖ  /الطيػػارة  /ب ػػاب الجن ػػب يتػ ػيمـ) كالترم ػػذم
(ٕٗٔ/الطيػػارة) بػػاب  :مػػا جػػاء فػػي التمػػيـ لمجنػػب اذا لػػـ يجػػد المػػاء) كالنسػػائي (ٕٕٖ /الطيػػارة /
بػػاب :الصػػمكات بتػػيمـ كاحػػد ص  )ٔٗٛكركاه االمػػاـ احمػػد بمفػػظ (اف الص ػعيد طيػػكر لمػػف لػػـ يجػػد

الماء عشر سنيف) ،انظر المنتقى مف اخبار المصطفى لعبد السالـ بف تيمية الحراني ٔ.ٔٙٗ/
ٖٔ  -ينظر المفردات في غريب القرآف  ،ص ٖٓٛ
ٕٖ  -الكتاب ٕٗٗ /

(ٖٖ) ينظر طمبة الطمبة ص ٓ. ٔٙٔ-ٔٙ
(ٖٗ) كقاؿ ابف االثير  ( :النو ماداـ معمقا في الشجرة فميس في حرز) . ٜٜٔ/ٖ ،

(ٖ٘) ادب الكاتب . ٕٗ٘ ،كينظر كفاية المتحفظ كغاية المتمفظ في المغة ألبف االجدابي
الطرابمسي صٔٓٛ

( )ٖٙالزاىر  ،صٓ٘ٔ .

( )ٖٚجميرة المغة البف دريد . ٜٙٚ /ٕ ،
( ) ٖٛطمبة الطمبة ص ٕ.ٜ
( )ٖٜـ  ،ف  ،ص. ٜٔٔ

(ٓٗ) ينظر النياية .ٕٕٔ– ٕٔٔ /ٕ ،

(ٔٗ) االختيار لتعميؿ المختار ،عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي.ٖٛ/٘ :

(ٕٗ) ينظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،عالء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني
ٕ. ٛٛ/
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(ٖٗ) ينظر طمبة الطمبة . ٖٖٗ ،

(ٗٗ) ينظر شرح الفصيح  ،ألبي عبد اهلل محمد بف ىشاـ المخمي (ت  ٘ٚٚىػ) ص . ٔٙٙ
(٘ٗ) ينظر طمبة الطمبة ٖٖ٘ .
( )ٗٙـ  ،ف  ،ص٘ٔٔ .

( )ٗٚـ  ،ف  ،ص ٔٔ كينظر كتاب المقطة ٕ. ٜٔ

( )ٗٛككذلؾ مايرادفو مثؿ النقيض كالتضاد كالخالؼ،ينظر مف ٖٗ ، ٕٜٕ ، ٕٗ٘ ، ٖٚ ،
ٕٕٓ .

( )ٜٗطمبة الطمبة ٕٕٗ .كينظر االضداد ،محمد بف قاسـ االنبارم صٔٙٙ
(ٓ٘) ـ  ،ف  ،صٖٗٔ  ،كينظر شرح الفصيح ص . ٜٔٓ
(ٔ٘) ـ  ،ف  ،صٖ٘ .

(ٕ٘) ـ  .ف  ،ص. ٖٚ-ٖٙ
(ٖ٘) ـ  .ف  ،ص. ٕٔٙ

(ٗ٘) النياية . ٔٙ٘ /ٕ ،

(٘٘) سكرة الطالؽ اآلية \ ٔ .
( ) ٘ٙسكرة االسراء االية

( )٘ٚطمبة الطمبة  ،صٕٔٔ  .كقاؿ النسقي عبد اهلل بف احمد في تفسيره (فطمقكىف) ام

مستقبالت لعدتيف كفي قراءة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( في قبؿ عدتيف) ٖ. ٘ٗٔ /

