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ب�شناتي
الأ�ستاذ الدكتور عبدالمنعم ّ

إ�سالمية
العربية و�آدابها والدرا�سات ال
رئي�س ق�سم اللغة
ّ
ّ
جامعة الجنان

لغتنا الزاهرة
الزاه ��ر ُة لغ ًةَ « :زهَ َر» الزَّاي والهاء والراء �أ�صل واحد يدل على ُح ْ�س ٍن و�ضياء و�صفاء ...وكان
ُ
بع�ضه ��م يقول :النور الأبي� ��ض (((.و«الأزهر» :كل لون � َ
�صاف ُم ْ�ش � ِ�رقٍ ُم ِ�ضيءٍ  .و« َزهَ َر» الوج ُه
أبي�ض ٍ
�راج والقمر َ -ز ْهر ًا و ُزهور ًا :تلألأ و�أ�شرق (((.وقال الأزهري :و َز ْه َرة الدنياُ :ح ْ�سنها و َب ْه َجتُها.
وال�س � ُ
ِّ
(((
راج الزاهر.
مزه ٌر .والزُّهور َ :أ
و�شجر ٌة ُمزْ ِه َر ٌة ،ونباتٌ ِ
تلْ ُل�ؤِ ِّ
ال�س ِ
ومعن ��ى لغتنا الزاه ��رة :النامية الم�شرق ��ة والمتلأ ِلئة بالبي ��ان والمعاني البالغ َّي ��ة والألفاظ
الف�صيحة ،ذات الخ�صائ�ص المتم ِّيزة.
فح ِف َظ اهلل به العربي َة ال ُف ْ�صحى ،التي هَ � َ�دى بها العرب �إلى دين اهلل،
ن ��زل القر�آن الكري ��مَ ،
بل�سان عربي مبين ،واللغة العربية قادرة �أن َت ْم ُث َل �أمام الح�ضارات لترفع عن نف�سها ال ّلثام في ت�أدية
زالت با�ستطاع ِتها �أن ت�سي ��ر ُقدُم ًا بالأ َّمة ،فلي�س
دوره ��ا الثقاف ��ي والعلمي على �أَ ْك َم ِل َو ْج ٍه ،وه ��ي ما ْ
تخلُّف الأ ّمة ُن ْط َقها بلغة القر�آن الكريم ،كما ي ّدعي دُعا ُة العام َّية.
العربي والعلماء
ارتبطت بها �إ�ضاءة التفكير العربي ،مع فجر الإ�سالم ،و�أخذ
واللغ ��ة العرب ّية
ْ
ُّ
يتفكرون في َخلق ال�سماوات والأر�ض من خالل كتاب اهلل ع ّز وج ّلَ ،ف َط ِف ُقوا ي�ؤ ِّلفون فيما يالحظونه
ف ��ي الق ��ر�آن الكريم من ظواه ��ر لغو َّية ،و�إعجازٍ بيان ��ي ،وما في المعاني من � ْأ�س ��رارٍ ،وما في جمال
ال�ص ْن َع ِة ال َبديع ��ة ،وما لكل حرف من ت�أثير ،وما للتقدي ��م والت�أخير من �أَ َث ٍر في
الأ�سل ��وب م ��ن روائع َ
المعنى ،فجمع علما ُء اللغة مفردا ِتها من ف�صحاء العرب ُ
الخ َّل�ص ب ُم�شا َف َه ِتهم ومحاورتهم ،فو�ضعوا
في مرحلة متقدِّ مة من الح�ضارات �أ�سمى قواعد العلوم اللغوية والدينية الرتباطهما عق ًال ودين ًا.
ق ��ال عابدين :ات�صل الدين باللغ ��ة ات�صا ًال وثيق ًا في الع�صور الإ�سالمي ��ة ك ّلها ،وكان الباعث
 -1مقايي�س اللغة «زهر» .31/3
 -2الو�سيط «زهر» .404/1
 -3تهذيب اللغة «زهر» .147/6
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على اهتمام علماء اللغة بجمع ال�شواهد اللغوية وتقعيد اللغة ،باعث ًا ديني ًا ،هو �ضبط ن�صو�ص القر�آن
وج َر ْت مناهج التعليم منذ �أقدم الع�صور الإ�سالمية،
الكري ��م ،وتعليم الطالب لغ ��ة القر�آن الكريمَ ،
عل ��ى ال َمزْ ج بين المعارف الدين ّية واللغو ّية ،في الكتاتيب والم�ساجد والمجتمعات ،ثم في المدار�س
المنظمة فيما بعد ،ومن َث َّم كان اللُّ َغ ِو ُّي -غالب ًا -رجل دين ،وال ترى عالم ًا من علماء اللغة القدامى
�إال قد كان مقرئ ًا �أو مف�سر ًا� ،أو محدث ًا� ،أو متكلم ًا� ،أو فقيها(((.
أزهري لتهذيب اللغة �إال خط ��وة للمحافظة على لغة القر�آن الكريم ،قال« :وكان
وم ��ا ت�أليف ال ّ
التزمتُها ِّ
العربي
توخي ًا لل َم ُثو َب ِة م ��ن اهلل عليها� ،أن �أن�ضح عن لغة العرب ول�سان
م ��ن الن�صيحة التي ْ
ّ
الذي نزل به الكتاب ،وجاءت به ال�سنن والآثار ،و�أن � ِّ
أهذبها بجهدي غاية التهذيب»(((.
وق ��د َ�ص َف � ْ�ت العربي ��ة الف�صحى م ��ن اللهجات العربي ��ة المذموم ��ة� ،إذ لم ُي ْر َو ع ��ن اللهجات
النبوي ال�شريف وال�شعر العربي الف�صيح وهي م�صادر لغوية
المذمومة �أن القر�آن الكريم والحديث
ّ
هامة �أنها �أخذت بها ،ول�ش ّدة الحر�ص على �صفاء اللغة كانت ت�ؤخذ من َم َظا ِّنها وم�صادرها «وت�ؤخذ
�سماع ًا من ال ُّرواة ال ِّثقات ذوي ال�صدق والأمانة ،و ُي َّت َقى ال َم ْظ ُنون»(((.
وقد عقد �أحمد بن فار�س بابا في اللغات المذمومة((( ،تنبيها لمن يجمع اللغة ،و�سماه ال�سيوطي
«معرف ��ة ال ��رديء المذموم من اللغات» ومما قاله عن الفراء« :كانت العرب تح�ضر المو�سم في كل
ع ��ام ،وتح ُّج البيت في الجاهلية ،وقري�ش ي�سمعون لغات الع ��رب ،فما ا�ستح�سنوه من لغاتهم تك ّلموا
به؛ ف�صاروا �أف�صح العرب؛ َ
وخ َل ْت لغتهم من ُم ْ�س َت ْب َ�ش ِع اللغات ،و ُم ْ�س َت ْق َبح الألفاظ»(((.
«باب في �أف�ص ��ح العرب» ب ّي ��ن فيه اهتمام الع ��رب وقري�ش
وعق ��د ابن فار� ��س باب ًا بعن ��وانٌ :
وح ْ�سن لغاتها و ِر َّقة �أل�سنتها � -إذا
ب�صف ��اء لغتهم الف�صحى ،فقال« :وكانت قري� ��ش  -مع ف�صاحتها ُ
�أتَته ��م الوفود من العرب ،تخ ّيروا من كالمه ��م و�أ�شعارهم �أح�سنَ لغاتهم و�أ�صفى كالمهم ،فاجتمع
م ��ا تخ ّي ��روا من تل ��ك اللغات �إلى نحائزه ��م و�سالئقهم التي طبع ��وا عليها ،ف�ص ��اروا بذلك �أف�صح
الع ��رب»((( فتكونت اللغ ��ة العربية الم�شتركة من مجموع لهجات الع ��رب الف�صيحة ،بعد نبذ ما في
اللهجات من مذموم ،فكانت قري�ش �أف�صح العرب.
 -1املدخل �إىل درا�سة النحو العربي� ،ص .103
 -2تهذيب اللغة .6/1
 -3ال�صاحبي� ،ص .48
 -4ال�صاحبي� ،ص .35
 -5املزهر .221/1
 -6ال�صاحبي� ،ص .33
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الجرمي عن ف�صاحة قري�ش �أمام معاوية
وي ��رى الدكتور ع�صام نور الدي ��ن �أن ما قاله الرجل
ّ
أف�صح العرب؟ ف�أجاب
ب ��ن �أبي �سفيان �إنم ��ا كان تزلف ًا لمعاوية ،عندما ر ّد على �س�ؤال معاوي ��ة :من � ُ
الجرمي :قوم ارتفعوا عن لخلخان ّية الفرات ...الخ� ،إنهم قومك يا �أمير الم�ؤمنين ،قري�ش(((.
ّ
والناظ ��ر في ن�صو�ص �أق ��وال ابن فار�س يفهم �أن قري�ش ًا كانت ت�أخ ��ذ اللغة ال�سليمة من قبائل
قري�ش لي�سوا ف�صحا َء،
ف�صيح ��ة وتت ��رك ما عندها من خ�صال مذمومة ،ولي�س معنى ذل ��ك �أنَّ َغ ْي َر ٍ
وج َ�شم بن بكر،
فق ��د �أُ ِخ � َ�ذ ْت اللغة من ُع ْليا هوازن وه ��ي خم�س قبائل �أو �أربع ،منها� :سعد ب ��ن بكرُ ،
و�سفْلى تميم(((.
ون�صر بن معاوية ،و َث ِقيفُ ،
وقال ال�سيوطي :قال �أبو ن�صر الفارابي في �أول كتابه «الألفاظ والحروف» :كانت ٌ
قري�ش �أجو َد
العرب انتقاد ًا للأف�صح من الألفاظ ،و�أ�سهلها على الل�سان عند النطق ،و�أح�سنها م�سموع ًا ،و�أ ْب َي َنها
العربي من
�إبان ًة ع ّما في النف�س ،والذين عنهم ُنقلت اللغة العربية وبهم اقت ُِدي وعنهم �أُ ِخذ الل�سان
ّ
بي ��ن قبائل العرب وهم :قي� ��س ،وتميم ،و�أ�سد ،ف�إن ه�ؤالء ،هم الذين عنه ��م �أكثر ما �أُ ِخذ ومعظمه،
وعليه ��م ات ُِّكل في الغريب وفي الإع ��راب والت�صريف ،ثم هُ َذ ْيل وبع�ض كنانة ،وبع�ض الطائيين ،ولم
غيرهم من �سائر قبائلهم(((.
ُي�ؤ َْخ ْذ عن ِ
واللغة العربية قديم ٌة ِق َد َم الإن�سانية ,فكان موطنها في الجزيرة العربيةَ ,و ْ�سط العالم القديم
المع ��روف تاريخي ًا ,فج ��اورت ال�سريانية والفينيقية ف ��ي ال�شام ,والآ�شوري ��ة والكلدانية في العراق,
والهيروقليفي ��ة للم�صريي ��ن ,والحب�شية على ال�ساحل ال�شرقي لأفريقيا عل ��ى البحر الأحمر ,وكانت
هذه اللغات مت�شابهة ,ولعلها كانت لهجات للغة قديمة.
وغيرها,
وق ��د و�ضع د.علي عب ��د الواحد وافي عنوان� � ًا :احتكاك العربي ��ة ب�أخواتها ال�سامي ��ة ِ
و�صراعها معها و�آثا ُر ذلك((( .فب ّين َت َو ُّثقَ العالقات بين العرب وجيرانهم والآراميين في ال�شمال عن
ُ
َ
ات�صال
طري ��ق التجارة والهجرة والرحالت ,وامتزاج بع� ��ض القبائل الآرامية بالعالم العربي ,و َب َّينَ
الع ��رب م ��ع اليمنيين في الجنوب في رح�ل�ات التجارة ,واحت ّكت العربية بع ��د الإ�سالم مبا�شرة في
بالد �سورية ولبنان والعراق ،بالآرام ّية ,ومع القبط ّية بم�صر ,ومع البربر ّية في �شمال �إفريقية ,ومع
الترك ّي ��ة ببالد مغول ,ومع القوطي ��ة ب�إ�سبانيا ,ولم يقف �أمر نفوذ العربية عند هذا الح ّد بل تجاوزه
�إلى جمي ��ع الأمم الإ�سالمية (باك�ستان ,الهن ��د� ,أفغان�ستان ,ترك�ستان ,الك ��رد ,بخارى )..ف�أُنزلت
 -1انظر حما�ضرات يف فقه اللغة ،د .ع�صام نور الدين� ،ص .83
 -2انظر ال�صاحبي� ،ص .41
 -3املزهر .211/1
 -4انظر :فقه اللغة :د .علي عبد الواحد وايف� ،ص  127وما بعدها.
