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 ملخص البحث:  

يمكن     وما  وثمرة  خالصة  جهد  لكل  

ال  ثالثية  على  قائم  البحث  هذا  إنَّ  قوله 

ابن  جهد   : وهي  بعض  عن  بعضها  ينفك 

اللغوي،  التصويب  في  الحلي  إدريس 

ذلك  ومقارنة   ، األلفاظ  داللة  وتعدد 

اللغويين  برأي  األولى  بالدرجة 

إظهار  الباحثة  حاولت  وقد  والمعجميين، 

ذلك   إلى  مااستطاعت  بما ذلك  سبيالً 

وعلى هللا قصد  ومظان  أدوات  من  تمتلك 

 السبيل.

summary Abstra 

 Each effort has a summary and a 

fruit, and what can be said is that this 

research is based on a trilogy that is 

inseparable from each other, namely: 

the effort of Ibn Idris al-Hilli in 

linguistic correction, and the 

multiplicity of semantics of words, 

and comparing it primarily with the 

opinion of linguists and 

lexicographers Tools and Mazan and 

God intended the way. 

 المقدمة

محمد       نبينا  على  هللا  وصلى  هللا  بسم 

 وآله الطاهرين...

 أمَّا بعدُ:

اللغوي       التصحيح  عن  فالحديث 

التي  اللغوية  الموضوعات  من  بوصفه 

العلماء والمفكرين يعدُّ من  كتب فيها كبار 

إذا جدَّ جديد، أو ظهر أمر  إال  القول  نافلة 

بال ، فقد كتب القدماء والمحدثون في  ذي 

الظاهرة في مناظرات، ومناوشات قد  هذه 

ليراع سال فيها المداد كثيراً ، وكبى فيها ا

مواضع  في  لجام  إلى  األقالم  واحتاجت 

إلى  ووصوالً  القدماء  من  بدًءا  عدَّة 

لحن  وكتب   ، والمعاصرين  المحدثين 

اللسان،  اللغويين، وتقويم  وأغالط  العامة، 

على  شاهدة  والعوام  الخواص،  وأوهام 

 (  1)ذلك

لسان        على  كتب  ما  نتاج  من  ويبدو 
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دائرة  من  يوسع   ، متساهل   : واآلخر   ،

األمر   وهذا   ، اللغوي  أي   -الصواب 

والتساهل   القدماء   -التشدد  مع  يجري 

من  فئة  ولكل   ، المحدثين  مع  ويستمر 

 هؤالء رأيه وحججه التي يستند عليها.

منذ      اللغويين  أنَّ  مالحظة  من  والبدَّ 

وحتى  الهجري  الخامس  القرن  أواخر 

هذا إصالح   يومنا  من  أيديهم  نفضوا  قد 

العامة، واتجهوا إلى المثقفين وأرباب  لغة 

ألسنتهم  من  اعوجَّ  ما  ِمون  يقو  العلوم 

فكتبهم  أقالمهم  من  طاش  ما  ويسددون 

 يمكن أن تسمى لحن الخاصة.

الموضوع     هذا  باتجاه  دفعني  والذي 

هذا  أنَّ  األولى:  رئيستان،  نكتتان 

العمل ومجال  صرف  لغوي   الموضوع 

فيه يتماشى مع التطور اللغوي على لسان 

كثير من الخاصة والعامة ، والنكتة الثانية 

التصويبات  هذه  أنَّ  أيضاً:  والرئيسة 

قد  عليها  الوقوف  أريد  التي  اللغوية 

القرن  علماء  من  جهبذ  عالم  عرضها 

الحلي  إدريس  ابن  هو  الهجري  السادس 

)ت   )   (2)هـ(598الِعجلي  كتابه  في 

الحا ، وبدا السرائر  الفتاوي(  لتحرير  وي 

الوقوف عنده ، فعلى  يستحق  أمر  أنَّه  لي 

غير  وأصولي  فقيه  الرجل  أنَّ  من  الرغم 

اللغة  أهل  مرجعه في كل ِ ما كتب هو  أنَّ 

مسائل  كل  في  الفيصل  عنده  هم  بل   ،

عند  أقف  أن  ارتأيت  لذا  الخالف؛ 

الوضوح  بان فيها  التي  اللغوية  تصويباته 

يدعو ممَّا  حكم   والدقة  عليها  يترتب  أن 

 لغوي أو فقهي.

عصر     هو  إدريس  ابن  وعصر 

التصحيح  مجال  في  نبغوا  الذين  اللغويين 

الصقلي  مكي  ابن  أمثال  وغيره  اللغوي 

)ت501)ت   والحريري  هـ(، 510هـ(، 

البطليوسي)ت السيد  وابن 521وابن  هـ(، 

اللخمي)ت وجلُّ 577هشام  وغيرهم  هـ( 

قائم إدريس  ابن  الشيخ  ة، تصويبات 

برأي أهل اللغة، وهذا بحد ِ ذاته  ومتمسكة 

عندها  الوقوف  تستحق  علمية  ميزة  يُعدُّ 

هو  السرائر  كتاب  أنَّ  من  الرغم  على 

اللغة، زد على  الفقه، وليس في  كتاب في 

ذلك أنَّ آراء الشيخ لم يتعرض لها باحث، 

دقتها  من  الرغم  على  أهمية  تعط  ولم 

 واختالفها وجدتها في بابها.

بدا وبع    الطريقة  بهذه  العنوان  صياغة  د 

في  الشيخ  منهج  عن  أتحدث  أن  لي 

فكان  اللغوية  التصويبات  مع  التعاطي 

التصحيح  ظاهرة  األول:  المبحث  عنوان 

في  مقاربة  إدريس)  ابن  عند  اللغوي 

السادس  القرن  في  فاألعالم  المنهج(، 

منهجه،  منهم  واحد  لكل  الهجري 

لشيخ أو وأسلوبه، وربَّما قد اختلف معهم ا

بنفسه  لينأى  وتراً  طريقاً  سلك  أو  اتفق 

 ، والمشابهة  المشاكلة  عن  بعيداً 

من  له  بدَّ  ال  الشيخ  منهج  واستعراض 
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عندها  للوقوف  وموارد  مصاديق، 

ليظهر  الثاني  المبحث  فجاء  ومعالجتها 

فكان  األخطاء  معالجة  في  الشيخ  جهد 

في  إدريس  ابن  الشيخ  جهود   : بعنوان 

)ع اللغوي  وتوجيه(، التصحيح  رض 

تكون  أن  نتطلع  بخاتمة  البحث  وشفع 

 بمستوى نتاج هؤالء األعالم.

إال       سوقه  على  البحث  استوى  وما 

محل  اللغة  مظان  كل  إلى  بالرجوع 

 البحث، وأسال هللا التوفيق وحسن العاقبة.

اللغوي  التصحيح  ظاهرة  األول:  المبحث 

في  مقاربة  الحلي)  إدريس  ابن  عند 

 المنهج(

استوقفتني   من      التي  المفارقات 

اللغوية  الظاهرة  اختيار هذه  إلى  ودفعتني 

كان  وقد  العلم  شيوخ  من  شيخ  عند 

الفقه وأصوله وله اهتمامات  بعلم  متضلعاً 

عن  فضالً  ونكاته  التفسير  بعلم  شاخصة 

له  كان  الشيخ  أنَّ  والحواشي  التعليقات 

األلفاظ  بداللة  وكبير  واضح  اهتمام 

كتب ذلك  في  المعجمات   ومرجعه 

أنَّ  والحق   ، اللغويين  كبار  وتوجيهات 

إمام  الشيخ همة  امتلك  له فقد  يحسب  ذلك 

قمين  وهو  والقروم  القرون  عرفته  همام 

تستجلي  دراسة  له  د  تُنهَّ أن  حري  بالتأمل 

لمظان  وتتبعه  منهجه  بأناة  وتتقرى  دقته 

اللغة ، وكتاب السرائر شاخص كافل  أهل 

وجلُّ هذه   ، عنه  تحدثنا  المواضع في   بما 

والعرض  الوقوف  تستأهل  )السرائر( 

والنقد ، فالفقهاء واألصوليون يعودون في 

سلك  وقد  اللغة،  أهل  إلى  األلفاظ  معرفة 

خصباً  منهجاً  سرائره  في  إدريس  ابن 

فيها  فيستوقفه  الفقهية  المسالة  يعرض 

الخالف  ينشأ منه  الذي  التركيب  أو  اللفظ 

يس ما  غالباً  وكان   ، داللته  تعرض بحسب 

رأي أساتذته في ذلك ثم يردهم أو يناقشهم 

يتفق معهم وعلى رأس هؤالء األعالم  أو 

الطوسي)ت كتبه 460الشيخ  في  هـ( 

وهي  المشهورة  واألصولية  الفقهية 

 )المبسوط، والخالف، والنهاية(.

الشيخ     لمسالك  الدقيق  التتبع  وبعد 

الداللية واللغوية فيما يتعلق بداللة األلفاظ 

ف أقوال وجدته  ينقل  األحيان  من  كثير  ي 

قد  بل   ، بنصوصهم  ويستشهد  اللغة  أهل 

األشهر  أو  باألفصح  أحياناً  عليها  يحكم 

ذلك  المرجع في  أنَّ  عبارته  يختتم  ودائماً 

اللغة ، والحق أنَّه ال تكاد صفحة من   أهل 

داللة  عن  وقفة  من  تخلو  كتابه  صفحات 

ما  على  ذلك  في  وسنقتصر   ، المفردات 

 فيه توجيه أو متابعة.كان له 

بي ِناً      كان  آنفاً  عنه  تحدثُت  والذي 

وفي  السرائر  كتاب  محقق  عند  وواضحاً 

)المنتخب( فقد  مثل:  األخرى  الشيخ  كتب 

في  للشيخ  نقوداً  هناك  أنَّ  المحقق  ذكر 

إلى  موجهة  اللغوية  االستعماالت  بعض 

منها بعضاً  ذكر  وقد  الطوسي  ، (3)الشيخ 
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المحقق_   عنها :" وهي مهما ثم قال _أي 

ليست  أنَّها  إال  وجاهتها  في  كانت 

التصحيف  احتمال  مادام  بمستساغة 

موجوداً" القلم  سهو  من  ( 4)والتحريف 

أنَّها مستساغة وملفتة للنظر ويبدو  والحق 

يتذوقها  ولم  عدداً  يحصها  لم  المحقق  أنَّ 

إلى  أقرب  بعضها  كان  وإن  داللة 

اآلخر  فبعضها   ، والتحريف  التصحيف 

قائمة متن ولفظية  داللية  فرادة  وفيه  وع 

 على تغيير المعنى والحكم.