( ) ٘ٛالتفسير الكبير ٖٓ.ٕٚ/
( )ٜ٘سكرة المائدة . ٗ /

(ٓ )ٙطمبة الطمبة . ٕٓٛ /

(ٔ ) ٙينظر المصباح المنير لمفيكمي ٖٔٔٔ/
(ٕ ) ٙينظر معاني القرآف ٔ. ٖٕٓ/
(ٖ )ٙسكرة النساء . ٙ /
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(ٗ ) ٙطمبة الطمبة ٕٕٔ

٘ - ٙصحيح البخارم ( باب ثمف الكمب ) قاؿ  :حدثنا عبد اهلل بف يكسؼ اخبرنا مالؾ عف ابف
شياب عف ابي بكر بف عبد الرحماف عف ابي مسعكد االنصارم  أف رسكؿ اهلل  نيى عف

ثمف الكمب كمير البغي كحمكاف الكاىف ٕٓ ٕٜ /
( )ٙٙطمبة الطمبة  ،صٕٕٔ .
( )ٙٚـ  ،ف  ،صٕ. ٜٔ

( )ٙٛـ  ،ف  ،ص  ٔٚٙكينظر ص ، ٜٔٚكينظر ٖٔ ٔٔٙ ، ٜٚ ، ٜٓ ، ٙٗ ، ٖٗ ،
(رجعة) .

( )ٜٙينظر  ،ادب الكاتب  ،ص(ٕٗٗ. )ٕٗ٘-
(ٓ )ٚينظر الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم ٔ. ٕٚٙ/
(ٔ )ٚينظر لساف العرب لجماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر ٖ.ٖٖ/

(ٕ )ٚمثمثات قطرب  ،ص ، ٗٚكينظر  :اكراؽ مف كتاب المثمث البي عبد اهلل محمد بف جعفر
القزاز القركاني  ، ٖٚ ،د  .صالح الفرطكسي ضمف (نصكص في المغة) بقمـ مجمكعة مف
االساتذة .

(ٖ )ٚمعجـ المصطمحات العربية في المغة كاالدب  ،مجدم كىبة  ،كامؿ الميندس . ٖٔٛ :
(ٗ ) ٚالمثمث البف السيد البطميكسي رقـ (ٕٔ٘ ) ٕٜٔٛ/
(٘ ) ٚـ ف ٔ.ٕٜٛ/

( )ٚٙينظر أدب الكاتب  ٕٖٛ ،كما بعدىا .

( )ٚٚينظر مقدمة تحقيؽ كتاب (المثمث) د  .صالح ميدم الفرطكسي ص .ٗٚ
( )ٚٛسنف أبي داكد  ٙٙ/ٔ :حديث رقـ  ، ٕٜٗٛكمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ٕ.ٖٔٙ/
( )ٜٚينظر طمبة الطمبة ص ٕ. ٜ
(ٓ )ٛـ  ،ف . ٜٕ ،

(ٔ )ٛجميرة المغة البف دريد ٔ. ٘ٙٙ/
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(ٕ )ٛألبي الحسيف أحمد بف فارس ص . ٕٜ٘

(ٖ )ٛلمحمد بف أحمد بف ىشاـ المخمي ص .ٔٓٚ
(ٗ )ٛينظر طمبة الطمبة ص ٖٖٔ.

(٘ )ٛينظر معترؾ األقراف في إعجاز القرآف لمسيكطي ٖ.ٔٚٔ/
( )ٛٙينظر طمبة الطمبة ص ٖٖٔ.
 - ٛٚينظر العيف ٕ٘ٙ / ٙ

( )ٛٛينظر طمبة الطمبة ص ٖٖٔ.
( )ٜٛمعجـ مقاييس المغة ص ٕٖٓ.

(ٓ )ٜينظر الدرر المبثثة في الغرر المثمثة لمفيركز آباذم ص ٗ.ٛ
(ٔ )ٜإصالح المنطؽ ٔ. ٛٗ/
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