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العربي ��ة عند هذه الأمم منزلة االحت ��رام والتقدير ,لأنها لغة القر�آن الكريم والحديث اللذ ّين يقوم
عليهم ��ا الدين الإ�سالمي .و�أُتيح للغ ��ة العربية في �أثناء الحروب ال�صليب ّية فر�ص االحتكاك باللغات
الأوروبية الحديثة ,فاقتب�ست منها هذه اللغات كثير ًا من المفردات.
خ�صائ�ص اللغة العربية:
ن�ش� ��أت اللغة العربي ��ة الم�شتركة في مك ��ة المكرمة ,ونتيج ��ة لتوحد اللغة العربي ��ة تحت راية
الف�صحى الم�شتركة ,وقد تم َّيزَ ت اللغة العرب ّية �أنها فوق م�ستوى العامة ,فالعامة ال ي�صطنعوها في
لغتهم ,فاللغة العربية التي وردت بها الن�صو�ص والآثار الأدبية � -شعر ًا �أو نثر ًا  -لم تكن في متناول
جمي ��ع الع ��رب بل كانت في م�ست ��وى �أرقى و�أ�سمى� ,أما الن� ��ص القر�آني باعتباره ن�ص� � ًا عربي ًا فكان
�أ�سلوبه �إعجاز ًا وتح ّدي ًا لخا�صة العرب.
والميزة الثانية� :أن اللغة الم�شتركة ال تنتمي �صفاتها �إلى بيئة محلية بعينها ,فاللغة الم�شتركة
لي�س ��ت لغ ُة قبيل ٍة واح ��دة ,وال تت�ضمن �شيئ ًا م ��ن خ�صائ�ص اللهجات المذموم ��ة ,وهي لي�ست لهج ُة
قبيل ٍة واحد ٍة ,بل هي مزي ٌج من لهجات ف�صحاء العرب(((.
وات�صال بي ��ن المتكلمين بها ـــ واللغ ��ة العربية كذلك ــــ
و�إذا كان ��ت اللغ ��اتُ �أدا َة نق � ِ�ل الأفكار
ٍ
ّ
المتح�ضرة ,حيث نزل بها القر�آن الكريم فكان
�أ�صبح ��ت الف�صحى لغة فكر ت�سمو �إلى �أرقى اللغات
�إعج ��ازه لغوي� � ًا وفكر ّي ًا �-إلى جانب ما فيه من �إعجاز , -ف�أخذت العربي ��ة من القر�آن الكريم ال ِق َيم
والمبادئ الإ�سالمية ,وهي ما �أق ّرتْها المجتمعات والأفكار الإن�سان ّية.
والأمر الثالث :اللغة العربية تم ّيزت بالعبارات والأ�ساليب المتن ّوعة ,الموزونة �شعر ًا �إلى جانب
والمر�صعة والمجان�سة نثر ًا ,والتالعب بالألفاظ مثل :التورية والكناية ,و�أ�ساليب الت�صريح
القافية,
ّ
والمجاز والإيج ��از والحقيقة ,و�أ�سلوب الق�صر والف�صل والو�صل ,والت�شبيه واال�ستعارة ,وهذه �أمثلة
قليلة مما ورد في علوم البالغة :البيان ،المعاني ,البديع.
معان جميلة ورائعة في
�أظه ��رت هذه الأ�ساليب البالغ ّية ق ��درة اللغة العرب ّية على التعبير عن ٍ
الجمل ��ة العربي ��ة ,ال يت�سنى للغة �أخرى �أن ُت ْع ِر َب عن الأفكار والأحا�سي�س وال�شعور؛ ما ملكت التعبير
عنه اللغة العربية.
فم ��ن روائع عل ��م المعاني وجود عالق ��ة ذهن ّية  -عن ��د ال�سامع لمو�ضوع ما  -بي ��ن المو�ضوع
والمحم ��ول� ,أو الم�سند �إليه ,والأ�صل �أن ُتذكر العالقة كتابة �أو نطق ًا ,وفي اللغة العربية يكفي وجود
العالق ��ة الذهن ّية ,وال �ضرورة �إل ��ى الت�صريح بهذه العالقة ,فنحن نق ��ول :الرجل �شجاع ,وال نقول:
� -1أنظر :فقة اللغة ،د .رم�ضان عبد التواب� ،ص 65وما بعدها.
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الرجل الموجود �شجاع.
والم�س�أل ��ة الرابعة :ف�إن اللُّغ َة العرب ّية ُل َغ ُة الإعراب ,القاعدة العربية النحوية وال�صرفية ,ولم
العربي ال يخرج عن �أ�صولها في الكالم,
تك ��ن في الع�صر الجاهلي هذه القواعد معروف ��ة ,و�إن كان
ّ
وكان يتح� � ّدث ِب ِف ْط َر ِت� � ِه ,ويحاور عل ��ى �سج ّيته ,ويتكلم ِب َ�سلي َق ِت� � ِه التي ُج ِب َل عليه ��ا ،ف َم َل َكتُهم اللغو ّية
العرب ّية وقانونهم ,ومع ّلمهم البيئة القبلية الخال�صة من اللُّ ْك َن ِة وال ُه ْج َن ِة ,ومع ظهور الإ�سالم اختلط
العرب بال ِق ْب ِط وال ّروم والفر�س وغيرهم ,فانت�شر ال َّل ْحنُ على ل�سانهم ,مما �أثار ذلك رجال العربية
وال َغ َيارى على لغ ��ة القر�آن الكريم لأنْ ي�ضعوا القواعد النحوية وال�صرفية� ,صيان ًة لل�سانهم وحماي ًة
للغتهم.
«وخ ِ�ش � َ�ي � ُ
يق ��ول ابن خلدونَ :
أهل العلوم منهم �أنْ َتف َْ�س َد تلك ال َم َل َك� � ُة ر�أْ�س ًا ,ويطول العهد بها,
فينغلق القر�آن والحديث على القوم ,فا�ستنبطوا من مجاري كالمهم قوانينَ لتلك الملكة ال ُم َّط ِردة,
ِ�ش ْبه الكليات والقواعد ،يقي�سون عليها �سائر �أنواع الكالم»(((.
ف�س َد بمخالطتهم الأعاجم ,حين ا�ستولوا
ويقول �أي�ض ًا« :و�إنما وقعت العناية بل�سان ُم َ�ضرَ ,ل َّما َ
عل ��ى ممالك العراق وال�ش ��ام وم�صر والمغرب ,و�صارت َم َل َكتُهم على غي ��ر ال�صورة التي كانت �أو ًال,
فانقلبت لغة �أخرى»(((.
وف ��ي مطلع الق ��رن الثاني من الهجرة برز ا�س ��م الخليل بن �أحمد في الب�ص ��رة ,وتاله تلميذه
والك َ�سائي
�سيبوي ��ه ,ع ْب َق ِر َّي ��ا القاعدة اللغوي ��ة النحوية ,والأخف� ��ش الأكبر ,وف ��ي الكوفة ال ُر�ؤَا�س ��ي ِ
وغيرهم ,ف َق َّعدا اللغ َة ,فكانت القواعد النحوية وال�صرفية تحت م�سمى :النحو.
در�س علماء العربية :اال�سم المبني ،والمعرب ,وال ُم َن َّكر والمع ّرف ,و�أنواع المعارف ،والمفرد،
الج ُموع ,والأ�سماء الجامدة والم�شتقة ,و�أنواع الم�شتقات وعملها ,والأ�سماء
والج ْمع ,و�أنواع ُ
والمث ّنىَ ،
المرفوعة بال�ضرورة (المبتد�أ والخبر ,والفاعل ونائبه) والأ�سماء المن�صوبة (المفاعيل وملحقاتها
والتميي ��ز واال�ستثناء والمنادى) والأ�سماء المج ��رورة بالإ�ضافة ,والأ�سماء التابعة (النعت والتوكيد
والعطف والبدل).
كم ��ا در�س علماء العربية �أنوا َع الأفعال :الما�ضي والم�ضارع والأمر والمبني والمعرب والالزم
والمتعدي الذي يطلب مفعو ًال واحد ًا والذي ين�صب �أكثر من مفعول ,والأفعال التي ال تكتفي بمرفوع:
الأفع ��ال النا�سخة ,كان و�أخواتها ,و�أفعال المقاربة و�أ�شباهها ,و�أفعال ال َّت َع ُّجب و ِف ْع َل ْي المدح والذم,
 -1املقدمة ,البن خلدون� ,ص  639وانظر �صفحة .641
 -2املرجع نف�سه� ,ص .651
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و�إ�سنادها �إلى ال�ضمائر.
ٌ
وحرف» فق ��د در�س علماء اللغ ��ة �أثر الحرف العام ��ل وغير العامل,
ولأن اللغ ��ة «ا�س� � ٌم و ِف ْع ٌل
والزائ ��د و�شبه ��ه ,والح ��روف  -الجر -التي تعم ��ل في الأ�سم ��اء ,والحروف التي تعم ��ل في الأفعال
الن�ص ��ب والجزم -والح ��روف التي تعمل في فعلي ��ن -حروف ال�شرط -والح ��روف التي تعمل فيالجمل الإ�سمية -الداخلة على المبتد�أ والخبر� -إنَّ و�أخواتها و�أ�سبابها ,ونو َن ْي التوكيد ...وغير ذلك
(((
كثير.
و�إل ��ى جانب القاع ��دة النحوية در�سوا علم ال�صرف ,فدر�س ��وا الم�شتقات ,ال�صحيح والمعتل
والمق�ص ��ور والمنقو� ��ص ،والمم ��دود ،والأ�سم ��اء الخم�س ��ة ,والمن� � ّون «الم�صروف» وغي ��ر المن ّون
«الممن ��وع من ال�ص ��رف» والم�ص ّغر والمن�س ��وب ,والإبدال والإعالل ,والم�ص ��ادر ,والقلب ,و�إدغام
الحروف وف ّكها ,والجموع ب�أنواعها والتعوي�ض ,وغير ذلك كثير.
وق ��د بق َي ْت م�س�ألة الإعراب ق�ضية العربية الكبرى طوال الع�صور المتعاقبة ,وما زالت كذلك,
وغ َل ِة في ال ِق َد ِم,
فاحتفظ ��ت اللغة العربية الف�صيحة بظاهرة الإعراب ,وهي من �صفات العربية ال ُم ِ
(((
في حين �أن �سائر اللغات ال�سامية -ما عدا الأكادية -قد فقدت هذه الظاهرة منذ �أقدم الع�صور.
ودالل ��ة الح ��ركات الإعراب ّي ��ة م�س�ألة هامة ف ��ي اللغة العربية ,وق ��د اختلف ��ت الآراء في داللة
الح ��ركات الإعرابية بين القدم ��اء والمحدثين في اللغة العربية ,و�أ ّول من �أ�ش ��ار �إلى هذه الم�شكلة
م ��ن القدامى الخليل بن �أحمد ,ولعل الجدل في دالل ��ة هذه الحركات على المعاني الإعراب ّية وعدم
داللته ��ا ,م ��ا دار بين تالمي ��ذه �سيبويه والك�سائي ,فذه ��ب جمهورهم �إلى الأول وذه ��ب �آخرون �إلى
(((
الثاني.
وف ��ي الع�صر الحديث قام بع�ض ال�شخ�صيات في الوط ��ن العربي بدعوات م�شبوهة �ضد اللغة
العربي ��ة ,فمنهم من دعا �إل ��ى اتّخاذ العامية لغ ��ة الكتابة والعلم والتعل ��م ,وبع�ضهم كانت دعوتهم
للتحل ��ل م ��ن حركات الإعراب ،و�آخرين دع ��وا �إلى كتابة اللغة العربية بالأح ��رف الالتينية والتخلي
ع ��ن الحرف العربي ،ولكن علماء اللغ ��ة العربية والحري�صون عليها وقفوا له ��م بالمر�صاد ،وبقيت
اللغ ��ة العربي ��ة الف�صحى �صامدة و�شامخ ��ة ،بينما ب�أقل الحركات االنقالبية عل ��ى اللغات الالتينية
وال�سن�سكريتي ��ة والقوطي ��ة والقبطية والآ�شورية وغيره ��ا ،كانت ت َْ�ض َم ِح ُّل وتنح�س ��ر وت�صبح حبي�سة
الأديرة والكتب.