السرائر      كتاب  في  الشيخ  تتبعت  لقد 

أهل  فيها  ذكر  التي  المواضع  عن  باحثةً 

التي وقف عندها مصححاً،  والسيما  اللغة 

بين  يتوافق  فيما  األلفاظ  لداللة  ومصوباً 

المتعددة،  األلفاظ في نصوصها  هذه  داللة 

ع يترتب  أهل وما  ذلك من معنى عند  لى 

أو األصولي  الفقيه  يوظفه  أن  يمكن  اللغة 

الشيخ في جل ِ هذه  الداللة، وكان  بيان  في 

من  ومستفهماً  ومدققاً  معترضاً  المواضع 

اللغة  أنَّ  على  والتأكيد  المراد  بيان  أجل 

بيان األلفاظ  المعول عليه في  هي األصل 

.  عند أهل كل ِ فن 

الش     عبارات  كثرت  نحو وقد  على  يخ 

أبو على  اللغة ، قال  )ما وجدت في كتب 

العامة  األصمعي  قال  الفارسي،  النحوي 

في  الجوهري  قال   ، فتقول  تخطىء 

 الصحاح ، قال ابن السكيت، والصحيح ما

إليهم،  ذلك  في  فالمرجع  اللغة  أهل  قاله 

أهل  عند  بل  اللغويين،  جماعة  قول  وهو 

 اللغة يقال، وغير ذلك من العبارات(.

هو       أسلفنا  كما  السرائر  كتاب  إنَّ 

التصحيح  في  كتاباً  وليس  الفقه  في  كتاب 

التصحيح اللغوي  اللغوي فقد شاعت كتب 

القرن  والسيما  المختلفة  القرون  في 

ابن  فيه  عاش  الذي  الهجري  السادس 

إيراد  على   " الكتب  هذه  وتقوم  إدريس 

أو  لحن ،  بأنَّها  صيغ ، والحكم  أو  كلمات 

غلط أو   ، واليصح   خطأ   ، العامة  تقوله 

يجب  الذي  الصواب  وتذكر   ، استعماله 

الخاطئ" االستعمال  محل  وهذا   (5)إحالله 

العامة  لحن  في  ألف  من  كل  يعنيه  ماكان 

ذلك  ويظهر   ، والمحدثين  القدماء  من 

في  عالجوها  التي  األمثلة  من  بوضوح 

اإلعراب  في  يظهر  الذي  فاللحن  كتبهم، 

كان من نصيب مصنفات ا لنحويين ، مثالً 

كان من  الكلمة  بنية  يصيب  الذي  واللحن 

الذي: في  اللحن  الصرفيين ، "أمَّا  نصيب 

استعمال  في  أو  الصيغ  أو  األصوات 

نشأ عن التصحيف أو التحريف  أو  الكلمة 

 (6)فقد كان من نصيب اللغويين"

في       الحلي  إدريس  ابن  عن  شاع  وما 

أو  بالصيغ  يتعلق  كان  اللغوي  التصحيح 

إلى استعما يعزوه  كان  ما  أو  الكلمة  ل 

أن  واليفوتني   ، التحريف  أو  التصحيف 

المواضع  الشيخ في هذه  دفع  ما  أنَّ  أزعم 

اللغوية إلى بيان داللة األلفاظ هو المعنى، 
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المستعملة  الفقهية  المصطلحات  من  فكثير 

تتوافق مع  أن  يجب عنده  الفقه  أبواب  في 

فدراسة   ، واللغوية  المعجمية  الداللة 

من المع شاع  وما  األصوليين  عند  نى 

اللغة  أهل  على  قائم  عندهم  لغوي  تصور 

في  محل ِه  في  ذُكر  قد  يسير  تفاوت  على 

 مدونات أهل هذا الفن.

ابن       كتبه  ما  إنَّ  القول  وأستطيع 

يصنَّف  أن  يمكن  الباب  هذا  في  إدريس 

من  الضعفاء  غلط  باب  في  ويوضع 

الفقهاء ، عن سه يلحن فيه  أو ما  و الفقهاء 

نَة، وقد  أو عمد وعدم دقة أو لعجمة أو لِلُك 

وقفوا  قد  العلماء  من  جملة  ذلك  في  سبقه 

ابن  أمثال  وتمثلوه  وشخَّصوه  ذلك  عند 

اللسان( ،  )تثقيف  الصقلي في كتابه  مكي 

باب   ( أبواب كتابه  أحد  الصقلي  وسم  فقد 

ابن بري فقد  الفقه( وكذلك فعل  أهل  غلط 

الفقهاء( من  الضعفاء  )غلط  وال   كتب   ،

مصنفات  على  الشيخ  اطالع  يستبعد 

وتأثره  بهم  واالهتمام  العلماء  هؤالء 

الرغم من عدم  اللغة على  لمظان  بتتبعهم 

ولعل   ، منهم  باالستفادة  أو  بهم  التصريح 

وتبحره  علمه  سعة  عنه  ذلك  يدفع  ما 

الفقهية سواء  المسائل  لكل مفاصل  وتتبعه 

 أكانت لغوية أم خالفية أم منطقية.

في          اللحن  أنَّ  ذلك  على  يزاد 

من  كثير  عمَّ  قد  المتأخرة  القرون 

الفتاً للنظر، وهذا ما  الخواص حتى صار 

دعا الصقلي وغيره إلى أن يعقد أبواباً في 

الخواص  من  الطبقات  لهذه  تبعاً  كتابه 

 تمييزاً لغلطهم وتنبيهاً عليه.

تابع      فقد  الحلي  عند  بي ِن  واضح  وهذا 

كم الطوسي  هذه شيخه  جل ِ  في  أسلفنا  ا 

كثير  في  عليه  واستدرك  وَخطَّأه  المسائل 

الطوسي في  الشيخ  مقام  جاللة  على  منها 

 علم اللغة والفقه والتفسير.

وأحسب ذلك تفرداً من قبل الشيخ ابن      

إدريس ويعدُّ ضرباً من لحن الخواص بال 

اللحن في  اللون من  ُجمع هذا  فقد   ، ريب 

بعد أن ور الموارد  دت عند المتقدمين هذه 

 ، المختلفة  اللحن  كتب  ثنايا  في  أشتاتاً 

أنَّ جميع  أيضاً  إدريس  البن  يحسب  ومم ا 

ووجَّهها  بها  وصوَّ تتبعها  التي  المفردات 

كتاب  في  والمعنى  السياق  مع  ينسجم  بما 

ممَّن  المتقدمين  عند  أجدها  لم  السرائر 

العامة  ولحن  اللغوي  التصويب  في  كتبوا 

الَّ  إال  لمم ، وهذه فضيلة تضاف والخاصة 

أنَّها  ذلك  ر  يفس ِ الذي  ولعلَّ   ، فضائله  إلى 

ألسنة  على  وترعرعت  شاعت  ألفاظ 

بهذا  خاصة  اصطالحات  وهي   ، الفقهاء 

أنَّ االشكال في اللغة إنَّما  العلم ، وواضح 

االستعمال  هذا  أنَّ  المرء  اعتقد  "إذا  يقع 

صواب فاستعمله وهو خطأ ، أو إذا اعتقد 

ذلك وهو   أنَّ  فتجنبه  خطأ  االستعمال 

األمران هما مادة التصحيح  صواب فذانك 

وميدانه" إذا (  7)  اللغوي  المستقصي  وإنَّ 
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أن  العلماء ال يصح  من هفوات  شيئاً  وجد 

يتعجل  لئال  إظهاره  عن  الطرف  يغضَّ 

على  فيعمل  كتبوه  ما  على  يطلع  من 

 إفساده ويسيء في توظيفه.

قليل     في  إدريس  ابن  كان  من   وإذا 

سبيل  يتخذ  متسامحاً  متساهالً  المواضع 

أنكره  ما  لبعض  تجويزه  في  االتساع 

األخر على  األلفاظ  سائر  في  فإنَّه  العلماء 

ومتشدد،  متزمت  فهو  هذا  من  النقيض 

تواتر عند  ما  هو  عنده  الصواب  ومقياس 

 أهل اللغة وجاء على لسانهم.

أنَّه       إدريس  ابن  عند  استوقفني  والذي 

ل يترك  بيان لم  بال  مشكالً  أو  غامضاً  فظاً 

على  شُرح  قد  ظاهره  كان  وإن  وتوضيح 

حال  فحاله  العلماء،  من  تقدمه  من  أيدي 

يشرح  وهو  قال  حينما  اللخمي  هشام  ابن 

لثعلب)ت   الفصيح(  إنَّ 291كتاب)   " هـ( 

اكثر من تقدم إلى شرحه لم يُشفوا عليالً ، 

غرضاً  استوفوا  وال   ، غليالً  دوا  برَّ وال 

م وإنَّما وال   ، عرضاً  جوهره  من  يَّزوا 

فيض  من  وذكروا  بعضاً،  كل   من  فسَّروا 

 (8)غيضاً"