� -1أنظر :لغة الإعراب� ,ص .1
 -2فقه اللغة املقارن ،د� .إبراهيم ال�سامرائي� ،ص .118
� -3أنظر املرجع ال�سابق� ،ص .120
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الم�س�أل ��ة الخام�س ��ة� :إن من خ�صائ� ��ص اللغة العربي ��ة اال�شتقاق اللغوي ،وقد ع� � َّر َف العلماء
اال�شتقاقُ �« :
أخذ �صيغ ٍة من �أخرى مع اتفاقهما مع ًنى وماد ًة �أ�صل ّية ،وهيئة تركيب لهاّ ،
ليدل بالثانية
وح ِذ ٌر من
عل ��ى معن ��ى الأ�صل ،بزيادة مفيدة ،لأجله ��ا اختلفا حروفا �أو هيئة ،ك�ضارب م ��ن �ضربَ ،
َح ِذ َر (الأولى ا�سم والثانية فعل)»(((.
والتعري ��ف يب ّي ��ن �أن اال�شتق ��اق توليد الألفاظ َب ْع ِ�ضه ��ا من َب ْع ٍ�ض ،وه ��ذه الطريقة تجعل اللغة
متوا�صل ��ة الأج ��زاء ويت�صل بع�ضها ببع� ��ض ،وتغني عن عدد �ضخم من المف ��ردات المتناثرة ،وهذا
االرتب ��اط بين �ألف ��اظ اللغة العربية يقوم عل ��ى �أ�سا�س ثبات المادة اللغو ّي ��ة ،فالأحرف �أو الأ�صوات
الأ�صل ّية ثابتة في ا�شتقاق ال�صيغ اللغو ّية وثبات قدر من المعنى� ،سواء كان بادي ًا ظاهر ًا �أو مختفي ًا،
وه ��ذه خ�صي�ص ��ة من خ�صائ�ص اللغ ��ة العربية ،وت�شع ��ر �أن �ألفاظها ذات �صالت ح ّي ��ة ،وارتباطها
حيوي ،وطريقتها لي�ست �آل ّية جامدة.
بينما طريقة اللغات الأخرى ال �س ّيما (الهندية الأوروبية) فهي طريقة �آل ّية �أكثر منها توليد ّية،
و�إن كان لال�شتق ��اق فيها ن�صي ��ب ،ولكنه محدود ،ف�إن الطريقة الغالبة ف ��ي هذه اللغات هي طريقة
النحت و�إل�صاق الكلمات بع�ضها ببع�ض ،ومثال ذلك هذه الألفاظ في اللغة الإفرن�سية (automobile,
 )anthrolopogie, misanthropeوفي الفار�سية (روزنامة� ،شاهنامة ،نيروز)(((.
ولال�شتقاق عند العرب منزلة خا�صة ،فقد ذكر علماء اللغة اال�شتقاق في كتبهم وب ّينوا �أه ّميته
و�أنواع ��ه ،وق ��د ذكر �أحم ��د بن فار�س �أهمية اال�شتق ��اق عند العرب ،وعقد باب ًا ف ��ي «القول على لغة
الع ��رب ،هل له ��ا قيا�س ،وهل ُي ْ�شتَقّ بع�ض ال ��كالم من بع�ض» وقال�« :أجمع �أه ��ل اللغة �-إال من �ش ّذ
عنه ��م� -أن للغ ��ة العرب قيا�س ��ا ،و�أنّ العرب ت�شتق بع�ض الكالم من بع� ��ض»((( ولأهمية هذا الكالم
فقد نقله ال�سيوطي.
�اق من �أهم و�سائ ��ل التجديد والتنويع ف ��ي اللغة العربية ،ومظه ٌر ي � ّ
والإ�شتق � ُ
�دل على حيويتها
وح ْ�سن فهم اللغة العربية،
وقدرته ��ا على التجديد والتطور ،ودليل على �أ�صول الألفاظ �أو ا�شتقاقهاُ ،
ومعرفة الدخيل وال ُم َو َّل ِد وال ُم ْح َدث والمع َّرب ،ويربط المعاني َ
ببع�ض ويو�ضح ما َخ ِف َي معناه،
بع�ضها ٍ
ومعنى يربط بينها
جامع
ويجع ��ل �ألف ��اظ اللغة العربية في مجموعات ينتظم كل لفظ منها في ٍ
ً
�سلك ٍ
جميع ًا ،وهذا ي�ستدعي التعريف ب�أنواع الإ�شتقاق:
الن ��وع الأول :الإ�شتقاق ال�صغي ��ر ،وهو ما ع ّرفه العلماء القدامى« :الإ�شتق � ُ
�اق �أَخْ ُذ �صيغ ٍة من
 -1املزهر.346/1 ،
� -2أنظر فقه اللغة العربية وخ�صائ�ص العربية ،د .حممد مبارك� ،ص .79
 -3ال�صاحبي� ،ص  ،57وانظر املزهر .345/1
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�أخرى مع اتفاقهما.(((»...
وه ��ذا النوع من اال�شتقاق �أكثر الأنواع ورود ًا في العربي ��ة ،و َي ْن َ�ص ِر ُف �إليه لفظ اال�شتقاق عند
�إطالق ��ه ،وي�شترط في هذا النوع من اال�شتقاق� :أن يتفق الم�شتق والم�شتق منه في الأحرف الأ�صلية
وفي ترتيبها:
وطريق ��ة معرفة تقلي ��ب ت�صاريف الكلمة حتى يرجع منها �إلى �صيغة ه ��ي �أ�صل ال�صيغَ ،دالل ُة
�راد �أو حروف غالب ًاَ ،
ك�ض َر َب ف�إنه دال على مطلق ال�ضرب فقط� ،أما �ضارب وم�ضروب وي�ضرب
�إط � ٍ
و�إ�ض ��رب فك ّله ��ا �أكثر داللة و�أكثر حروفا ،و�ضرب الما�ضي م�سا ٍو حروف� � ًا و�أكثر داللة وك ّلها م�شتركة
في «�ض ر ب« وفي هيئة تركيبها وهذا هو اال�شتقاق الأ�صغر المحتج به.
وف�صائ ��ل الكلم ��ات الناتجة من ه ��ذا اال�شتقاق ع�شر :وه ��ي -1 :الفعل الما�ض ��ي -2 ،الفعل
الم�ض ��ارع -3 ،فع ��ل الأم ��ر -4 ،ا�سم الفاع ��ل -5 ،ا�سم المفع ��ول -6 ،ال�صفة الم�ش ّبه ��ة -7 ،ا�سم
(((
التف�ضيل -8 ،ا�سم الزمان -9 ،ا�سم المكان-10 ،ا�سم الآلة.
النوع الثاني :اال�شتقاق الكبير :هو عبارة عن ارتباط مطلق غير مق ّيد بترتيب؛بين مجموعات
ثالثي ��ة �صوتي ��ة ترج ��ع تقاليبها ال�ستة؛ وم ��ا يت�ص ّرف من كل منه ��ا؛ �إلى مدلول واح ��د مهما يتغاير
(((
ترتيبها ال�صوتي.
و�أول من قام بتقليب المواد الخليل بن �أحمد قا�صد ًا �إح�صاء اللغة في معجم «العين».
وم ��ن العلم ��اء المتقدمين �أحمد بن فار� ��س عقد باب ًا ذاكر ًا التقليب ��ات ،ف�سماه« :باب القلب»
وه ��ذا الن ��وع من اال�شتق ��اق بالقلب ،فقال« :باب القل ��ب :ومن �سنن العرب القل ��ب ،وذلك يكون في
الق�ص ��ة ،ف�أ ّما الكلمة فقولهم« :ج ��ذب ،وجبذ» و«بكل ،ولب ��ك» وهو كثير ،وقد
الكلم ��ة ،ويك ��ون في ّ
(((
�ص ّنفه علماء اللغة.
وقد �سمى اال�شتقاق الكبير ابن جني بت�سمية �أخرى« :اال�شتقاق الأكبر» فقال« :و�أما اال�شتقاق
الأكب ��ر فه ��و �أن ن�أخذ �أ�ص ًال م ��ن الأ�صول الثالثية ،فتعقد علي ��ه وعلى تقاليبه ال�ست ��ة معنى واحد ًا،
تجتم ��ع التراكي ��ب ال�ستة وما يت�ص ��رف من كل واحد منها عليه ،و�إن تباع ��د �شيء من ذلك عنهُ ،ر ّد
(((
بلطف ال�صنعة والت�أويل �إليه ،كما يفعل اال�شتقاقيون ذلك في التركيب الواحد».
َو َ�ض� � َرب �أمثل� � ًة بتقلي ��ب «م ��ادة «:ك ل م» و «ق و ل» و«ج ب ر» وقال« :فم ��ن ذلك تقليب (ج ب
 -1م ّر �سابق ًا ،انظر املزهر .346/1
� -2أنظر :الإ�شتقاق و�أثره يف النمو اللغوي� ،ص .15
 -3درا�سات يف فقه اللغة� ،ص .186
 -4ال�صاحبي� ،ص .329
 -5اخل�صائ�ص.134/2 ،
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و�شد ْدت منهما،
(ج َب ْرتُ ال َع ْظ � َ�م ،والفقير) �إذا ق َّو ْيتهما َ
ر) فه ��ي �-أين وقعت -للقوة وال�ش ّدة ،منها َ
ونجذته ،و َق ِو َي ْت ِم َّنته،
َ
والج ْبر :الم ِلك ،لق ّوته وتقويته لغيره ،ومنها «رجل مج ّرب» �إذا ج ّر�سته الأمور ّ
الجراب لأنه يحفظ م ��ا فيه ،و�إذا حفظ ال�شيء وروع ��ي ا�شتد وقوي ،و�إذا
وا�شت ��دت �شكيمت ��ه ،ومن ِ
ال�س ّرة ...وك ��ذا (ومنه ال ُب ْرج
�أُغف ��ل و�أهمل ت�ساق ��ط و َر ِذ َي .ومنها (الأبجر وال ُب ْج ��رة) وهو :ال َق ِو ُّي ُ
الرج َل� :إذا ّ
عظمتَه و َق َّو ْي َت �أم َره ((()...وهكذا
ل ُق َّو ِت� � ِه في نف�سه و ُق َّو ِة مايلي ��ه) ..وكذا (ومنها َر َّج ْبتُ ُ
م ّثل بمادة (ق �س و) ,فتقليبانها تدور حول القوة واالجتماع ,وم َّثل بمادة (�س م ل) والمعنى الجامع
(((
لتقليبات المادة ي�شتمل على الإ�صحاب والمالينة.
وقد م َّث َل ابنُ جني لمِ ْث ِل ذلك بالعديد من المواد اللغوية وتقليباتها ولك ّنها ال تخلو من التك ّلف
وال�ص ْن َعة.
َّ
وقد نقده ال�سيوطي فقال :وهذا مما �أبتدعه �أبو الفتح ,ابن جني ,وكان �شيخه �أبو علي الفار�سي
َي�أْ َن� � ُ�س ب ��ه ي�سير ًا ,ولي� ��س معتمد ًا في اللغة ,وال ي�ص � ّ�ح �أن ُي ْ�س َت ْن َب ُط به ا�شتقا ٌق ف ��ي لغة العرب ,و�إنما
وع ْلمِ ِه ب�أنه لي�س
جعل ��ه �أب ��و الفتح بيانا لقوة �ساعده ور ّده المخالفات �إلى َق ْد ٍر م�شت ��رك ,مع اعترافه ِ
للقدر الم�شترك ,و�سبب
ه ��و مو�ضوع تلك ال�صي ��غ ,و�أن تراكيبها تفيد �أجنا�سا من المعاني مغاي ��رة ْ
�إهم ��ال العرب وعدم التف ��ات المتقدمين �إلى معاينة الحروف القليلة.و�أن ��واع المعاني المتفاهمة ال
(((
تكاد تتناهى.
النوع الثالث :الإ�شتقاق الأكبر� :أ�صطلح علماء اللغة على �أن اال�شتقاق الأكبر هو :ارتباط بع�ض
المجموع ��ات الثالثية ال�صوتية ببع�ض المعاني ارتباط ًا عام ًا ال يتق ّيد بالأ�صوات نف�سها بل بترتيبها
الأ�صل ��ي والنوع الذي تندرج تحته ,متى وردت تلك المجموع ��ات ال�صوتية على ترتيبها الأ�صلي فال
ب� � ّد �أن تفيد الرابط ��ة المعنوية الم�شتركة� ,سواء �أحتفظت ب�أ�صواته ��ا نف�سها �أم ا�ستعا�ضت عن هذه
بحروف �أُ َخ َر ُتقار ُِب َمخْ َر َجها ال�صوتي �أو َتت َِّح ُد معها في جميع ال�صفات .
الأ�صوات �أو بع�ضها
ٍ
وم ��ن �أمثل ��ه تقارب المخرج ال�صوتي تناوب الالم والراء في هَ ِد ْي� � ُل الحمام وهَ ِد ْيره ،والقاف
والكاف في َك َ�شط الجلد َ
وق�ش َطه ,والباء والميم في َك َب ْحتُ الفر�س و َك َم ْحته.
وم ��ن �أمثله الأتفاق ف ��ي ال�صفات :تناوب ال�صاد وال�سين ,في �سقر و�صقر ,و�سراط و�صراط,
(((
و�ساطع و�صاطع ,وم�سقع وم�صقع ,وهكذا.
� -6أنظر :اخل�صائ�ص. 135/ 2 ,
� -7أنظر :املرجع ال�سابق . 137- 136/2
 -8املزهر.347/1 ,
� -9أنظر :درا�سات يف فقه اللغة� ,ص .210
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وق�سم ��ه �إلى خم�سة وثالثين بابا في
وق ��د �ألف �أب ��و يو�سف يعقوب بن ال�سكيت كتاب :الإبدالّ ,
�إب ��دال الح ��روف بع�ضها من بع�ض ,يقول في باب الهاء والحاء( :الأ�صمع ��ى ,يقالَ :م َد َح َوم َده ,وما
(((
� ْأح َ�سنَ َم ْد َحهُِ ,وم ْد َح َت ُه َوم ْدهَ ُه ِوم ْدهَ َتهُ).
وق ��ال في باب الالم وال ��دال :المعكول والمعكود :المحبو�س (((.وفي ب ��اب ال�سين والزاي قال
(((
الأ�صمعى :يقال :مكان َ�ش�أْ�س َ
وال�شا�سب :ال�ضامر.
و�ش�أْ ُز ,وهو الغليظ�...أبو عبيد :ال�شازِب
ِ
وق ��د عقد ابن جني بابا في الحرفين المتقاربين ُي�ستعم ��ل �أحدُهما مكان �صاحبه ,وب ّين �أنه:
دل ّ
مت ��ى �أمكن �أن يكون الحرفان جميع� � ًا �أ�صلين لم َي ُ�سغ العدول عن الحكم بذلك ,ف�إن ّ
دال �أودعت
و�ص ْير �إلى مقت�ضى ال�صنعة.
بموجب الداللة ِ
�ضرورة �إلى القول ب�إبدال �أحدهما من �صاحبه ُعمِ ل َ
م ��ن ذلك ُ�س َّكر َط َبرزل ,وطب ��رزن ,هما مت�ساويان في اال�ستعمال ,فل�س ��ت ب�أن تجعل �أحدهما
�أ�ص ًال ل�صاحبه �أولى منك بحمله على �ض ّده.
وذك ��ر قوله ��م :هَ َت َلت ال�سم ��اء ,وهَ َت َنت :هم ��ا �أ�ص�ل�ان� ,أال تراهما مت�ساويين ف ��ي الت�صرف,
(((
يقولون :هتنت َت ْه ِتن تهتانا ,وهتلت ته ِتل تهتاال ,وهي �سحائب هُ تَّن وهُ تَّل.
�أما �إذا ُر ّد ُ
حرف في كلمتين متقاربتين �إلى الآخر المقارب له ,ع ّد ذلك �إبدا ًال مثل قولهم :ما
قام زيد بل عمرو( ,و َبنْ عمرو) ,فالنون بدل الالم� ,أال ترى �إلى كثرة ا�ستعمال (بل) وقلة ا�ستعمال
و(خامن) النون فيه بدل
(خام ��ل)
ِ
(ب ��ن) والحكم على الأكثر ال عل ��ى الأقل ,وكذلك قولهم :رجل ِ
الالم� ,أال ترى �أنه �أكثر ,و�أن الفعل عليه ت�ص ّرف ,وذلك قولهمَ :خ َمل يخْ ُمل خموال .وكذلك قولهم:
ق ��ام زيد ُف � َّ�م عمرو ,الفاء بدل من الثاء في ( ُث َّم)� ,أال ترى انه �أكث ��ر ا�ستعما ًال (((.وبذلك يكون ابن
جني قد و ّفق في بيان االبدال �إذا كان واقع ًا �أو ال.
الن ��وع الراب ��ع :اال�شتقاق الك ّبار� ,أو (النحت) :قال ابن فار� ��س في باب النحت :العرب تنحت
(((
من كلمتين كلم ًة واحدة ,وهو جن�س من االخت�صار.
ويذك ��ر اب ��ن فار�س هذه الم�س�أل ��ة �أكثر من مرة ,فقال :في باب ما ج ��اء من كالم العرب على
�أكث ��ر م ��ن ثالثة �أحرف �أوله باء� :إعلم �أنّ للرباعي والخما�س ��ي مذهب ًا في القيا�س ,ي�ستنبطه النظر
 -1كتاب الإبدال� ,ص .90
 -2نف�س املرجع� ,ص .130
 -3نف�س املرجع �ص .131
 -4اخل�صائ�ص  .82/2الطربزل :ال�سكر الأبي�ض ال�صلب.
 -5اخل�صائ�ص.84/2 :
 -6ال�صاحبي� ,ص .461
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الدقي ��ق .وذل ��ك �أن �أكثر ما تراه منه منح ��وتُ  .ومعنى النحت �أن ُت�أْ َخ َذ كلمت ��ان و ُت ْن َح َت منهما كلم ٌة
تكون �آخذ ًة منهما جميع ًا ٍّ
بحظ ,والأ�صل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل� ,إذا قال:
(((
حي على.
ّ
وي�ست�شه ��د ابن فار�س ف ��ي كتابيه مقايي�س اللغة وال�صاحبي بالعديد م ��ن الألفاظ التي يراها
منحوتة ,وي�ست�شهد ببيت �شعر لعبد يغوث بن وقا�ص الحارثي ,فيقول :ومن ال�شيء الذي ك�أ ّنه متفق
«ع ْب َ�شمِ ّي» وقوله« :بتمامه».
عليه قولهمَ :
ت َْ�ض َح ُك ِم ّني َ�ش ْيخ ٌة عب�شمية
(((
ك�أنْ لم ترى َق ْبلي �أ�سير ًا َيمانيا
فما جاء منحوت ًا من كالم العرب في الرباعي �أوله باء.
«بحت ��ر» وه ��و الق�صير المجتم ��ع َ
الخ ْلق .فهذا منحوت م ��ن كلمتين ,من الب ��اء والتاء والراء,
َ
وه ��و من َب َت ْر ُته ف ُب ِت ��ر ,ك�أنه حرم
الطول ف ُب ِتر خلقه ,والكلمة الثانية الح ��اء والتاء والراء ,هو َح َترتُ
أحد .يقال� :أحتر على نف�سه (وعياله) �أي� :ضيق عليهم .فقد �صار
و�أح َت ��رتُ  ,وذل ��ك �أن ُتف ِْ�ض َل على � ٍ
(((
أعط َي ُه الطويل.
هذا المعنى في الق�صير لأنه لم ُي ْع َط ما � ِ
فاب ��ن فار� ��س �أول من �ص� � ّرح بظاهرة النح ��ت اللغوي ودافع عن ��ه وكان مذهبه ف ��ي الرباعي
والخما�سي �أكثره منحوت من كلمتين.
وقد َن َقل مذهب �أحمد بن فار�س :ال�سيوطي ,وجمع العديد من �أقوال اللغويين ,مثل :ابن جني
واب ��ن ال�سكيت والثعالبي والجوهري وابن الأعرابي وغيره ��م ,ومما قال :وفي �إ�صالح المنطق البن
ال�سكيت ,وتهذيبه للتبريزي :يقال قد �أكثر من الب�سملة �إذا �أكثر من قول «با�سم اهلل» ومن «ال َه ْي َل َله»
والح ْوقلة �إذا �أكثر من قول« :ال حول وال قوة �إال باهلل»
الح ْولقة َ
�إذا �أكثر من قوله «ال �إله �إال اهلل» ومن َ
ال�س ْب َحلة� ,أي من «�سبحان
الح ْم َدله� ,أي من «الحمد هلل» ومن َ
ومن َ
الج ْع َفدة �أي «جعلت فداك» ومن َّ
اهلل»(((.
فجمه ��ور علماء اللغ ��ة العربية �سمى هذا الن ��وع من اال�شتقاق بالنحت ,ولك ��ن عبد اهلل �أمين
 -1مقايي�س اللغة ,باب ما جاء من كالم العرب على �أكرث من ثالثة �أحرف �أوله باء.328/1 ,
�-2أنظر مقايي�س اللغة� ,ص  .329/1مالحظة :كتبت ( ترى ) بالألف املق�صورة  ،حيث �أ�صلها ( تر�أى ) �أبدلت الهمزة املحركة
بالفتح �ألف ًا وحذفت الألف الثانية للجازم ( مل ) فبقيت الألف الأوىل  ،بعد ت�سهيل الهمزة �إىل �ألف  ،فكتبت( ترى ) ويجوز
كتابتها بالألف الطويلة واملق�صورة  .انظر :مغني اللبيب  ،البن ه�شام الأن�صاري � ،ص ( . ) 365
� -3أنظر :مقايي�س اللغة (بحرت) .329/1
 -4املزهر ,483/1 ,وما بعدها.
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�سم ��اه( :اال�شتق ��اق الك ّبار) وق ��ال( :وقد �أ�سميته الك ّب ��ار) ,لأن «الك ّبار بالتثقيل �أكب ��ر من «الك َبار»
(((
بالتخفيف ,والنحت �أكبر �أق�سام اال�شتقاق.
و�أم ��ا تعري ��ف اال�شتقاق الك ّب ��ار �أو «النحت» عند علم ��اء اللغة �إ�صطالح ًا ,ه ��و� :أخذ كلمة من
كلمتين �أو �أكثر مع المنا�سبة بين الم�أخوذ والم�أخوذ منه ,في اللفظ والمعنى مع ًا.
وذلك ب�أن تعمد �إلى كلمتين �أو �أكثر فت�سقط من كل منهما �أو من بع�ضها حرف ًا �أو �أكثر ,وت�ضم
م ��ا بقي من �أحرف كل كلمة �إلى الأخرى ت�ؤلف منها جميع ًا كلمة واحدة فيها بع�ض �أحرف الكلمتين
(((
معان.
�أو الأكثر وما تدالن عليه من ٍ
(((
�أم ��ا موقف مجمع اللغ ��ة العربية في القاهرة من ظاهرة النحت فال ي ��زال موقف المتردد
ف ��ي قيا�س ّيته ,وال ي ��زال معظم �أع�ضائه يرون الوقوف منه عند ح ّد ال�سم ��اع ,رغم �أن ق ّلة من ه�ؤالء
الأع�ض ��اء ق ��د برهنوا في بحوثهم على �ض ��رورة جعل النحت قيا�س ّيا لن�ستخدم ��ه في الم�صطلحات
(((
والعلوم الحديثة وال �سيما الم�صطلحات الط ّب ّية.
ولكن هذا الموقف من ظاهرة النحت لم يمنع مجمع اللغة العربية في القاهرة �أن يتخذ قرار ًا
جديد ًا من نوعه حين وافق �أع�ضاء المجل�س على جواز النحت عندما ُتلجئ �إليه الحاجة وال�ضرورة,
فف ��ي جل�سته الثانية ع�شرة للم�ؤتمر في /21فبراير1948/م� ,أ�ص ��در قراره العلمي بجواز ا�ستعمال
(((
الألفاظ المنحوتة.
وقد ا�ستعمل مجمع اللغة العربية الم�صري النحت بعد �أن �أقره ر�سمي ًا ..في المعجم الو�سيط,
فف ��ي م ��ادة « َب َ�س َم» َ « :ب ْ�س َم � َ�ل» َب ْ�س َم َل ًة  :قال :ب�سم اهلل الرحمن الرحي ��م� ,أوكتبها((( وفي مادة �أخرى
رم ُّي» :المن�سوب �إلى
و«الح ْ�ض ِ
ذكرَ :ح ْو َقلَ :ح ْو َق َل ًة وحيقا ًال ...فالن :قال :ال حول وال قوة �إال باهللَ (((.
(((
ح�ضرموت (ج) ح�ضارمة.