كل       في  وزاد  أجاد  لقد  ولعمري 

أظهر  فقد  استوقفته،  التي  المواضع 

بهدوء  اتسم  وقد  مشكالً  وأبان  غامضاً 

الباحث، وصواب المنهج  العالم وتمحيص 

أنَّ كالمه  كل ِه  ذلك  في  له  يحسب  وممَّا   ،

إليه وتو ذهب  عمَّا  يخرج  لم  جيهه 

ذلك  وفوق  قبله،  واللغويون  المعجميون 

لم  الفكرة  مهذب  العبارة  واضح  كان  أنَّه 

من  كثير  في  بل  تقدمه  من  على  يتهجم 

ذلك  فينسب  عذر  عن  له  يبحث  األحيان 

التصحيف  إلى  أو  النساخ  إلى  الخطأ 

يقع  المواضع  من  قليل  وفي   ، والتحريف 

نفسه في وهم فيجا نب الصواب من الشيخ 

 (9)حيث ال يدري

االستعماالت       من  أورده  ممَّا  ويبدو 

بالغلط كثير التشدد  أغلبها  التي حكم على 

بما  يعبأ  وال   ، اللغة  في  األفصح  ينشد   ،

هي  أو  فصاحة،  أقل   وجوه  من  دونه 

بمذهبه هذا يُعدُّ واحداً  ضعيفة جائزة وهو 

المعرفين،  اللغة  تنقية  مبدأ  أصحاب  من 

والتر اإلفراد  حيث  من  اللفظ  كيب فداللة 

هي  اللغة  وأهل  المعجمات  أصحاب  عند 

وعدمه  االستعمال  صحة  على  الحاكمة 

من  ينفتح  ما  مع  عنده  يتعارض  ال  وهذا 

التعبير باالستعمال المجازي سوى  مسالك 

)علم الفقه(  به وهو  يتحدث  الذي  الفن  أنَّ 

الداللة  تعدد  ما_  حد ِ  إلى   _ يحتمل  ال 

الخطأ ليقع في المستجد  لمصطلحاته، وإن  

اللفظ  داللة  في  وأخرى  أحياناً  المستحدث 

عليه  يطلق  أن  يمكن  وما  يحتمله  وما 

بلحاظ ثقافة المستعمل للغة حين ال يوضع 

وقد   ، اللغة  له  حددته  الذي  موضعه  في 

يوافق  ال  ما  معناه  من  الخافي  في  يكون 

في  فيستعمل   ، فيه  وضع  الذي  الموضع 

جني)ت ابن  قال  وجهه.  هـ(:" 392غير 
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است عن فربَّما  به  فراغوا  الشيء  هواهم 

في   ،(10)  القصد" الوهم  يقع  وربَّما 

استعمال األلفاظ بسبب التقارب في الداللة 

أو  حجر  اللغوي  التصحيح  في  وليس   "

يهدف إليه  إنَّ قوام ما  إذ  إلزام ،  أو  تقييد 

االستعمال  على  ينبهوا  أن  المصححون 

على  ينهض  ال  الذي   ، الصحيح  غير 

المعجمات"أصل في اللغة ، وال   (.11)تقره 

فإنَّ      تقدم  ما  كل ِ  من  الرغم  وعلى 

على  ينطوي  اللغوي  للتصحيح  التصدي 

اليسير  المجازفة، فليس من  كبير من  قدر 

أو  للفظ،  داللة  أو  بناًء  مانع  يمنع  أن 

إليه  تناهى  ما  على  معتمداً  لغوياً  تركيباً 

الشواهد  من  لديه  توافر  وما   ، العلم  من 

باتساعها مكاناً وزماناً ، والدالئل ، فالل غة 

اإلحاطة  السهل  من  ليس  تراثها  وبثراء 

أنَّ  عن  فضالً   ، تامة  إحاطة  دقائقها  بكل ِ 

فيجانب  وهم  في  هو  يقع  قد  المصحح 

جهد  رافق  فقد  هنا  ومن  الصواب، 

آخر، هو متابعة ما يقرره  التصحيح جهداً 

إلى  محتاج  فالتصحيح   ، المصححون 

 تصحيح.  

بنا      مهمة   ويجدر  مسألة  إلى  ننوه  أن 

في  عنده  المرجع  إدريس  ابن  عدَّها  قد 

حيث  من  وداللتها  األلفاظ  على  الحكم 

أهل  إلى  الرجوع  وهي  والخطأ  الصواب 

إنَّ  أقول:  المعجمات،  وأصحاب  اللغة 

يصح  فيما  المعجمات  إلى  االحتكام 

ال وما  دائماً   استعماله  يتحقق  ال  يصح 

المعجمات أنَّ  ذلك  على  كلَّها   والدليل 

العروس  تاج  إلى  للخليل  العين  من  ابتداًء 

وكلَّ  المسموع  كلَّ  تستوعب  لم  بيدي  للزَّ

الشعرية والنثرية ،  النصوص  في  الوارد 

من  كثيراً  علماؤنا  عليها  استدرك  ولهذا 

كان  إذا  أمَّا   ، بها  أخلَّت  بدالالت  األبنية 

إليها أو إلى أهل اللغة _كما فعل  الرجوع 

ير من المواضع_ بدافع ابن إدريس في كث

إفراداً  اللفظ  داللة  وبيان  المعنى  تأييد 

يعدُّ  بل  بذلك  بأس  فال  واستعماالً  وتركيباً 

وكان  إنكارها  أو  ردَّها  يمكن  ال  ة  حجَّ

رجوعه إليها من هذا الباب بعد التمحيص 

 والتدقيق.

علم      فسعة  القول  من  بدَّ  وال  كان  وإن 

ووضوح  وإلمامه،  وإحاطته،  الرجل، 

هادفة  خطاً  يرسم  القارئ  تجعل  منهجه 

غير  من  فهو   ، تطلعه  حسن  على  قائمة 

عن  ويستفهم  الغامض  يعالج  تراه  قصد 

الرؤى  األفكار واضح  متسلسل   ، المشكل 

ال  منهجه  من  جزء  عنده  والتصويب   ،

تتب على  قاصداً  يرى يعمل  وال  عه، 

إلى  والرجوع  ذلك  بيان  في  ضرورة 

واالستعمال  فالسياق   ، مصادره 

 ، عنده  الحاكمة  هي  المعنى  وضرورات 

النقل  بحسن  يتسم  ذلك  عن  فضالً  وهو 

سلف  لخير  خلف  خير  وهو  واألمانة 

فروقها  على  ويعمل  اللغة  يتذوق 

في  تلطف  من  األوائل  فات  ما  ويستدرك 
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 صياغتها وعبق في ظاللها.   

ابن إدريس  الشيخ  الثاني: جهود  المبحث 

)عرض  اللغوي  التصحيح  في  الحلي 

 وتوجيه(

ظاهرة          عن  أتحدث  وأنا  يسعني 

التي  بالُحلَّة  أصفها  أن  اللغوي  التصحيح 

تتزين بها اللغة ، ويشف سماعها ويُنصت 

إلى عذوبة ورهافة جرسها ووقعها، وهذا 

من  لها  سيق  ما  مع  بوجه  يتعارض  ال 

وتبدل وعدول ، وهي صفة لتثقيف تطور  

ابن  وصفها  كما  الجنان  وتلقيح  اللسان 

التي  الدقة  ولغرض  الصقلي،  مكي 

المنهج  مع  وتماشياً  العربية  بها  تتصف 

بيان  في  عليه  سنتكئ  الذي  التحليلي 

وصياغتها  وداللتها  األلفاظ  غرض 

من  بدَّ  ال  وصياغتها  تفردها  وحسن 

إدريس في توجيه ابن  الشيخ   عرض جهد 

فتلقفها  له  عَرَضت  التي  األلفاظ  بعض 

بتوجيهها  فعدل  داللتها  عنده  وامتنعت 

عنده  الغرض  فاستقام  أصولها  على  ونبَّه 

المعرفة  وأساطين  اللغة  أهل  بمعية 

أقف على بعض ممَّا جاد به ان   وسأحاول 

(12) 

 مادة )رقَل( )رَخل() نَقَد( -1

الزكاة        كتاب  في  إدريس  ابن   –ذكر 

الغن زكاة  أبو   -مفي  شيخنا  وذكر  قال:" 

الجزء  في  هللا(  الطوسي)رحمه  جعفر 

المتولد  مسألة   : خالفه  مسائل  من  األول 

غنماً  يسمى  كان  إن   ، والغنم  الظباء  بين 

ال  غنماً  يسمى  ال  كان  وإن   ، منه  أخرج 

استدالله:  في  قال  ثم   ، الزكاة  منه  يخرج 

الظباء ،  آباؤها  المكية  الغنم  إنَّ  قيل:  وقد 

م َرقَل وتسمية  والغنم  الظباء،  بين  تولد  ا 

اسم  تناول  من  يمتنع  ال   ، ِرقال  وجمعه 

فعليه  الزكاة  عنها  أسقط  فمن  له،  الغنم 

 (13)" الداللة

ما        قائالً:"  إدريس  ابن  ردَّ  وقد 

يبنى من  الذي  في  اللغة  كتب  في  وجدت 

والفاء  الراء  وال   ، والالم  والقاف  الراء 

والفاء وا الزاء  وال  يقارب والالم،  لالم ما 

الصورة  هذه  وأظن  شيخنا،  ذكره  ما 

أمَّا   ، قلم  طغيان  أو  تصحيف  فيها  جرى 

من  أو   ، منه  نُقلت  الذي  الكتاب  من 

وقصور  الكتابة  نظام  في  لخلل  النساخ 

من  منفصلة  النون  الكاتب  فرأى    ، فيها 

فظن ها   ، طول  فيها  كان  والدال   ، القاف 

المنفصلة عن القاف   النون  راًء الًما وظن  

محركة   ، نقد  هي  وان ما   ، رقل  فكتبها 

غير  والدال  بالتحريك   والنقد   ، القاف 

قصار   ، الغنم  من  جنس   ، المعجمة 

بالبحرين  يكون   ، الوجوه  قباح   ، األرجل 

كتاب  في   ، الجوهري  ذكره  هكذا   ،

اللغة" أهل  من  وغيره  ثم (  14)  الصحاح 

دريد:" ابن  قول  ناقالً  إدريس  ابن   زاد 

، الغنم  ،   دقال  دقلة  شاة  يقال  صغارها 

صغيرة،  كانت  إذا   ، فعلة  وزن  على 
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المفتوحة ، والقاف ،  المعجمة  بالدال غير 

أقرب إلى تصحيف الكلمة ، واألول  وهذا 

فعلى   ، الكالم  ظاهر  يقتضيه  الذي  هو 

قول ابن دريد في الجمهرة ، يكون الناسخ 

الدال الفوقانية ، فظنَّها راًء  ، قد قص ر مد  

 (15)التصحيف"وهذا وجه 

الشيخين مسائل عدَّة     ويترتب على قول 

أحاول الوقوف عليها بشيء من التفصيل، 

للشيخ  الخالف  كتاب  إلى  رجعت  وحينما 

إدريس قد  ابن  الشيخ  أنَّ  وجدت  الطوسي 

بأمانة ودقة عالية غير أنَّه قد  المسألة  نقل 

أيضاً، على  المادة  لهذه  تصحيف  في  وقع 

أنَّه قد ظنَّ   أنَّ النساخ هم الذين الرغم من 

به  جاء  الذي  التصحيف  هذا  يتحملون 

المعنى.  ظاهر 

     ( كتابه  في  الطوسي  الشيخ  إنَّ  أقول: 

الظباء  بين  المتولد  سمى  قد  الخالف( 

خل( أي بحرف الخاء وليس  والغنم بـ) الرَّ

ابن  نقله  )رقل( كما  وليس  )رخل(  القاف 

كل ِ  قبل  لي  بدَّ  وال  السرائر،  في  إدريس 

قل(  الرَّ و)  خل(  )الرَّ بين  أفرق  أن  شيء 

على  السابقين  النصين  في  جاءتا  اللتين 

 لسان الشيخين.