ونظ ��ام النح ��ت مفقود ,وال نكاد نلحظ نظام� � ًا محدد ًا ن�شعر معه بما يج ��ب االحتفاظ به من
ح ��روف وما يمكن اال�ستغناء عنه ,وله ��ذا اختلف علماء اللغة القدامى ف ��ي قيا�س ّيته ,ومعظمهم لم
 -1اال�شتقاق ,عبد اهلل �أمني� ,ص .391
� -2أنظر املرجع ال�سابق.
� -3إىل �أن �ألف الدكتور �إبراهيم �أني�س -وهو ع�ضو جممع اللغة -القاهرة -كتابه من �أ�سرار اللغة.
 -4من �أ�سرار اللغة العربية� ,ص. 90- 89 :
� -5أنظر جملة جممع اللغة العربية .158/7
 -6الو�سيط ,مادة «ب�سمل» .57/1
 -7نف�س املرجع ,مادة «حوقل».208/1 :
 -8نف�س املرجع  ,مادة «ح�ضرمي» .181/1
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يج ��د الق ��در الذي روي من �أمثلة النحت كافي ًا ,ولهذا تح ّرجوا في قيا�سه واعتبروه من ال�سماع ,فلم
وع ّده ابن
يبيح ��وا للمولدي ��ن �أن يتو�سعوا في ن�سج النحت ,ومع هذا فقد اعتب ��ره ابن فار�س قيا�س ّياَ ,
مالك في كتابه الت�سهيل قيا�سي ًا ,والخليل ي�ست�شهد به في معجمه (((.وكما ّمر �سابق ًا �أن العديد من
العلماء ا�ستعملوه في معاجمهم وكتبهم.
واال�شتق ��اق عام� � ًة على �أيِّ �صورة كان ،ظاه ��رة رائع ٌة في اللغة العربية ,وه ��ي توليد الألفاظ
اللغوي ��ة ,فا�ستمرت ظاه ��رة التجديد اللغوي للعربية ,ولم ينقطع تدفق تن� � ُّوع داللة الألفاظ وابتكار
�ان جديدة لم ُت ْع ِر ُف في الع�صر الجاهلي ,و�أُ ْ�ص َب َغ لها دالالت جديدة في الع�صور التالية له حتى
مع � ٍ
حا�ضرنا.
ونتيجة لذلك ف�إنّ اللغة العرب ّية ط ّيعة الألفاظ ,حيو ّية في تناولها ,وهي دائمة التطور والتنمية.
�أزاهير العربية:
في ع�صر الف�صاحة الجاهلي َن ِ�ش َط ْت الحيو ّية اللغوية وتم ّيز ع�شرات من عباقرة الفن العربي
ف ��ي ذلك الع�صر ,اللفظ والأ�سل ��وب والميزان والقافية و�سحر التعبير ممث ًال بال�شعر العربي الفريد
م ��ن نوعه بي ��ن اللغات قاطبة ,ف�أخ ��ذ بالألباب� .ص� � ّوروا المح�سو�سات والوجداني ��ات ,وتحدثوا عن
الح ��ب وجنون ��ه ,والهجاء والمدح ,وال�شجاعة والحن ّو والغ�ضب� ,إل ��ى غير ذلك العديد من العناوين
والمو�ضوع ��ات ,فبرز عباقرة ف ��ن ال�شعر العربي� ,أمثال :الأع�شى وزهي ��ر َ
وع ْن َت َرة ,وغيرهم
وط َر َفة َ
كثير ,فكانوا َ
ملوك الأ�ساليب اللغوية وفنونها ,ا�ستقوا كلمتهم من لغتهم الزاهرة العربية الباهرة.
فاللغة العربية ات�سعت لجميع مناحي الحياة :عا َلم ال�شهادة والغيب ,فكثرت موا ُّدها ،وا�شتقاق
أديب ,من
وال�س ِاح َر,
والخطيب وال َ
َ
الألفاظ جعلها ت�ساهم في التفكير اللغوي ,ف ُت َم ِّكنُ بذلك ال�شاع َر َّ
�أَ َدا ِء �أفكاره بطريقة رائعة� ,إذ كانت اللغة العربية ُت ْ�س ِع ُف ُه ب�أن ي�ستعملها كما يهوى تفكيره ووجدانياته
و�شعوره ,فلغة العرب �أمثولة اللغات ال يحيط بها �إن�سان عادي ,قال الإمام ال�شافعي« :ول�سان العرب
(((
نبي».
�أَ ْو َ�س ُع الأَ ْل ِ�س َن ِة مذهب ًا ,و�أكث ُرها �ألفاظ ًا ,وال َن ْع َل ُمه يحيط بجميع ِع ْلمِ ِه �إن�سا ٌن غ ُير ّ
وف ��ي الع�ص ��ر الحديث ُط ِب� � َع الع�شرات من دواين ال�شع ��راء العباقرة ,حملوا ف ��ن ال�شعر� ،إلى
جانب حفظهم لألفاظ العربية ما �أمكنهم ذلك.
القلوب والأفئد َة,
وف ��ي هذا الجو الأدبي العامر �أُنزل الق ��ر�آن الكريم بلغة عربية ُم ِب ْي َن ٍة ,ف َب َه َر
َ
معاني
بلغته الف�صيحة وت�صويره البديع و�إعجازه الفريدُ ,
فح ِف َظ ْت العربي ُة و َن َ�ش َط ْت و َن َم ْت واكت�س َب ْت َ
� -1إنظر من �أ�سرار اللغة� ,ص .87
 -2الر�سالة ,لل�شافعي� ,ص .42
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�إ�سالمي ًة جديدة لم ت�ستعمل �سابق ًا.
هذه المقدمة ال�صغيرة ت�ستدعي الحديث لمعرفة ُق ْدرة اللغة العربية على التعبير ,و�إمكاناتها
�ص عربي-
ال�ضخمة والمتنا�سقة على �أدبها الرفيع ,وت ََح ُّمل نزول القر�آن الكريم -بها باعتبار �أ َّنه َن ٌّ
أهم هذه الم�سائل ما يلي:
وب�إعجازٍ لغوي ُم ِبين ,ومن � ّ
�أو ًال :ع ��دد �أبني ��ة اللغ ��ة العربية :لقد برع علماء اللغ ��ة في جمع �ألفاظها م ��ن �صدور الأعراب
و�إح�صائها ,وكان �أول من قام بطريقة �إح�صاء �ألفاظ العربية بطريقة ح�سابية �صحيحة الخليل بن
�أحم ��د حي ��ن عمد �إلى و�ضع كتابه العين ,حيث �أ ّلفه على طريق ��ة التقليبات للمواد اللغو ّية ,مالحظ ًا
كونه ��ا ثنائي ��ة ,ثالثية ,رباعي ��ة ,خما�سية� ,صحيح ��ة �أو معتلة ,مجردة �أو مزي ��دة ,وهكذا ....,عند
�إح�صاء الألفاظ العربية التي يمكن �أن تتكون على طريقة الأبنية عق ًال ,مالحظ ًا �أن يع ّد الم�ستعمل
والمهم ��ل منها ,فتبين له �أنّ َع َد َد المباني التي تت�ألف منها اللغة العربية عد ٌد هائ ٌل� ,إذ «ذكر حمزة
الأ�صبهان ��ي في كتاب الموازنة فيما نقله عنه الم�ؤرخون قال :ذكر الخليل في كتاب «ال َع ْين» �أنَّ مبلغ
ع ��دد �أبينة كالم الع ��رب ال ُم ْ�س َت ْع َمل والمهمل عل ��ى مراتبها الأربع ,من الثنائ ��ي والثالثي والرباعي
والخما�س ��ي م ��ن غير التك ��رار ,اثنا ع�شر �أل ��ف �ألف وثالثمائة �أل ��ف وخم�س ��ة �آالف و�أربعمائة واثنا
ع�شر.(((».....
والخلي ��ل بن �أحمد في مقدم ��ة «العين« ذكر كالم العرب �أنه مبني عل ��ى �أربعة �أ�صناف :على
الثنائي ,والثالثي ,والرباعي ,والخما�سي .وم ّثل لهذه الأبنية ,المج ّردة والمزيدة ,وتح ّدث عن �أبنية
اال�سم والفعل والحرف ,والإبدال ,و�صفات الحروف ,والم�ضاعف ,والمعتل ,وال ُم َث َّقل والمخ ّفف ,ثم
ب ّي ��ن كيف يت�صرف الثنائي عل ��ى وجهين ,والثالثي على �ستة �أوج ��ه ,والرباعي يت�صرف على �أربع ٍة
ً (((
وع�شرين وجها ,والكلمة الخما�سية تن�صرف على ِمائ ٍة وع�شرين وجها.
الح ْو ِ�ش َّي
�صح عنده على ل�سان العرب ,فلم يذكر ُ
وعندما َ�ص َّن َف الجوهري ُم ْع َج َمه جمع فيه ما ّ
�صح عندي من هذه اللغة التي �ش ّرف اهلل
والمت ��روك و�أمثالهما ,وقال« :قد �أودع ��ت هذا الكتاب ما ّ
منزلتها»((( .فبلغ عدد جذور المواد اللغوية عنده �أربعين �ألف مادة لغوية قابلة لال�شتقاق.
ال�صح ��اح للجوهري �أراد
�أم ��ا مجد الدي ��ن الفيروز �آبادي لم ��ا ر�أى �إقبال النا� ��س على كتاب ِّ
�أنْ ي�ؤ ِّل ��ف معجم ��ا على منوال ��ه ويزيد المواد اللغوية ,فه ��و يرى �أنّ الجوهري ق ��د �ض ّيع ن�صف اللغة
�صح من اللغة -فقال في مقدم ��ة الكتاب« :و�أ�سميته
 والجوه ��ري ق�ص ��د من ت�أليف ال�صحاح :م ��ا ّ -1الزاهر.74/1,
� -2أنظر مقدمة معجم العني ,53/1 ,وما بعدها.
 -3تاج اللغة و�صحاح العربية -املقدمة.33/1 ،
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الجوهري وهو جدير
القامو� ��س المحيط ,لأنه البحر الأعظ ��م ,ولما ر�أيت �إقبال النا�س على �صحاح
ّ
بذلك غير �أ ّنه فاته ن�صف اللغة �أو �أكثر� ,إما ب�إهمال المادة� ,أو بترك المعاني الغريبة النا َّد ِة� ,أردتُ
ان يظه ��ر للناظ ��ر بادئ بدء ف�ضل كتابي ه ��ذا عليه» (((.وقد افتخر الفيروز �آب ��ادي كثير ًا بعل ّو كعب
عد ُد موادِّه اللغوي ِة �ستين � َ
ألف مادة م�ستعملة.
القامو�س المحيط ,وبلغ َ
وقد �ألف ابن منظور كتابه «ل�سان العرب» وجمع خم�سة كتب بين دفتيه ,ويرى �أنه لم يجد في
كتب اللغة �أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي من�صور محمد بن �أحمد الأزهري ,وال �أكمل من «المحكم»
لأبي الح�سن على بن �إ�سماعيل بن �سيده الأندل�سي -رحمهما اهلل -وهما من �أمهات كتب اللغة على
التحقيق ...ويرى �أن �أبا ن�صر �إ�سماعيل بن ح ّماد الجوهري ,قد �أح�سن ترتيب مخت�صره� ،أي« :تاج
اللغ ��ة و�صحاح العربية» ّ
�صحف وح� � ّرف ...ف�أتيح له ال�شيخ
فخف عل ��ى النا�س �أمره وتناولوه ,ولكنه ّ
�أب ��و محمد بن بري فتتبع مافيه و�صحح غلطاته وخ ّرج لقطائه ,ثم �أ�ضاف كتاب «النهاية في غريب
الحديث» البن الأثير ,لي�ستفيد منه القارئ ب�ألفاظ غريب الحديث ,فقد جاوز ابن الأثير في كتابه-
(((
كما يرى ابن منظور -ح ّد الجودة .فبلغ عدد مواد كتاب ل�سان العرب ثمانين �ألف مادة م�ستعملة.
والأعداد المذكورة لمواد اللغة العربية لي�ست نهائية ,فابن منظور لم ي�أخذ من كتاب :الجيم,
وديوان الأدب ,و�شم�س العلوم ,والبارع ,وغيرها من المو�سوعات اللغوية ,وال من الكتب التي تحدثت
عن الألف ��اظ الطب ّية ,والزراع ّية والع�سكر ّية وال�سيا�س ّية ...وغيرها من الكتب القديمة �أو المحدثة,
والناظ ��ر في المعجم الكبير لمجمع اللغة الم�صري ,يده� ��ش ال ت�ساع مواده العلمية وما �سي�ؤول �إليه
هذا المعجم من عدد مواده.
ثاني� � ًا :دق ��ة معاني الألفاظ� :أ ّلف علماء اللغ ��ة بطرق متنوعة كتبهم ,ف�ألف ��وا فيما اتفق معناه
و�أختل ��ف لفظ ��ه ,و�أتفق لفظه وتعددت المعان ��ي ,وفي الترادف والأ�ضداد والإب ��دال ,ودوران المادة
ح ��ول معن ��ى واحد وغي ��ر ذلك ،فكل م�ؤلف تن ��اول زاوية من نواح ��ي اللغة يك�شف ع ��ن مقدرة اللغة
العربي ��ة ،وقد �أ ّلف اب ��ن �سيده كتابه المخ�ص�ص ,والثعالبي فقه اللغه ,و�أبو عبيد الغريب الم�صنف,
وغيره ��م بطريق ��ة عرف ��ت بالمعاجم �أو الكت ��ب اللغوية المعنوي ��ة ,وهي تبحث ع ��ن دقائق المعاني
الح�س ّي ��ة والمعنو ّي ��ة على تن ّو ّعها ,فقد تم ّي ��زت العرب ّية بد ّقة �أ�سلوبها وقدرتها عل ��ى التعبير ,فاللغة
الح ّي ��ة تتمك ��ن �أن تع ّبر عن جميع ما يخطر بب ��ال المتكلم بطالقة ,فهي تحمل مخزون� � ًا لغو ّي ًا يتيح
للأديب وال�شاعر والخطيب �أن يع ّبر عما يجي�ش في خاطره من م�سائل ,وال تقف عائق ًا �أمام ت�ص ُّورِه.
الحب اله َوى ،ثم العالقة ,وهي
الحب وتف�صيله� :أ ّو ُل
ِ
مراتب ِّ
يق ��ول الثعالبي :ف�صل في ترتيب ّ
 -1القامو�س املحيط ,للفريوز بادي ,املقدمة.3/1 ,
� -2أنظر :ل�سان العرب ,املقدمة.3-2/1 ,
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ف�ص َل عن المقدا ِر الذي
الح � ُّ�ب
الالزم للقلب .ث ��م ال َك َل ُف وهو ِ�ش َّد ُة ِّ
ُ
الحب .ثم ال ِع ْ�شقُ  ,وهو ا�سم لما َ
عف ،وهو �إح � ُ
الح � ُّ�ب .ثم َّ
ال�ش ُ
والالع ُج ,ف�إن
اللوعة
ِ
القلب مع ل ّذة يجدها .وكذل ��ك َ
ا�سم ��ه ُ
الحب َ
�راق ُّ
الح � ُّ�ب ِ�ش َغ َ
حرق .ثم َّ
القلب ,وهي
اف ِ
تل ��ك حرق ��ة الهوى ,وهذا ه ��و اله َوى ال ُم ِ
ال�ش َغ � ُ�ف ،وهو �أن يبل َغ ُ
قرئنا جميع ًا�َ :ش َغ َفها ُح ّبا َ
الج َوى ،وهو الهوى الباطن .ثم الت ْي ُم ,وهو
جل ��دة دونه ,وقد �أُ ِ
و�ش َع َفها .ثم َ
َيم اهلل� ,أي :عبد اهلل ,ومنه رج� � ٌل مت ّي ٌم .ثم ال ّت ْب ُل ,وهو �أن ُي�س ِق َم ُه
�أن ي�ستعب ��ده الح � ُّ�ب ,ومنه ُ�س ّم َي ت ُ
ذهاب ال َعقل من الهوى ,ومنه رجل ُم ْد َلهٌ .ثم اله ُيوم ,وهو
الهوى ،ومنه رجل م ْت ُبو ٌل .ثم ْ
التدليهُ ,وهو ُ
�أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ,ومنه رجل هائم»(((.
وق ��ال ابن فار�س ف ��ي الألفاظ التي ت�ستعمل ف ��ي الإبل على تن ��وع معانيها«:العير :الإبل تحمل
والع�س َج ِد َّيهُ :التي
�أمتع ��ة ّ
التجار .وال ِّركاب :تحم ��ل الزيت خا�صة .واللطيم ��ة :التي تحمل الطي ��بْ .
والخ ْر ِث ّي ُة :التي تحمل الأ�سقاط (((.والزَ ْو َم َل ُة :التي تحمل الطعامُّ .
تحم ��ل ال ُب َّرُ .
والظ ُعنُ  :التي تحمل
الهوادج والن�ساء .والأح َفا�ض :التي تحمل البيوت و�أمتعتها»(((.
م�ص .وال َت َغ ُّم ُر :ال�شرب قلي ًال قلي ًال.
وقال ابن فار�س في باب ال�شرب« :ال َع ُّب :ال�شرب من غير ٍّ
�شا�س :قليل .وت ََ�شا َف ْف ��تُ الإنا َء� :شربتُ
و�ش � َ
�رب فما بقي ��ت في َج ْو ِف ِه هَ زْ م ٌة((( �إال امت�ل��أت .و�شرب ِغ ٌ
�شفاف َتهُ ,وهي البقي ُة تبقى منه ...وت�صا َب ْبتُ الإناء� :إذا �شربتُ ُ�صباب َتهُ ,وهي مثل ال�شفاف ِة.
ون�ضح� :شرب دون ال ِّريِّ .
�رب ِ
ويق ��ال ِ :ا�ش � ْ
وات�شح� ,أيِ :ا ْر َو .ويقالَ :ن َ�ش َح� :إِمتلأ و َن َ�ص � َ�ح و َر ِو َيَ .
(((
ال�صبوح وال َغبوق».
ورجل �صبحان غ ْبقا ٌن من َ
فقد كان ابن فار�س وكثير من علماء اللغة يرون �أن معنى �أحداث الأفعال متباينة ,وال تتطابق
معنى لي�س
ويوج ��د فروق دقيقة لكل لفظ يلحظه العربي الف�صيح ,ونقل ال�سيوطي عنه� :إنَّ في َق َعد ً
في َج َل�س� ,أال ترى �أ َّنا نقول :قام ثم قعد  ...ثم تقول :كان م�ضطجع ًا فجل�س :فيكون القعو ُد عن قيام,
الج ْل�س المرتفع ,والجلو�س �إرتفا ٌع عما هو دونه ...و�إنما
والجلو� � ُ�س عن حالة ه ��ي دون الجلو�س ,لأن َ
(((
ُ
معنى لي�س في الآخر» .
نقول� :إنَّ في كل ٍ
واحد منها ً
وم ��ن ي ��رى مباينة الألفاظ �أبو ه�ل�ال الع�سكري ,فقد بنى كتابه على ذل ��ك ,قال «:الفرق بين
البع ��ث والإر�س ��ال �أنه يجوز �أن يبعث الرجل �إلى الآخر لحاج ��ة �شخ�صية دونك ودون المبعوث �إليه,
 -1فقه اللغة و�سر العربية ,للثعالبي� ,ص .267
 -2لأن اخلرثي هو �أثاث البيت و�أ�سقاطه.
 -3الفرق ,البن فار�س� ,ص.101
 -4هزوم اجلوف :موا�ضع الطعام وال�شراب.
 -5متخري الألفاظ� ,أحمد بن فار�س� ,ص .198
 -6انظر املزهر.405-404/1 ,
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كال�صب ��ي تبعثه �إل ��ى المكتب :فتقول بعثته ,وال تق ��ول �أر�سلته ،لأنّ الإر�سال ال يك ��ون �إال بر�سالة وما
يجري مجراها(((.
لمعان متعدِّ دة ,ف ُيعرف المعنى من �سياق الكالم ,قال مقاتل
والعرب ت�ستعمل اللف ��ظ الواحد ٍ
بن �سليمان البلخي« :تف�سير ال ّد ْين على خم�سة وجوه:
ف َوج� � ٌه منه ��ا :ال ّد ْي ��ن يعني التوحي ��د ,فذلك قوله ف ��ي �آل عم ��ران} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
(((
ﭼ{((( يق ��ول� :إن التوحيد عند اهلل الإ�سالم ,وكقوله} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{
يعني التوحيد.....

والوجه الثاني :الدِّ ين ,يعنى :الح�ساب ،فذلك قوله }ﭞ ﭟ ﭠ{((( وقوله} :ﯩ ﯪ
ﯫ{((( يعني :يوم الح�ساب....

والوج ��ه الثالث :الدِّ ين :يعنى الحكم ,قال تعالى .....} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ{
يعني :ر�أفة في حكم اهلل الذي حكم الزاني....

(((

الوج ��ه الراب ��ع :الدِّ ين :يعنى الذي يدي ��ن اهلل به العباد ,ق ��ال تعالى}:ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{((( يعني الإ�سالم.
الوجه الخام�سِ :دين :يعني ِم َّلة ,قال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ{((( �أي :دين �إبراهيم»(((.
فكت ��اب الأ�شباه والنظائر عريق ف ��ي �أ�صول اللغة وعلوم القر�آن الكري ��م ,وقد درج البلخي �أن
يذك ��ر اللف ��ظ ويقرر الوج ��وه الم�ستعملة في الق ��ر�آن الكري ��م .و�أ ّول كلمة ب ّينها ف ��ي كتابه «الهدى«,
وق ��ال :تف�سير الهدى على �سبعة ع�ش ��ر وجها ,ويذكر وجوهها على ال�سياق ال�سابق ,فالهدى :البيان،
والثب ��ات ,وال ّدي ��ن ,والإيمان ،والدع ��اء ,والر�س ��ل ,والكتب ,والمعرف ��ة ,والنبي ,والق ��ر�آن الكريم,
 -1الفروق ,لأبي هالل الع�سكري� ,ص .283
� -2سورة �آل عمران ,الآيه .19
� -3سورة الزمر ,الآيه .2
� -4سورة الفاحتة ,الآيه .4
� -5سورة ال�صافات ،الآيه .20
� -6سورة النور ,الآية .2
� -7سورة التوبة ،الآية .33
� 8سورة �آل عمران ,الآيه .95
 -9انظر :الأ�شباه والنظائر يف القر�آن الكرمي� ,ص .133
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والحجة ,والتوحيد ,وال�س ّنة ,والإ�صالح ,والإلهام والإر�شاد(((.
والتوراة ,والإ�سترجاع,
ّ
فالعربي ��ة زاهرة بدق ��ة معاني مفرداتها ,تع ّبر عن المدلوالت الح�س ّي ��ة والوجدان ّية والمعنو ّية
ب�ألفاظ منا�سبة للمدلول.
ثالث ��ا :التعري ��ب :اللغ ��ة ال تعي� ��ش وتحيا بعيدة ع ��ن جيرانها م ��ن اللغات ,فمن �سن ��ن اللغات
اقترا� ��ض الألفاظ فيم ��ا بينها .واللغة ح َّي ٌة ب�أ�سلوبه ��ا وتراكيبه ��ا ,و�إذا �أرادت الأمة المحافظة على
لغتها حافظوا على ما تميزت به الجملة ,و�ألفاظ اللغة ُع ْر َ�ض ٌه للإ�ستبدال ب�ألفاظ م�شهورة جديدة.
وقد وقع التعريب من اللغات الأعجمية ,وتح ّدث به العرب على منهاج لغتهم.
وكلم ��ة (المع َّر ُب) ه ��و اللفظ الأعجمي ال ��ذي تك ّلمت به الع ��رب وا�ش ُتهِ ر فع َّربت ��ه وا�ستعملته
ب�أ�ساليبها و�ض ّم َنته ُج َم َلها تحت �شروط التعريب اللغوي.
و�إذا كانت اللغة العربية ت�أثرت باللغات المجاورة فقد كان ت�أثيرها باللغات المجاورة مبا�شر ًا,
فحيثم ��ا ُو ِج � َ�د الإ�س�ل�ام كانت معه العربي ��ة ت�ؤ ِّثر في اللغات الت ��ي ات�صلت بها ,فت�أث ��رت بها اللغات
المجاورة لها قاطبة ,وو�صل الأمر �أن ق�ضت العربية على بع�ض اللغات ,المجاورة لها :مثل القبطية,
والنبطي ��ة ,وال�سن�سكريت ّية ,والآ�شورية ,و�سنن اللغات عند التحامها الت�أ ُّثر والت�أثير ,فت�أ َّثرت العربية
باللغات المجاورة ،ودخل العديد من الألفاظ الأعجمية حو�ض اللغة العربية ,حيث تداولها ال�شعراء
والف�صح ��اء والعامة ,و�سجل علماء اللغة هذه الظاهرة ف ��ي مو�سوعاتهم وكتبهم اللغوية وما وجدوه
على �أل�سنة النا�س.