أنَّ       الخليل وهو  ذكره  اللغة  في  قل  فالرَّ

اإلسراع يعني  عند (16)اإلرقال  ق ل  والرَّ  ،

ِرق لة الواحدة  النخل،  يعني:  دريد  (، 17)ابن 

إرقاالً  وأرقلت  قائالً:"  الفيومي  وزاد 

ضرب طالت   وهو  إرقاالً  الناقة  وأقلت 

السير" فالرقلة هي النخلة   ،  (18)سريع من 

وقد  الجبَّارة،  فوق  وهي  اليد  فاتت  التي 

ذلك  في  األصمعي  كالم  منظور  ابن  نقل 

فهي  المتناول  يد  النخلة  فاتت  إذا  قائالً:" 

قلة  ارتفعت عن ذلك فهي الرَّ جبَّارة ، فإذا 

ه واإلرقال  ورقاٌل...  رق ٌل  و وجمعها 

الخبب" فوق  العَد و  من  ضرب 
  (19) ،

فالرقل النخل الذي فات اليد أي طال ونما 

إليه  أشار  الذي  اإلسراع  ذلك  في  ويلحظ 

االرتفاع  بين  أنَّ  شك  وال   ، الخليل 

 واإلطالة واإلسراع وجه شبه كبير.  

غيره     ال  بالضم  خال  فالرُّ خل(  أمَّا)الرَّ

الضأن أوالد  من  األنثى  خل   (20)هو  والر ِ

من  األنثى  الجوهري  عند  الخاء  بكسر 

وزاد األزهري أنَّ   (21)  أوالد الضان أيضاً 

خل هو األنثى من ِسخال الضأن  (22)الرَّ

ابن      إليه  ذهب  ما  إلى  أعود 

إدريس)رحمه هللا( فهو يرى أنَّ الكلمة قد 

هو  الطوسي  الشيخ  أراده  وما  فت  ُصح ِ

ساب معناها  بين  التي  )نَقَد(  وهي كلمة  قاً، 

األرجل...  جنس من الغنم كما قال قصار 

تعارض     النصوص  في  انَّ  وأحسب 

قاله  بما  وقلنا  تنزلنا  فإذا  ظهور،  وعدم 

تصحيف في  هناك  أنَّ  إدريس  ابن  الشيخ 

كلمة) َرقَل( وما أراده الشيخ الطوسي هو 

 ، لسانه  على  نقد  كلمة  بيان  وبعد  )نَقَد( 

)النَ عالقة  ما   : مستفهمين  التي نقول  قَد( 

بأصل  القصيرة  األرجل  ذات  الغنم  هي 
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بزكاة ما تولد بين  المتعلقة  المسألة  عنوان 

إدريس  ابن  لنا  يبين  فلم  ؟  والغنم  الظباء 

بين الظباء والغنم يسمى )نقد(،  أنَّ ماتولد 

هذا  كالمه  من  يفهم  الذي  كان  وإذا 

بين  الظاهر  حيث  من  عالقة  فال  المعنى، 

في   التي  الغنم  هذه  وبين صفات  البحرين 

الظباء والغنم، فلم يقل أحد من  ماتولد من 

يتولد بين الظباء والغنم  الذي  إنَّ  اللغويين 

أشار  التي  )النقد(  كصفات  صفاته  تكون 

دريد  ابن  نص  وحتى  إدريس،  ابن  إليها 

ووسمه  كالمه  به  إدريس  ابن  م  تمَّ الذي 

إشارة  أدنى  فيه  تكن  لم  أيضاً  بالتصحيف 

 ء والغنم.لما تولد بين الظبا

أوردها الشيخ       التي  الكلمة األصل  أمَّا 

التي  خل(  الرَّ وهي)  بينا  كما  الطوسي 

كما  السخال  أنثى  أو  الضأن  أنثى  تعني 

فربَّما  المعجمات،  أهل  ذلك  إلى  ذهب 

ينطبق عليها أصل المسألة بلحاظ أنَّ أنثى 

بين  المتولد  هي  الضأن  أنثى  أو  السخال 

الس بين  أو  والغنم  ، الظباء  والغنم  خال 

ما  وهذا  الزكاة،  عليها  تقع  التي  وهي 

حينما  استدالله  في  الطوسي  إليه  أشار 

من  يمتنع  ال  رخال  وجمعه  ورخل  ذكر) 

وهو  الَحَمل  له(بخالف  الغنم  اسم  تناول 

االستدالل  هذا  ويعزز  الذكر،  الغنم  ولد 

أيضاً قول الشيخ الطوسي)إنَّ الغنم المكية 

ت ما  وتسمية  الظباء  الظباء آباؤها  بين  ولد 

والغنم رخل( فقد حدد أنَّ آباء الغنم المكية 

الظباء   خاص   –هي  غنم  جنس  وهذا 

يسمى) رخل( واألنثى هي الغنم   -بالمكية

رخل(  يدعى)  ذلك  من  تولد  وما  المكية 

الغنم  اسم  تناول  الرخل( من   ( يمتنع  وال 

اللغويين،  رأي  على  أنثى  كان  وإن  له 

وضو أكثر  الطوسي  الشيخ  في وكان  حاَ 

التبيان  تفسيره  في  )الرخل(  معنى  بيان 

َخاُل أوالد الضأن واحدها  الر ِ حيث قال :" 

 .(23) رخل وفي األنثى رخلة"

إدريس     ابن  ظنَّ  التي  رقل(  كلمة)  أمَّا 

فال  تصحيفاً  )نَقَد(  كلمة  محل  حلَّت  أنَّها 

بأصل المسألة  لها عالقة  لها وليس  وجود 

بعيد ، و لم يشر ابن ال من قريب وال من 

النخلة  وهي  معناها  إلى  حتى  إدريس 

ذلك  ذكر  عن  ترفع  قد  ولعله  الطويلة 

أشار.  بلحاظ نسبتها إلى النساخ كما 

أن      من  إدريس  ابن  فات  وكيف  أقول: 

 ، )َرَخل(  من  مصحفة  يجعل)رقَل( 

حرف واحد  في  الكلمتين  بين  فالتصحيف 

 ، الحال  واقع  إلى  أقرب  وهذا   ، فقط 

عل وطأة  يلجم وأخفُّ  وبه  النساخ  ى 

السهو، والخطأ من كلمة  القلم عن  جريان 

في  تام  تصحيف  إلى  تحتاج  التي  )نقد( 

المعنى  عن  فضالً  هذا   ، حروفها  أغلب 

و)نقد(  بـ)رخل(  يتعلق  فيما  سقناه  الذي 

والغنم،  الظباء  بين  بالمتولد  ذلك  وعالقة 

)النقد(  يعدُّ  ابن فارس  أنَّ  ذلك  على  يزاد 

الغنم صغار  ابن -بمعنى  إليه  ذهب  الذي 

وممَّا   -إدريس قال:"  إذ  الباب  عن  شذوذاً 
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الغنم"  (24) شذَّ عن الباب: النقد صغار 

كل ذلك يمثل جملة من القرائن الحالية     

يكون  أن  باتجاه  تدفع  التي  والمقامية 

الظباء  بين  المتولد  مسألة  إلى  األقرب 

و)  الرقل(   ( دون  خل(  الرَّ هو)  والغنم 

والشوا حدَّ النقد(  تصل  ذلك  على  هد 

االطمئنان ، وقد زاد ذلك تاكيداً انَّ الشيخ 

الطوسي قد ذكر الرخل في كتابه الخالف 

التبيان،  تفسيره  في  أيضاً  بذكره  وعززه 

الفقه  كتب  أغلب  إلى  دقيقة  وبمراجعة 

خل(  )الرَّ يذكرون  جميعاً  تجدهم  والحديث 

أن  دون  الغنم  أو  الضأن  أنثى  أنَّه  على 

بشاهد ينطبق على )   يأتوا  أن  يمكن  واحد 

لم  التصحيف  النقد(، ومسألة   ( أو  الرقل( 

العصور  مر   على  العلماء  كبار  منها  يبرأ 

التصحيف عدد منهم "كعيسى  في  وقع  إذ 

عمر)ت بن 149بن  عمرو  وأبي  هـ( 

)ت واألخفش 154العالء  هـ( 

والخليل)ت158الكبير)ت هـ( 175هـ( 

زيد)ت هـ( 215وأبي 

 (25" )وغيرهمهـ(...  216واألصمعي)ت

 )الجالهق( -2

على        والذبائح  الصيد  كتاب  في  جاء 

لسان ابن إدريس" وال يؤكل من الطير ما 

ما  اال    ، الصيد  آالت  أنواع  بسائر  يصاد 

اال  ما يقتله السهم ، ويكون  ذكاته ،  أدرك 

ترك  أو   ، إرساله  عند  سمى  قد  مرسله 

لوجوبها..،  اعتقاده  مع   ، ساهياً  التسمية 

ب صيد  وهو أو  الجالهق  وهو  ـ   ، البندق 

 ، القوس  عن  به  يرمى   ، المدور  الطين 

 » جالهة   « بالفارسية  وأصلة  فارسي 

وليس   ، وجالهقتان  جالهقة  الواحدة 

بعض  يظن ه  كما   ، القسي   ، الجالهق 

 ، مقنعته  في  المفيد  شيخنا  وقال  الن اس. 

 ، البندق  قسى  وهي   ، الجالهق  ورمي 

ـ ، والصحيح ما ذكرناه ،   فإنَّه قول حرام 

في  الجواليقي  ابن  ذكره   ، اللغويين 

في  الجوهري  أيضا  وذكره   ، المغرب 

أهل  على  واالعتماد   ، الص حاح  كتاب 

 ) اللغة في ذلك ، فإنهم أقوم به"

هي     )الجالهق(  أنَّ  إدريس  ابن  ذكر 

الذي  المدور  الطين  أي هي  الطين  كرات 

الصيد  القوس ويستخدم في  به عن  يرمى 

فارسي   وهو  وليس ،  )جالهة(  وأصله 

الجالهق  قوس  أي  القسي  عنده  الجالهق 

كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء الذين بدا 

 ، اللفظي  المشترك  من  اللفظ  هذا  أنَّ  لهم 

بقول  إليه  ذهب  ما  إدريس  ابن  وعزز 

اللغويين أمثال الجواليقي والجوهري وردَّ 

المفيد   شيخه  أنَّ –على  يرى  الذي 

ال قسي  نفسها  هي  وذهب -بندقالجالهق 

الذي  البندق  هي  الجالهق  أنَّ  إلى  الخليل 

دخيل وهو  به  ابن   (27)يرمى  قال  وكذلك 

الصبيان  به  يرمي  الذي  والجالهق  دريد" 

 (28)البندَق"

كالم      نقل  قد  إدريس  ابن  وشيخنا 
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القائل:" لم يجتمع الجيم والقاف  الجواليقي 

والجالهق  بحاجز...  إال  عربية  كلمة  في 

به   يرمى  الطين الذي  وهو   ، الصبيان 

به عن القوس" يرمى  المدملق   (29)المدور 

الجوهري  ذلك  إلى  الجواليقي  وقد سبق   ،

قوس  ومنه   ، البندق  والجالهق:  قائالً:" 

وهي  )جله(  بالفارسية  وأصله  الجالهق، 

ي  سم ِ بها  جلهاً  والكثير  غزل  كبة 

 (.30)الحائك"

الجواليقي      قدم  قد  إدريس  ابن  ولعل 

الجوهر كلمة على  الجالهق  ؛ألنَّ  ي 

اهتماماً  وأكثر  أقرب  والجواليقي  فارسية 

أنَّ  والحق   ، غيره  من  األلفاظ  بهذه 

وتخصيصا  دقة  أكثر  كان  الجوهري 

خصصها  حينما  الجالهق  لفظ  لداللة 

 ، الجالهق  قوس  ومنه  قال  ثم  بالبندق 

الجالهق  قوس  إنَّ  يقول:  أن  يريد  وكأنَّه 

الطي كرات  هي  التي  الجالهق  أو غير  ن 

 البندق.

الجواليقي كان"     أنَّ  الباحثين  أحد  وذكر 

اللغة ،  أهل  بعض  : وقال  يقول  ما  كثيراً 

 : يقول  أو  احياناً  الجوهري  يعني  وهو 

وقال ويريد ابن دريد... ومعظم كتابه هذا 

أن  الثقات، من غير  ممَّا جمعه من هؤالء 

 (.31)يبين صحة اقوالهم أو مدى صحتها"

على     اعتمد  قد  الجواليقي  أنَّ  ويبدو 

علماء سبقوه في نقل مواد كتابه من كتبهم 

وعلى   ، عنهم  المروية  أقوالهم  من  أو 

عدَّة  أوهام  في  وقع  فقد  ذلك  من  الرغم 

النقول  بعض  نسبة  يغفل  أنَّه  ومنها 

للقارئ  فيبدو  أصحابها  إلى  والروايات 

نفسه الجواليقي  آراء  ما (  32)أنَّها  وهذا 

إليه فقد سبقه الجوهري في أرد اإلشارة  نا 

الجواليقي  يختلف  ولم   ، الجالهق  معنى 

لم  أنَّه  غير  عنه  الجالهق  لمعنى  نقله  في 

العيوب  من  وهذا   ، الجوهري  إلى  ينسبه 

 التي نسبت إليه كما أشرنا.

للجالهق       المعنى  هذا  عن  يخرج  وال 

بيدي  والزَّ منظور  ابن  إليه  ذهب  ما 

بَّما هذا التواتر في نقل ، ور(33)والطريحي

هو  للفظة)الجالهق(  اللغوي  المعنى  هذا 

على  يعمل  إدريس  ابن  جعل  الذي 

تستقيم  أن  أجل  من  لغوياً  تصحيحها 

وداللته،  الصيد  مراد  ويتحقق  داللتها 

 ويصحح ما ذهب إليه الشيخ المفيد.

إدريس هو        ابن  الشيخ  إليه  وما ذهب 

اتفاق  شبه  إلى  العلماء  ذهب  قد  إطالق 

القوس وداللته( فقد ذكر  )في معنى  عليه 

الشيخ الطوسي ثالثة أنواع من األقواس " 

قوس  وهو  نشاب  وقوس  قسي  من  قوس 

العرب...  قوس  وهو  نبل  وقوس  العجم 

قوس  وهو  جالهق  قوس  له  ويكون 

يعن(  34)البندق" عندهم وهذا  القوس  أنَّ  ي 

الطين ، وقد  أو كرات  البندق  يختلف عن 

كالم  على  معلقاً  البحراني  المحقق  زاد 

عرفاً  نقل  الشيخ  ولعل  الطوسي:"  الشيخ 
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يطلق  إنَّما  القوس  أنَّ  في  عامياً  أو  لغوياً 

السابقة" الثالثة  على  قال (  35)حقيقة   ،

قوس  له  يكون  أو  الحلي:"  العالمة 

البن-جالهق قوس  ، (36)"-دقوهي 

اتفاق  شبه  عليها  يكون  يكاد  فالجالهق 

التي  وهي  القوس  أسماء  أحد  أنَّها  على 

بها كرات البندق.  تضرب 

اللغة       أهل  عليه  تشاكل  ما  هذا 

رأي  ذلك  عن  وشذَّ  المعجمات  وأرباب 

تعني  وال  قال:"  حيث  دوزي  لرينهارت 

كلمة بندق كرات من الطين أو الزجاج أو 

ب بها  يرمى  بل تعني المعدن  الجالهق فقط 

قذافة  أي  الجالهق  وهو  البندق  قوس 

بندق  كلمة  صارت  وقد  أيضاً...  البندق 

 (37)بمعنى الجالهق"

الرجل قد ذهب إلى ذلك من      أنَّ  ويبدو 

وكثرة  داللياً  وتطورها  اللغة  توسع  باب 

بعضها  مكان  األلفاظ  بعض  استعمال 

االشتراك  من  شيء  فيه  استعماالً  اآلخر 

وطبيعة   اللغوي، اللغة  طبيعة  وهذه 

ذلك  في  يتساهل  فمن  أيضاً،  االستعمال 

يعمل على االقتراب والتناوب ومن يتشدد 

ودقيقة  واحدة  داللة  يعطي  الدقة  وينشد 

فرادة  إلى  ويسعى  اللغوية  األلفاظ  لكل 

وبيان  المعنى  دقة  أجل  من  تعبيرية 

من  كثير  ينشده  كان  ما  وهذا  المراد، 

اللغوي   التصحيح  كتبهم أصحاب  في 

 ومؤلفاتهم وحذا ابن إدريس حذوهم.

 ) الحارصة( -3

والجنايات          الديات  كتاب  في  جاء 

الجراحات أنواع  إدريس   (38)في  ابن  قال 

الجراحات عشرة ،  :" حررناه ،  ما  فعلى 

ثمانية  الجراحات  نهايته  في  شيخنا  وقال 

ثم   ، الدامية  وهي  الحارصة  أولها 

ثم  ، المتالحمة  ثم   ، الس محاق   الباضعة 

المشيخة  من  الجل ة  مذهب  اخترناه  والذي 

المرتضى...  السي د  مثل   ، أصحابنا  من 

والفقيه  المفيد...  شيخنا  يذهب  هذا  والى 

جماعة  قول  وهو   ، رسالته  في  ر  سال 

عبيد  وأبي   ، األصمعي  مثل  اللغويين 

قتيبة...وشيخنا  وابن   ... م  سالَّ بن  القاسم 

الدامي هي  الحارصة  جعل  جعفر  ، أبي  ة 

وجعل   ، الباضعة  الدامية  مكان  وجعل 

وبعدها   ، المتالحمة  الباضعة  مكان 

جعلوا  أصحابنا  وجميع   ، السمحاق 

بال  السمحاق  الشجاج  من  الرابعة 

 (39)خالف"

عدد    في  فالقول  اإلجمال  نحو  وعلى 

عند  فيه  مختلف  ترتيبها  وفي  الجراحات 

الموضع   (40)الفقهاء  هذا  في  وغرضنا   ،

الحا أنَّ  على رأي بيان  الدامية  هي  رصة 

ابن  يرى  كما  غيرها  أم  الطوسي  الشيخ 

بمباحث  متعلق  أمر  وهذا   ، إدريس 

الفقهاء  قبل  والمعجميين  اللغويين 

ابن  عليه  سار  ما  وهذا  واألصوليين 

 إدريس في نصه المتقدم.
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قد       واألصوليين  الفقهاء  أنَّ  ويبدو 

والباضعة  والدامية  الحارصة  في  اختلفوا 

اتفق الجراحات، وقد  من  غيرها  على  وا 

من  وغيره  الطوسي  الشيخ  دفع  ما  وهذا 

هي  الحارصة  إنَّ  القول  إلى  األعالم 

اختلف   (41)الدامية إدريس فقد  ابن  وأمَّا   ،

األعالم  من  وغيره  الطوسي  الشيخ  مع 

اللغويين ، ويظهر أنَّ قول  بناًء على قول 

تناقله  قد  اللغويين  من  وغيره  األصمعي 

فيما فقد   الفقهاء   ، لديهم  حجة  ويعدُّ  بينهم 

الصدوق قوله:" قال األصمعي : أول  نقل 

تحرص  التي  وهي   ، الحارصة  جاج  الش ِ

ثم  الباضعة  تشققه...ثم  يعني  الجلد 

أول  وقال (،42) المتالحمة" قتيبة:"  ابن 

تقشر  التي  وهي   ، الحارصة  جاج  الش ِ

 .(43) الجلد قليالً"

الفراهيدي:"      الخليل  قال  أقول: 

كما  قليالً  الجلد  تشق  ة  شجَّ والحارصة: 

والمطر  الثوب...  القصَّار  يحرص 

يخرقها" األرض  نقل (44)يحرص  وقد   ،

قال  قائالً:"  األصمعي  كالم  الهروي 

كالم  دخل  الشجاج  في  وغيره  األصمعي 

بعضهم في بعض: أول الشجاج الحارصة 

التي  يعني  الجلد  تحرص  التي  وهي   ،

الباضعة وهي الت ثم  ي تشق اللحم تشقه... 