و�صاح ُبه َت ّنا ٌر».
قال �أبو من�صور الأزهري«(((:وقال الليث :التُّنو ُر َع َّم ْت بكل ل�سان ِ
عجمي فع ّر َبتْها العرب
ق ��ول من قال� :إنَّ الت ُّنور ع َّمت بكل ل�سان يدل على ان الأ�صل في اال�سم
ّ
ف�ص ��ار عرب ّي ��ا على بناء ف ُّع ��ول ,والدليل على ذلك �أن �أ�صل بنائه َت َن ��ر ,وال ُيع َر ُف في كالم العرب -
لأن ��ه مهمل -وهو نظي ُر ما دخل في كالم العرب م ��ن كالم العجم ,مثل ال ّديباج والدينار وال�سند�س
(((
والإ�ستبرق وما �أ�شبهها ,ول َّما تكلمت بها العرب �صارت عربية».
وابن منظور �أثبت كالم الأزهري في ل�سان العرب لأه ّم ّية هذه الم�س�ألة (((,والأزهري عند ابن
منظور ث ْب ٌت ثق ٌة غ ْي ُر م ّت َه ٍم ,و َي ْ�ست َْح ِ�سنُ ما �أوقع في «تهذيب اللغة».
و�إذا ق ��ال الأزهري« :قال الليث« ف�إنه يعنى به كتاب العين� ,إذ قال« :فمن المتقدمين (الليث
 -1انظر :املرجع ال�سابق� ,ص .89 -85
� -2أبو من�صور الأزهري ولد �سنة 282هـ وتويف �سنة 370هـ  .انظر اللوحات الأوىل من كتاب تهذيب اللغة.
 3تهذيب اللغة «ترن» . 269/14
� 4أنظر ل�سان العرب «ترن» .162/5

51

بن المظفر) الذي َن َحل الخليل بن �أحمد ت�أليف «العين» جملة لي َن ِّفقه با�سمهّ ,
ويرغب فيه َمنْ حوله»
(((
وقال  :رواه الثقات عن �إ�سحاق بن �إبراهيم الحنظلي الفقيه.
أهم الكتب اللغوية العربية عند المتقدمين.
فقد تقرر وجود الدخيل في المعاجم اللغوية في � ّ
وعق ��د �أحمد بن فار�س (المتوفى �سنة  395هـ ).بابا بعن ��وان« :باب القول في اللغة التي نزل
فيها القر�آن الكريم و�أنه لي�س في كتاب اهلل َج ّل ثنا�ؤه �شيء بغير لغة العرب»(((.
وف ��ي هذه الم�س�ألة ع� � ّدة �أقوال  -لن نناق�شها في بحثنا -والذي يعن ��ي البحث �أنه �أوقع �ضمن
الب ��اب �ألفاظ ًا وردت في القر�آن الكري ��م يقول عنها بع�ض العلماء� :إ ّنها ذات �أ�صول �أعجمية ,فقال:
«�أم ��ا لغ ��ات العجم في القر�آن ,ف�إن النا� ��س �أختلفوا فيها :ف ُر ِو َي عن اب ��ن عبا�س وعن مجاهد وابن
جبي ��ر وعكرم ��ة وعطاء وغيرهم من �أهل العل ��م� :-أنهم قالوا في �أحرف كثي ��رة �إنها بلغات العجم,
منها :طه ,وال َي ّمُّ ,
والطور ,والربا ٌّنيون ,فيقال� :إنها بال�سريانية».
ومنها قوله ج ّل وعزّ :ال�صراط ,وال ِق ْ�سطا�س ,والفردو�س ,يقال� :إنها بالرومية.
و«ك ْف َل ْي ِن ِمنْ َر ْح َم ِت ِه»((( يقال� :إنها بالحب�شية.
ومنه قوله« :كمِ ْ�ش َكا ٍة»((( ِ
«هيت لك»((( يقال� :إنها بالحورانية.
وقولهَ :
(((1
قال :فهذا قول �أهل العلم من الفقهاء»
وق ��د ذك ��ر الجواليق ��ي �آراء العلم ��اء والأمثلة ,ونق ��ل عن �أبي عبي ��د �أنه قال :وذل ��ك� :أن هذه
لفظت ب ��ه العرب ب�أل�سنتها,
الح ��روف بغير ل�س ��ان العرب في الأ�صل ,فقال �أولئ ��ك على الأ�صل ,ثم ْ
ف َع َّر َبتْه ,ف�صار عرب ّي ًا ,بتعريبها �إياه ,فهي عربية في هذه الحال� ,أعجمي ُة الأ�صل»(.((1
عالمات لمعرفة ال ُم َع� � َّرب ,ا�ستنبطوها من مالحظاته ��م لألفاظ اللغة
وعلم ��اء اللغ ��ة و�ضعوا
ٍ
العربية ,فتُع َر ُف ُع ْج َمة اال�سم بوجوه:
�أو ًال :النقل :ب�أنّ ينقل ذلك �أحد �أئمة اللغة.
الثان ��ي :خروج ��ه عن �أوزان الأ�سماء العربي ��ة ,نحو� :إ ْب َر ْي ِ�س ْم ,ف�إن مثل ه ��ذا الوزن مفقود في
� -5أنظر تهذيب اللغة ,املقدمة.28/1 ,
 -6ال�صاحبي� ،ص . 41
� -7سورة النور ،الآية «.»35
� -8سورة احلديد ،الآية «. »28
� -9سورة يو�سف ,الآيه «»23
 -10ال�صاحبي� ,ص .44
 11املعرب� ,ص  .35و�أنظر :املزهر 269 -268/1
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�أبنية الأ�سماء في الل�سان العربي.
الثالث� :أن يكون �أوله نون ثم راء ,نحو:ن ْرج�س ,ف�إن ذلك ال يكون في كلمة عربية.
الرابع� :أن يكون �آخره زاي بعد دال ,نحو :مهندز ,ف�إن ذلك ال يكون في كلمة عربية.
والج�ص.
الخام�س� :أن يجتمع فيه ال�صاد والجيم ،نحو :ال�صولجان,
ّ
ال�ساد�س� :أن يجتمع فيه الجيم والقاف ،نحو :منجنيق.
ال�ساب ��ع� :أن يك ��ون خما�سي ًا �أو رباعيا عاريا عن حروف ال ّذالقة ،وه ��ي :الباء ,والراء ,والفاء,
وال�ل�ام ,والمي ��م ,والنون ,ف�إن ��ه متى كان عربيا ف�ل�ا ب َّد �أن يك ��ون فيه �شيء منها ,نح ��و� :سفرجل,
(((
وح ْج َمر�ش.
و ُق َذ ْعمِ ل ,و ِق ْر َط ْعبَ ,
و�سن ��ن العرب �إذا تكلموا ب�أعجمي ح ّولوا �أ�صواتها �إل ��ى �أقرب �صفات العربية ,قال ابن دريد:
ح ��روف ال تتكل ��م العرب به ��ا �إال �ضرورة ,ف� ��إذا �أ�ضط ّروا �إليه ��ا ح ّولوها عند التكلم به ��ا �إلى �أقرب
الح ��روف من مخارجه ��ا ,فمن تلك الح ��روف :الحرف الذي بي ��ن (الباء والفاء) مث ��ل :ﭗور� ,إذا
�أ�ضط ��روا قالوا :فور .ومثل الحرف الذي بين (القاف والكاف) و(الجيم والكاف) وهي لغة �سائرة
ف ��ي اليم ��ن� ,إذا �أ�ضطروا �إليه قال ��وا ( َكمل) بين الجيم وال ��كاف ,ومثل الحرف ال ��ذي بين (الياء
والجيم) وبين (الياء وال�شين) مثل غالمي .ف�إذا �أ�ضطروا قالوا :غالمج ,ف�إذا �أ�ضط ّر المتكلم قال
غالم�ش -في المذكر :غالمج ,وفي الم�ؤنث غالم�ش -وكذلك ما �أ�شبه هذا من الحروف المرغوب
(((
عنها.
فالتعري ��ب له قواعد و�أ�صول ,ل ��م تنت�شر بين عامة العرب ,ولم يهتم علم ��اء اللغة قديما بها,
وق ��د �أق ّر مجمع اللغة العربية -القاهرة -العديد من القرارات في التعريب ,منها قرارات في كتابة
الأع�ل�ام الأعجم ّي ��ة بحروف عرب ّية ,ون�شرت ه ��ذه القرارات في مجلته -الج ��زء الرابع �سنة 1356
(�ص  -)21-18و�إن كانت هذه القرارات قد نقدها الأدباء� ,إال �أنها خطوة رائدة للمجمع ,منها:
يكتب العلم الإفرنجي الذي يكتب في الأ�صل بحروف الطينية (التينية) بح�سب نطقه في اللغة
الإفرنجي ��ة (هكذا في الأ�صل �أولعلها :العربية) ومعه اللف ��ظ الإفرنجي بحروف الطينية (التينية)
بي ��ن قو�سين في البحوث والكتب العلمية ,على ما يق ��ره المجمع في �ش�أن كتابة الأ�صوات الالطينية
(الالتينية) التي ال نظير لها في العربية.
بع�ض القبائل والبالد الإ�سالمية لها لغة خا�صة ال ي�ستعملونها في الكتابة ,و�إنما يكتبون باللغة
� -1أنظر املزهر  ، 270/1وقارن مع املعرب� ,ص .59
 -2جمهرة اللغة -املقدمة.5-4/1 -

53

العربية .ولكن لهم �أعالم ًا بع�ض �أ�صواتها ال يطابق الحروف العربية ,وقد و�ضعوا لها �إ�شارات لت�أدية
ه ��ذا النطق ,وفي بع� ��ض الأحيان تكون هذه الإ�ش ��ارات متع ّددة لل�صوت الواحد ,ف ��ر�أى المجمع �أن
الحرف«ج ْ
اف« كافا
يختار �أحد هذه الم�صطلحات في كتابة الأعالم .وقد وافق المجمع على كتابة
َ
(هكذا في الأ�صل ,وال�صحيح :ﭼيما) بثالث نقاط .
الأ�سماء الأجنبية الن�صرانية الواردة في كتب التاريخ تكتب كما ع ّربها ن�صارى ال�شرق .فمث ًال
يق ��ال :بطر� ��س ( ) PETERوبقط ��ر ( ) VICTORوبول�ص ف ��ي ( ) PAULويعقوب () JACOB
(((
و�أيوب في ( ) JOBوهكذا.
واللغ ��ة العربي ��ة لم ُي َد ِّونه ��ا الأقدمون قبل الإ�س�ل�ام ,و�إنما ُن ِقلت �سماع ��ا ونطقا عن الأعراب
الخ ّل� ��ص ,ول َّما نزل القر�آن الكري ��م ث ّبت الظواهر اللغوية ,وا�ستنبط علماء اللغة من القر�آن الكريم
وال�شع ��ر والن�صو�ص المعتبرة :النح ��و وال�صرف والعرو�ض وعلوم البالغة وغي ��ر ذلك ,ولم يهت ّموا
بو�ضع قواعد للتعريب وا�ضحة المعالم ,ومجمع اللغة العربية الم�صري و�ضع عدة �أجزاء من معجمة
الكبي ��ر وقد ذخر بالألف ��اظ الأجنبية فكتبت بالالتين ّي ��ة -ح�سب �أ�صل الكلم ��ة المع ّربة -والأحرف
العربية ,وبذلك ن�ستطيع �أن نقول :يجب �أن ُت ْن َ�شر ثفافة التعريب من اللغات الأعجمية �إلى العربية.
رابع ًا :الحداثة اللغوية :لم تكن اللغة العربية عاجزة عن التعبير ,فهي لغة وا�سعة ونامية ,لها
م ��ن الخ�صائ�ص ,والممي ��زات مالم تمتلكها لغة �أخرى ,واللغة العربي ��ة قريبة من جيرانها اللغات,
وت�أخ ��ذ منه ��م الألفاظ وت�صوغها بما يت�ل�اءم مع �شروط التعريب والدخي ��ل والمولد ,وي�شهد لذلك
والج� � ُّل :اليا�سمين ,وقيل هو
الع�ص ��ر الجاهلي ,وما بعده حت ��ى ع�صرنا الحا�ضر ,قال ابن منظورُ :
قروي ،واحدته ُج ّله ,حكاه �أبو حنيفة ,قال :وهو
جبلي ,ومنه ٌّ
ال ��ورد� :أبي�ضه و�أحمره و�أ�صف ��ره ,فمنه ّ
والج ُّل في �شعر الأع�شى في قوله:
فار�سي ,وقد دخل في العربيةُ ,
ّ
وال ُم ْ�سمِ عاتُ ب ُق ُّ�صابها.