المتالحمة.. ...ثم  الجلد  بعد   تبضعه 

والدامية هي التي تدمي من غير أن يسيل 

دم" ونقل ذلك أبو بكر األنباري   ،(45)منها 

 (46) فالحارصة عنده غير الدامية...

جاج    الش ِ أنواع  في  الخالف  أنَّ  ويبدو 

اللغويين  عند  ودقيق  محتدم  والجراحات 

لكل   وضعوا  قد  أنَّهم  وعالمة غير  جرح 

أختها وهذا واضح بي ِن  تختلف عن  تسمية 

الحارصة  بين  الفرق  في  وخاصة  عندهم 

الرغم من تقاربهما وجيء   -والدامية على 

اآلخر تلو  فإذا   -أحدهما  الثعالبي:"  قال 

الدم فهي الباضعة  تسل  اللحم ولم  بضعت 

فهي  الدم  وأسالت  اللحم  بضعت  فإذا 

بعة داللة ، فاالستطراد في متا  (47)الدامية"

عند  الحارصة  عن  واختالفها  الدامية 

هذه  أسماء  ترتيب  وكذلك  اللغويين 

لغوية  ومعرفة  دقة  عن  ينبئ  الجراحات 

بها الشيخ ابن إدريس وجعلها بمثابة  تميَّز 

الفقهية  مباحثه  كل ِ  في  عليه  سار  منهج 

عن  مختلفة  ...فالدامية  واألصولية 

الجوهري:"  قال  اللغويين  عند  الحارصة 

الدامية"  فإن فهي  الدم  ، واألصح (48)سال 

دماً  تسيل  التي  انَّ  ايضاً  فارس  ابن  عند 

الدامية أسلفنا (49)هي  كما  فالحارصة   ،

تحرص  فالتي  الدامية  عن  تماماً  تختلف 

تختلف  أنَّها  شك  ال  قليالً  تشقه  أي  الجلد 

ابن  يقول  لذا  دماً  تسيل  التي  الدامية  عن 

لجلد منظور:" الحارصة وهي التي تق شر ا

 (.50)وال تدميه والدامية وهي التي تدميه"

أنَّ تخطئة ابن       تقدم  والحق في كل ِ ما 

بين  الفرق  في  الطوسي  للشيخ  إدريس 
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كثرة  على  قائم  والحارصة  الدامية 

سار  قد  منهج  وهو  اللغوي،  االستعمال 

بعض  أنَّ  من  الرغم  على  األوائل  عليه 

الش دعا  ممَّا  بينهما  يفرق  لم  يخ اللغويين 

الطوسي إلى القول بترادفهما وعدم الفرق 

الفقه  علماء  بعض  ديدن  وهذا  بينهما، 

الداللة  أنَّ  من  الرغم  على  واألصول 

حكم  عليها  سيترتب  لأللفاظ  اللغوية 

 شرعي ودية ومقدار.

إدريس      ابن  الشيخ  على  يحسب  وممَّا 

بين  اختالفاً  هناك  أنَّ  إلى  يُشر  لم  أنَّه 

بين داللة هذه   -نسبياً وإن كان    –اللغويين  

يكن مدققاً  لم  الطوسي  الشيخ  وأنَّ  األلفاظ 

في هذه المسألة بل ذهب إلى تخطئته بناًء 

بمعنى  اللغويين،  من  المشهور  قول  على 

هذا  ومن  االستعمال،  في  األفصح  أنَّه 

ركب  قد  إدريس  ابن  الشيخ  أنَّ  يتضح 

الحكم  في  غيره  مشايعة  في  صعباً  مركباً 

ا هذه  معظم  بالغلط، على  الستعماالت 

الجواز.  وتشدد وأنكر ما فيها من وجوه 

 

يع( -4 ُوعٌ( )أص   )آُصع( )أص 

أقسام        في  اإليمان  كتاب  في  جاء 

إدريس:" ابن  قال  وأحكامها   الكفارات 

الص اع  جمع  نهايته  في  جعفر  أبو  شيخنا 

بامرأة  تزوج  اصع ، فقال كفارة من  على 

وإنَّم دقيق،  من  اصع  خمسة  عد تها  ا في 

األصمعي  قال   ، أصوع  الصاع  جمع 

ثالثة أص ع ، وان ما  تخطى ، فتقول  العامة 

الصاع  يذك ر  وقد   ، أصوع  ثالث  يقال 

 ، أصوع  على  جمعه  ان ثه  فمن   ، ويؤنث 

 (51)ومن ذك ره جمعه على أصواع"

يكال     الذي  والصاعُ  الجوهري:"  قال 

ُوعٌ  أص  والجمع  أمداد،  أربع   وهو  به، 

من   أبدلت  شئت  المضمومة وإن  الواو 

ويقال  الصاع،  في  لغة  والُصواع  همزة، 

فيه" يُشرب  إناء  سيده (52)هو  ابن  وزاد   ،

الصاع يذكَّر ويؤنث، وجمعه أص ُوع،  بأنَّ 

وهذا ما جعل ابن ،  (53)وأص واعٌ وصي عان

مكي الصقلي يخطئ من يجمع صاع على 

في جمع صاع عنده  والصواب   ، )آُصع( 

ونار وأدور  دار  مثل  وأنور   أص ُوع 

الضمة  لثقل  فيها  الواو  همز  ويجوز 

، وتبعه في ذلك ابن بري قائالً:" (54)عليها

صاعٍ)آُصٌع(  جمع  في   : ويقولون 

 .(55)وصوابه: أص ُوعٌ"

تابع     قد  إدريس  ابن  أنَّ  شك  وال 

المادة  هذه  جمع  في  والمعجميين  اللغويين 

شيخه  وخطَّأ  خطاهم  على  وسار  اللغوية 

مشي جمعها  في  رأي الطوسي  إلى  راً 

رأس  كونه  بلحاظ  ذلك  في  األصمعي 

أنَّ  والحق   ، برأيه  المأخوذ  اللغويين 

هذا  إلى  ذهبوا  قد  اللغويين  من  الكثير 

أشرنا.  المذهب كما 

زي)ت    المطرَّ ناقالً 610وذهب  هـ( 
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وجمعه  قائال:"  الفارسي  علي  أبي  لرأي 

فَقَلُب  آُصٌع  وأمَّا   ، وصيعان  أص ُوعٌ 

ُؤعٍ   في أص  كآدُر  الواو  لضمة  بالهمزة 

علي  أبي  عند  دار  جمع  أَد ُؤر 

في (56)الفارسي" الفيومي  وتوسع   ،

وضوحاً  البيان  فزاد  القوم  آراء  عرض 

يؤنثون  الحجاز  أهل  الفراء  قال  بقوله:" 

أص ُوع  على  القلة  في  ويجمعونها  الصاع 

أسد وأهل  على صيعان وبنو  الكثرة  وفي 

على  ويجمعون  رون  يُذك ِ نجد 

الفارسي أ عن  المطرزي  صواع...ونقل 

بالقلب... وهذا  آُصعٍ  أيضاً على  يجمع  أنَّه 

العوام  أبو حاتم من خطأ  جعله  نقله  الذي 

بخطأ  عندي  وليس  األنباري  ابن  وقال   ،

مسموع  غير  كان  وإن  ألنَّه  القياس؛  في 

نقل عنهم وهو  ما  قياس  لكنَّه  العرب  عن 

إل العين  الهمزة من موضع  ينقلون  ى أنَّهم 

وآبَاٌر" أَب آٍر  فيقولون  الفاء  ، (57)موضع 

الجمع  صيغة  في  التعارض  وهذا 

األنباري  وابن  حاتم  أبي  بين  لـ)صاع( 

اختالفاً  يمثل  والقياس  السماع  على  بناء 

العوام عند  خطأ  من  ويُعدُّ  اللغة  أهل  بين 

له من صواب  بدَّ  ال  الذي  اللغويين  بعض 

ميالً  أكثر  إدريس  ابن  جعل  ما  وهذا   ،

 ألشهر من أقوال اللغويين.ل

إدريس      ابن  نص ِ  على  يلحظ  وممَّا 

أنَّ جمع صاع قد ذُكرت في نسخة  السابق 

لجماعة  التابعة  اإلسالمي  النشر  مؤسسة 

وهي)اصع(،  حركات  بال  بقم  المدرسين 

وهي  الحيدرية  الروضة  مكتبة  نسخة  أمَّا 

في  ذكرت  فقد  إدريس  ابن  موسوعة 

علق محققه وقد  ذلك النص)أصيع(  ا على 

بإيران  النسختين  في  الموجود  قائالً:" 

وحديثاً -وبيروت الموجود -قديماً  )ويقصد 

في كتاب النهاية( )أص ُوع(، ولعل ما نقله 

 .(58)المصنف كان في نسخته"

جماعة      نسخة  على  اعتمدنا  وسواء 

يُذكر  فلم  الموسوعة  نسخة  أو  المدرسين 

قد  )الصاع(  انَّ إدريس  ابن  عن  نقل  فيما 

ما ج يحمل  وربَّما  )أصوع(،  على  مع 

المدرسين  جماعة  نسخة  في  موجود 

اللغويون  ذكره  ما  على  وهو)اصع( 

القلب،  إلى  تعرض  الذي  وهو)آُصع( 

يع(  )أص  الموسوعة  في  جاء  ما  وكذلك 

الذين  الحجاز  أهل  رأي  على  يحمل 

الصاع ويجمعونه في الكثرة على  يؤنثون 

ابن سعى  ما  وهذا  يع،  أص  وربَّما   صيعان 

عليه  يؤخذ  وممَّا   ، تصويبه  إلى  إدريس 

وال  اآلخرين  اللغويين  آراء  يذكر  لم  أنَّه 

الفارسي  علي  أبي  عن  نُقل  ما  سيما 

وكذلك ما حمله ابن األنباري على القياس 

ذلك  حمل  قد  إدريس  ابن  الشيخ  ولعلَّ   ،

على األشهر عند اللغويين وما خالف ذلك 

العوام ، فهو يأخذ بالسما ع جعله من خطأ 

على  يعمل  قل  أو  القياس  يستسيغ  وال 

تضعيفه، فمقياس الصواب عند المتشددين 

وعند  لحن،  عداه  وما  األفصح  هو 

وما  العرب  به  تكلمت  ما  كل  المتساهلين 
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جاء  لذا  صواب  فهو  كالمهم  على  قيس 

أُصوعها  الغنم  وُصع ُت  لسانهم"  على 

 وهلم جرا  (59)وأِصيعها: فرقتها"

ب( -5  )الَمع ُضو 

زكاة في         وجوب  في  الزكاة  كتاب 

قال  مواله،  عند  المقعد  العبد  عن  الفطرة 

إدريس:" رحمه   ابن  في وقال  هللا 

مقعد ، وهو  عبد  له  كان  وإن   : المبسوط 

ال   : قال   ، المعجمة  بالضاد   ، المعضوب 

عليه" ينعتق  ألن ه  ؛  فطرته   (60)يلزمه 

في  قوله  أم ا  فقال:"  إدريس،  ابن  وتعقبه 

وأم   فصحيح  بالمعضوب المقعد  تفسيره  ا 

فغير واضح ؛ ألن  المعضوب غير المقعد 

وإن   ، النحيف  الخلقة  النضو   وهو   ،

ال  فالمعضوب  صحيحة  أعضاؤه  كانت 

ألن    ، المقعد  بل   ، مالكه  على  ينعتق 

 ، العبد  ينعتق  أن  في  يرووا  لم  أصحابنا 

إال إذا أقعد بِِزَمانة ، أو جذام ، أو عمى ، 

ينعتق ، ف اآلفات  حسب ، ولم يقولوا فبهذه 

 .(61)ينعتق المعضوب"

ذلك     المرجع في  اللغة هم  أهل  دام  وما 

داللة  في  إليهم  الركون  من  بدَّ  فال 

الحكم على ما قاله  لنا  ليتسنى  المعضوب 

المعضوب  الجوهري:"  قال  الشيخان. 

ابن فارس أصل (62)الضعيف" ، وهو عند 

أي  الوعك  وعضبني   " صحيح 

 .(63)أنهكني"

عند      وضوحاً  أكثر  األمر  أنَّ  ويبدو 

اإلنسان الثعالبي   كان  إذا   " يرى  فهو 

زادت  فإذا  ِزمن  فهو  بالِزمانة،  مبتلى 

مقعد  فهو  أقعدته،  فإذا  َضِمن  فهو  ِزمانته 

فهو  حراك  به  يكن  لم  فإذا 

وتتبع   ،(64)المعضوب" دقة  من  لها  ويا 

من  المفهوم  داللة  في  ج  وتدر  وعدول 

إلى  ثمَّ  ومن  مقعد  إلى  ضِمن  إلى  ِزمن 

إ فالِزمانة ُموصلة   ، العضب معضوب  لى 

إلى فقيه  تحتاج  أنَّها  والتسمية واحدة غير 

فائتة،  منها  تفوته  وال  العرب  لغة  يتقن 

القول:"  إلى  الزمخشري  دفع  ما  وهذا 

ورجل   ، وقذه   : المرض  وعضبه 

 (.65)معضوب :َزِمن"

المعجميين      آراء  من  تقدم  ما  كل ِ  وفي 

الشيخ  به  دقة ما جاء  على  واضحة  داللة 

داللة   من  للمقعد الطوسي  مشتركة 

عنده  المعضوب  فتوظيف   ، والمعضوب 

حراك  به  ليس  الذي  فالمقعد   ، محل ِه  في 

اللغة ، وكل ذلك  أهل  المعضوب عند  هو 

وال   ، كبير  وهم  في  إدريس  ابن  يُوقع 

إدريس  ابن  جاء  أين  من  أدري 

وهو   ، المقعد  غير  بقوله)والمعضوب 

من  الرغم  الضعيف(على  الخلقة  النضو 

الواضحة المتقدم   إشارته  نصه  نهاية  في 

أو  بزمانة  أُقعد  إذا  )إال  الِزمانة  عن 

ِمن  الزَّ هو  المعضوب  والرجل  جذام...( 

رجل  زي:"  المطرَّ قال  أشرنا،  كما 

كأنَّ  به  حراك  ال  زِمن  أي  معضوب 
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عضبته" مانة  ، والعضب في أصله (66)الز 

القطع والرجل المعضوب هو الزِمن الذي 

 (.67)ال حراك به

تت     الشيخ وبعد  أنَّ  وجدُت  دقيق  بع 

من  أخرى  مواضع  في  الطوسي 

في  )المعضوب(  ذكر  قد  )المبسوط( 

وجعله  فه  وعرَّ أخرى  فقهية  مسائل 

قوله:"  ذلك  ومن  عليها،  ينطبق  مصداقاً 

يرجى  وال  نضواً  خلق  الذي  والمعضوب 

خلقته" موضع (68) زوال  في  وقال   ،

أن  يقدر  ال  الذي  المعضوب  آخر:" 

أو ضعف يستمسك على   الراحلة من كبر 

بمشقة عظيمة" أيضاً:" فأمَّا (69)إال  ، وزاد 

المعضوب  أو  فالضرير   ، الخلقة  ناقص 

 .(70)الزِمن"

أخذ معنى      إدريس قد  ابن  الشيخ  ولعلَّ 

المتقدمة  الطوسي  عبارة  من  المعضوب 

فابن   ) نضواً  خلق  الذي  )والمعضوب 

 -كما أسلفنا–إدريس يقول عن المعضوب  

ال فرق )وهو  وال  النحيف(  الخلقة  نضو 

العبارتين ، ويظهر أنَّ ابن إدريس قد  بين 

فيما  يدقق  ولم  العبارة  ظاهر  على  اعتمد 

ستؤول إليه ، فالنضو الخلقة الضعيف هو 

على  اللغة  أهل  عند  ينطبق  الذي  ِمن  الزَّ

التحقيق  في  فاته  ما  وهذا   ، المعضوب 

أوقع  الذي  ولعلَّ   ، هللا(  )رحمه  والتدقيق 

الشيخ   ابن أنَّ  كله  هذا  في  إدريس 

المعضوب  يُلحق  لم  مسألتنا  في  الطوسي 

في  فعل  كما  الزِمن(  بكلمة)  ه  نص ِ في 

وهو  مقعد  عبد  قال:)  بل  أخرى،  مسائل 

الشيخ  دفع  ممَّا  إطالقها  على  المعضوب( 

يكون  أن  يستبعد  أن  إلى  إدريس  ابن 

ظاهر  على  بناء  المعضوب  هو  المقعد 

ا أنَّ  لذي أقعد بِزمانة أو النص ، وقد فاته 

عمى   أو  هو–جذام  أشار  أن   -كما  يمكن 

 يكون هو المعضوب.

تقدم فقد حاول ابن        الرغم ممَّا  وعلى 

التبس  قد  خطأ  يصحح  أن  جاهداً  إدريس 

هذا  في  أنَّه  غير  بغيره  ر  وفُس ِ ظاهره 

ولم  اللغة،  أهل  إلى  يرجع  لم  الموضع 

كما فعل في أغلب مسائله،  لهم رأياً  يذكر 

ما قريب   وهذا  وهو  يكبو،  الجواد  جعل 

 من المعنى سوى أنَّه غير دقيق.

 نتائج البحث

بدأت -1 لغوية  ظاهرة  اللغوي  التصحيح 

ثم  المحدثين  عند  واستطالت  القدماء  عند 

 المعاصرين وماتزال إلى يومنا هذا.

المسائل -2 من  الكثير  إدريس  ابن  عالج 

ما  على  بناء  وصححها  وصوبها  اللغوية 

 ل اللغة والمعجمات.قاله أه

تصويباته -3 كل   في  إدريس  ابن  يعن  لم 

أو  العامة  لحن  كتب  في  جاء  بما  اللغوية 

وتلقيح  اللسان  تثقيف  كتب  أو  الخاصة 

اللغوي  الفن  هذا  إلى  يلتفت  ولم  الجنان، 

في  وجوده  من  الرغم  على  إطالقاً، 
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بشكل الفت.  عصره 

في -4 الواردة  األلفاظ  لكل   معالجته  إنَّ 

ال دون كتاب  من  عارضة  جاءت  سرائر 

من  عتقها  أنَّه  غير  منه،  تقص ٍ  أو  قصد 

ال  فالقوس  اعوجاجها،  م  وقوَّ هفواتها 

 تعطى إال لباريها.

ابن إدريس في كل الموارد التي -5 حاول 

أشار فيها إلى األخطاء اللغوية أن يخط له 

منهجاً خاصاً في معالجتها معتمداً في ذلك 

اللغ كبار  إليه  أشار  ما  أمثال على  ويين 

الصحاح  في  والجوهري  األصمعي 

 وغيرهم.

بعض -6 توجيه  إدريس  ابن  فات  قد 

في  أغفل  فقد  دقيقاً،  لغوياً  توجيهاً  األلفاظ 

يشر  اللغة، ولم  أهل  إلى  الرجوع  بعضها 

كذلك.  إلى أهل المعجمات 

ويعدُّ -7 إدريس  ابن  للشيخ  يحسب  ممَّا 

أنَّه على الرغم من أنَّ كتابه  جهداً واضحاً 

أنَّ  إال  عملية  رسالة  وهو  الفقه  علم  في 

بل  جداً،  واضحة  كانت  اللغوية  جهوده 

الذي ال بدَّ  اللغة هم األصل  أهل  يعدُّ  كان 

 من الرجوع إليه.

أنَّ -8 البحث  في  العارضة  النتائج  من 

داللة  في  توهم  قد  إدريس  ابن  الشيخ 

فهم  ذلك  إلى  دفعه  وقد  األلفاظ،  بعض 

مخ وجهة  وتوجيهها  أوقعته المسألة  الفة 

 في التصحيف أو التحريف.