الج ُّل واليا�سمين
ِ
و�شاهدُنا ُ
(((
هو الورد ،فار�سي معرب.
فار�سي مع� � ّرب ,وقد تكلمت به
والج َمانُ َ :خ َر ٌز م ��ن ف�ضة� ,أمث ��ال :الل�ؤل�ؤ,
وق ��ال الجواليق ��يُ :
ٌّ
العرب قديما ,وقد جعل لبيد الد َّر ُة جمانة ،فقال:
ُ
(((
كج َما َن ِة ال َب ْح ِريِّ ُ�س ّل ِن َظا ُمها
		
و ُت ِ�ض ُئ في َو ْج ِه الظالم منير ًة
ُ
-1انظر املعرب -املقدمة� -ص  .18-17علما �أن :يعقوب و�أيوب لي�سا �أ�سماء ن�صرانية .وهي �أ�سماء �سمي بها قبل عي�سى -عليه
ال�سالم .وانظر املعجم الكبري ،املقدّمة� ،صفحة (ف).
 -2ل�سان العرب( ,جلل)  ,128/13والبيت يف امل ّعرب �ص .163
-3البيت يف معلقة لبيد بن ربيعة العامري ,من معلقته ب�شرح الزوزين رقم � .43أنظر �شرح املعلقات ال�سبع� ,ص ,207واملع ّرب �ص.163
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ويدل الخالف الواقع بين العلماء عن وجود المعرب والدخيل والمولد في القر�آن الكريم عن
�أنت�ش ��ار هذه الظاهرة في الع�صر الجاهلي واال�سالمي ,قال الجواليقي �أخبرنا جعفر بن �أحمد عن
عبد الباقي بن فار�س عن ابن َح ْ�س ُنون عن ابن ُعزَ ير في قوله تعالى« :طوبى لهم« قال :قيل «طوبى»
(((
ا�سم الج ّنة بالهندية .وقيل «طوبى» �شجرة في الجنة.
وقال الزجاج«:الفردو� ��س»� :أ�صله رومي �أُ ْع ِر َب ,وهو الب�ستان ,كذلك جاء في التف�سير ...قال
تعالى« :الذين يرثون الفردو�س هم فيها خالدون(((.
فالجواليق ��ي جم ��ع من المعاجم وكتب اللغة ع ��دد ًا كبير ًا من الألفاظ قال عنه ��ا �أنها مع ّربة,
«�ش َف ��ا ًء ال َغ ِليل فيما في كالم العرب م ��ن ال َّدخيل» ,مثبتا
وتبع ��ه �شه ��اب الدين الخفاجي في كتابهِ :
الألف ��اظ الدخيلة من القر�آن الكريم وال�شعر العربي الف�صيح ,مب ّينا �أ�صل الكلمة -رومية ,فار�سية,
هندية -ويقول في مق ّدمة الكتاب :واعلم �أن التعريب َنقل اللفظ من العجم ّية �إلى العربية والم�شهور
في ��ه التعري ��ب ,و�سماه �سيبويه وغيره �إعراب� � ًا ,وهو �إمام العربية ,فيقال حينئ ��ذ :مع ّرب ,وقد يع ّرب
لفظ ثم ي�ستعمل في معنى �آخر غير ما كان مو�ضوعا له(((.
باب ِّاطراد الإبدال في
فقد كان �سيبويه عقد بابا فيما �أُ ْعرب من الأعجم ّية((( ،و�آخر بعنوانُ :
الفار�سية(((.
وق ��د �أدرك العالمة عبد القادر المغربي في الق ��رن التا�سع ع�شر الميالدي �أهم ّية تطور اللغة
العربي ��ة ونموه ��ا م�ساير ًة للعلوم والفنون وال�صناع ��ات الحديثة ,فطفق يدعو �إل ��ى الحداثة اللغوية
والتو�سيع في اال�شتقاق والتعريب والمولد والدخيل ،فطبع كتاب «اال�شتقاق والتعريب» طبعته الأولى
ف ��ي م�ص ��ر �سنة 1908م ,و�أ�شار �إل ��ى �أن اال�ستفادة اللغوية على وجه الكم ��ال ما لم يقم من ف�ضالء
وتي�سر �أ�سبابها,
العلماء فئة با�سم (مجمع لغوي) ت�أخذ على عاتقها �أمر هذه التنمية فتفتح �أبوابهاّ ,
�ضم ��ن �شروط وقيود ت�ص ��ون �سالمة اللغة من ال�ضياع وقواعدها من االنهي ��ار و�أ�ساليبها الف�صحى
من االنحطاط.
ملح ��ة �إلى مجمع لغوي ي�صون لغتنا المحبوبة عن هذا الخطر الذي يتهددها
فكان ��ت الحاجة ّ
وينت�شلها من اله ّوة التي نخ�شى �أن تواقعنا ,وفي �سنة 1918م �أُ ْن�شئ المجمع العلمي العربي بدم�شق،
(((
وفي �سنة 1934م �أن�شئ مجمع ف�ؤاد الأول للغة العربية بم�صر.
 -1املعرب� ,ص.274
� -2سورة امل�ؤمنون ,الآية� .11أنظر :املعرب� ,ص.288
 -3انظر �شفاء الغليل ,املقدمة� ,ص.33
 -4الكتاب.412/2 ,
 -5انظر الكتاب .413/2
� -6أظر :الأ�شتقاق والتعريب ,لعبد القادر بن م�صطفى املغربي� ,ص.1
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�وي ,فم ��ن يتحم ��ل م�س�ؤولية �إق ��رار الألفاظ
وق ��د كان عب ��د الق ��ادر المغربي عل ��ى طريق �س � ّ
المحدث ��ة ,وم ��ن �سيراقب المعاجم الجديدة من الأخطاء ,و َرتْل النظري ��ات اللغوية والدخيلة ,ومن
�سيح ��اور و ُيق ��ا ِر ُع �أ�صحاب الم�ؤلفات المليئة بالأخط ��اء اللغو ّية والتاريخي ��ة ,والعلمية والأدب ّية ,وما
كت ��اب (المنجد ف ��ي الأدب والعلوم والأعالم) �إال �ص ��ورة وا�ضحة عن الفو�ض ��ى اللغو ّية والتاريخ ّية
والأدب ّي ��ة في ت�أليف المعاجم اللغو ّية ,فقد �أ ّلف �إبراهيم ّ
القط ��ان كتابه« :عثرات المنجد في الأدب
والعل ��وم والأعالم» ومو�ضوع هذا الكتاب نق ٌد وت�صحي ٌح لأخط ��اءٍ ومعلومات مح َّرفة وردت في كتاب
(((
«المنجد».
وكان ��ت ق ��د �صدرت الطبع ��ة الأولى من كتاب «المنج ��د» �سنة 1956م ,وق ��د ّ
تك�شف لإبراهيم
القط ��ان� :أخطاء فادحة ,وتحريف مذهل ,وت�شويه لحقائ ��ق تاريخية يكاد يكون مريبا ,وتج ّمع لديه
أربع
ع ��دد كبي ��ر من ه ��ذه العثرات ,و�صدرت مق ��االت العالمة الكبير عب ��د اهلل كنون((( �إنتق ��د في � ٍ
وع�شرين مقالة �إثنتين و�سبعين و�ستمائة مادة.
و�صدرت ُ
مقاالت للأ�ستاذ الكبير منير العمادى في مجلة «مجمع اللغة العرب ّية «و» مجلة
ثالث
ٍ
المعرفة».
وف ��ي �سن ��ة 1969م� .ص ��در تقرير عن �أ�ض ��رار «المنجد والمنج ��د الأبج ��دي» للأ�ستاذ �سعيد
الأفغان ��ي ،رئي�س ق�س ��م اللغة العربية ف ��ي جامعة دم�شق ،ث ��م �صدر مقاالن للأ�ست ��اذ المحقق عبد
(((
ال�ستار فرج ال�سيد ،ب ّين فيهما بع�ض نواق�ص الكتاب ،وما فيه من عورات ومثالب.
والمجام ��ع اللغوية كانت ت�ص ّدرت الم�س�ؤول ّية اللغو ّية ،وقد �صدر عنها العديد من المو�سوعات
والكت ��ب اللغو ّي ��ة والأدب ّية ،فكان على �صاحب كت ��اب المنجد و�أمثاله عر�ض الكت ��اب على المجال�س
اللغو ّية قبل طبعه لينال ثقة �أحد المجال�س اللغو ّية العرب ّية ،فهي المرجع الثابت في ع�صرنا.
ولم يكن مجمع اللغة العربية الم�صري جامد ًا في اتخاذ قرارات مهمة ليجتاز ظاهرة التطور
�وي ،بل تعامل بجد ّي ��ة ،فقد نظر �إلى التطور الهائل لمختلف العل ��وم البحتة :الطبية والزراعية
اللغ � ّ
والجيولوجي ��ة والفلكية ...وغيرها ،ف�أدرج الم�صطلحات العلم ّية في طيات معجمه الكبيرَ ،
ولتخ ِّطي
م�شكل ��ة الأحرف ونطقه ��ا ال�صوتي و�ضع المجل�س رموز ًا وا�صطالح ��ات جديدة للأحرف الدخيلة،
لي�ص ��ار �إلى نط ��ق الألفاظ �سليمة كم ��ا يلفظها �أ�صحاب اللغ ��ات الأخرى ،فكتب الكلم ��ات ال�سام ّية
بحروف التينية متلوة بالنطق العربي التقريبي ،وهذه نماذج لبع�ض الأحرف:
الب ��اء ال�شديدة  bالباء الرخوة  bالجيم العبرية ال�شدي ��دة  gالجيم العبرية الرخوه  ġالجيم
 -1انظر عرثات املنجد ,لإبراهيم قطان� ,ص.9
 -2عبد اهلل كنون :الأمني العام لرابطة العلماء يف املغرب العربي.
 -3انظر :عرثات املنجد� ,ص.11-10
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العربي ��ة المعط�ش ��ة  jالدال  dالذال  dالحاء
ال�صاد  şال�ضاد  dالظاء  tال�شين  šالتاء  tالثاء .t
ول ��م يكت ��ف المجمع بو�ض ��ع رموز الأح ��رف والأ�صوات ب ��ل و�ضع رم ��وز ًا للح ��ركات و�أ�صوات
الل ْي ��ن الأجنبية((( ،وتو�س ��ع في متطلبات الحداث ��ة و�سمح باال�شتقاق من الجام ��د ،فذكر اال�شتقاق
وتو�س َع فيه كلما دعت �إلي ��ه الحاجة تطبيق ًا لقرارات المجمع ،فقي ��ل مث ًال� :أَ ْك َ�س َد من
م ��ن الجام ��دَّ :
أك�سيد» و«�أ َّين» من «الأيونات»(((.
«ال ِ
وبذل ��ك يكون مجم ��ع اللغة الم�ص ��ري و�ضع نف�سه ف ��ي مرك ��ز الم�س�ؤولية ،وتولى زم ��ام اللغة
العربيةّ ،
والمطلع على المعجم الكبير ي�س ّره التوجه اللغوي في جمع اللغة العربية والدخيلة والمولده
والمحدث ��ة ،وت�أ�صيل الألفاظ ور ّدها �إلى جذورها ،و َكت ََب الألفاظ الأعجمية �إلى جانب العربية بعدة
لغ ��ات ،مثال ذلك :الآبنو�س (يونانية � )ĕBevogإ ْبنو� ��س =  ebenusفي الالتينية .وفي الم�صرية
القديمة :هـَ ب ن =  .họbnïnهُ ْبنيم في عبر ّية التوراة :حزقيا .((()15:27
واللغ ��ة العربية ما زالت تحظى بالعناي ��ة والرعاية ،و�ستبقى ب�إذن هلل تعالى مزدهرة ونامية،
ّ
ومحط �أنظار العلماء والأدباء  ،و�صدق اهلل القائل}:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{((( وقال
تعالى}:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ{((( .
(((

 -1انظر :املعجم الكبري� /1 ،صفحة ( ط  ،ي).
 -2انظر :املعجم الكبري� /1 ،صفحة ( ك ).
 -3انظر :نف�س املرجع � /1 ،صفحة ( ف ).
 -4انظر :نف�س املرجع� ،ص.5 :
 -5احلجر ،الآية .٩
 -6يو�سف ،الآية .٢
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