ابن -9 الشيخ  أنَّ  نتيجة  يعدُّ  أن  يمكن  ممَّا 

الطوسي في بعض  الشيخ  إدريس قد خطأ 

الشيخ  رأي  أنَّ  البحث  وأثبت  المسائل، 

ما  بلحاظ  الصواب  إلى  أقرب  الطوسي 

 جاء على لسان أهل اللغة والمعجمات.

المعنى -10 وفحوى  التعبير  مسالك 

ي ثوابت شاخصة عند ابن والتصور اللغو

 إدريس تدور حولها األلفاظ.

 الهوامش

من - 1 كتب  ما  ذكر  عن  أعرضُت 

ولحن  اللغوي  بالتصحيح  تتعلق  دراسات 

في  ولتكرارها  لكثرتها  والخاصة  العامة 

... الباحثين  متحقق  مصنفات  واإلجماع 

عندما  مؤلفاً  خصص  من  أول  أنَّ  على 

الهجري في  الثاني  القرن  في  اللحن  شاع 

الحسن  أبو  هو  العراق 

تلحن 189الكسائي)ت ما   ( كتابه  في  هـ( 

البن  المنطق  إصالح  كان  ثم  العامة(  فيه 

السكيت وأدب الكاتب البن قتيبة والفصيح 

لثعلب وغير ذلك من الكتب التي أحصاها 

كتابه الدكتو في  التواب  عبد  رمضان  ر 

والدكتور  اللغوي  والتطور  العامة  لحن 

العامة  لحن  كتابه  في  مطر  العزيز  عبد 

اللغوية  الدراسات  ضوء  في 

التصحيح  ذلك: حركة  في  الحديثة...ينظر 

محمد  د.  الحديث:  العصر  في  اللغوي 
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: حمادي  اللحن 20ضاري  ومصنفات   ،

شر والتثقيف اللغوي حتى نهاية القرن العا

قدور: محمد  أحمد  د.   : ، 55الهجري 

اللغوية  الدراسات  ضوء  في  العامة  ولحن 

مطر:   العزيز  عبد  د.   : ، 65الحديثة 

د.  اللغوي:  والتطور  العامة  ولحن 

 .105رمضان عبد التواب:  

ولم  - 2 الحلي  إدريس  بابن  ف  نعر ِ لم 

وكثرة  لشهرته  له  علمية  سيرة  نضع 

عنه   كتبوا  الذين  والعلماء  فهو الفضالء 

الخوانساري  يقول  يذكر  أن  من  أشهر 

العالمة فخر  المحقق  الكامل  الحبر  عنه:" 

إدريس ..."  بن  عبد هللا  أبو  والدين  الملة 

الجنات:   نفر   6/254روضات  وشرفه 

لذكرهم  المقام  يسع  ال  العلماء  من  كبير 

ينظر:  والتفصيل  االستزادة  أراد  ولمن 

حجر:   ابن  الميزان:  تاريخ 65/  5لسان   ،

األعالم: اإلس المشاهير  ووفيات  الم 

الذهبي:   الشيعة: 314الحافظ  وأعيان   ،

 وغيرهم الكثير.    9/120السيد األمين:  

 .117/  1ينظر: منتخب التبيان:   -  3

 .117/  1ينظر: نفسه:  - 4

الدراسات   -  5 ضوء  في  العامة  لحن 

 .43اللغوية:

في   -  6 وآثاره  الجواليقي  منصور  أبو 

 .262اللغة: 

الت  -7 العصر حركة  في  اللغوي  صحيح 

 .24الحديث:  

 .45شرح الفصيح:     -8

ال   -  9 المثال  سبيل  على  ذلك  في  ينظر 

في  و)معضوب(  لفظة)نقد(  الحصر: 

 المبحث الثاني.

 .3/373لخصائص:  ا  -10

والكالم    -  11 اللغوي  التصحيح  في 

 .17المباح: د. خليل بنيان الحسون:  

المصاديق   -12 لبعض  سنعرض 

إدريس  ابن  الشيخ  صحَّحه  لما  والشواهد 

يسمح  وما  العلمي  المنهج  مع  يتوافق  بما 

صفحات  عدد  في  األكاديمي  المنهج  به 

كتاب  يراجع  التوسع  أراد  ومن  البحث 

التخفاف:  األمثلة:  بعض  وإليك  السرائر 

األسكتان:3/307 حاضر 392/  3،   ،

الحبن:  237-236/  2لباد:    ،1  /428 ،

عرق:  470/  3رأس:    ،1/  390 ،

المنازل:  497/  1فاره: قرن   ،1  /528 ،

 ، وغير ذلك الكثير.3/231محماة:  

والخالف: 439-1/438السرائر:  -  13  ،

 .2/30الشيخ الطوسي:  

وينظر: 439-1/438السرائر:  -14  ،

القرآن  غريبي  في  المغيث  المجموع 

موسى  أبو  والحديث: 

: 220المديني: واألثر  الحديث  وغريب 
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 1/149ابن األثير:

جمهرة 1/438السرائر:  -15  وينظر:   ،

والصحاح:  1/362اللغة:    ،1134 ،

 .65وأساس البالغة:  

 )رقل(  704/  1العين:    -  16 

اللغة:    -17 جمهرة   406/  1ينظر: 

 )رقل(

المنير:   -18   )رقل(  457/  3المصباح 

العرب:    -19  )رقل(، 11/293لسان 

الزبيدي: العروس:  تاج  / 1وينظر: 

 )رقل(7117

 )رخل(1/360لعين:  ينظر: ا  -20

اللغة:   -  21 تاج  ينظر:  ينظر: 

 )رخل(1/248

اللغة:   - 22 تهذيب  ينظر:  ينظر: 

والقاموس 2/480 )رخل( 

 .1/1299المحيط:

 .10/76التبيان في تفسير القرآن:   - 23

 )نقد(.1006مقاييس اللغة:    -24

التصحيف:  - 25 حدوث  على  التنبيه 

األصفهاني:   ، 134،  131،  124حمزة 

ما والتحريف:  وشرح  التصحيف  فيه   يقع 

 .116،  114،  111أبو أحمد العسكري:  

 3/91السرائر: -  26

العين:  -  27  .5/243ينظر: 

اللغة:    -  28  وينظر: 134/  2جمهرة   ،

الناس:  كلمات  معاني  في  الزاهر 

 .274/  1االنباري:  

األعجمي:   -29 الكالم  من  المعرب 

الدين 144 شهاب  الغليل  شفاء  وينظر:   ،

الفارسية 67:  الخفاجي واأللفاظ   ،

 .43المعربة: مجيد أنور عباس:  

 1/134تاج اللغة: - 30

محمد    -31 د.  والدخيل:  المعرب 

 .44التونجي: 

الجواليقي   -  32 منصور  أبو  ينظر: 

أحمد  المنعم  عبد  :د.  اللغة  في  وآثاره 

الجواليقي 140-125صالح:   وأوهام   ،

السالم:  عباس  صباح  د.  المعرب:  في 

17. 

العرب:    -33  لسان  ، 37/  10ينظر: 

العروس:   ومجمع 6233/  1وتاج   ،

المحيط: 243/  5البحرين:   ومحيط   ،

 .390/  1بطرس البستاني: 

 .4/21المبسوط:   - 34

 .489/  22الحدائق الناضرة:   -  35
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 .237/  6مختلف الشيعة:   - 36

العربية:   -37   .450/  1تكملة المعاجم 

 إدريس:الجراحات عند ابن   -38

 ، المعجمة  غير  بالحاء  ـ  الحارصة  لها  أو 

التي  وهي  ـ  المعجمة  غير  والصاد 

الجلد ، يعنى تشق ه قليال .  تحرص 

بعد  اللحم  تشق  التي  وهي   ، الدامية  ثم 

أخذت  التي  وهي   ، المتالحمة  ثم  الجلد.  

 في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق.

 ، المعجمة  غير  بالسين  ـ  السمحاق  ثم 

وسكو  ، غير وكسرها  والحاء   ، الميم  ن 

التي  ـ وهي  والقاف   ، وفتحها   ، المعجمة 

وكل   ، رقيقة  قشيرة  العظم  وبين  بينها 

، ومنه قيل في  سمحاق  فهي  رقيقة  قشرة 

 السماء سماحيق من غيم 

وضح  تبدي  التي  وهي   ، الموضحة  ثم 

التي  الرقيقة  القشيرة  وتقطع   ، العظم 

التي  ، وهي  الهاشمة  ثم  سمحاقا.   سميت 

ـ   تهشم القاف  بكسر  ـ  المنقلة  ثم  العظم.  

 ، العظام  فراش  منها  تخرج  التي  وهي 

الفاء ، والراء غير  بفتح  ـ  الرأس  وفراش 

ـ  المعجمة  ، والشين  المفتوحة   ، المعجمة 

وتحوج   ، القحف  تلي  رقاق  عظام  وهي 

ثم  موضع.   الى  موضع  من  نقله  الى 

 ، الفقهاء  بعبارة  المأمومة  وهي  اآلمة 

تبلغ التي  الرأس ،   وهي  الرأس ، وأم   أم 

المخ ،  وهو   ، الدماغ  فيها  التي  الخريطة 

رقيق.  جلد  من  خريطة  في  الدماغ  الن 

تزيد على المأمومة ، بان تخرق  والد امغة 

 ، الدماغ  جوف  الى  وتصل   ، الخريطة 

فالواجب فيهما سواء ، وهو ثلث الدية بال 

 407-3/406خالف.   ينظر: السرائر:

النهاية: 3/409لسرائر:  ا  -  39 ، وينظر: 

 .95الشيخ الطوسي:  

نزهة   -  40 ينظر: 

الدمشقية:1/114الناظر: ، 7/56،واللمعة 

الحلي:  بن سعد  يحيى  والنظائر:  واألشباه 

اإلسالم:  1/162 ، 6/239،وشرائع 

الحلي:  المحقق  النافع:  والمختصر 

1/259. 

الناظر:   -  41 نزهة  ينظر:  ينظر: 

1/114 

الفقه: -  42  .4:371من ال يحضره 

الكاتب:  -43 وينظر: 113أدب   ،

ابن  الكاتب:  أدب  شرح  في  االقتضاب 

 .86/  1السيد البطليوسي:

 .1/368العين:  -44

 77-3/74غريب الحديث:    -45

كلمات   -  46 معاني  في  الزاهر  ينظر: 

غريب 1/362الناس: في  والنهاية   ،

 .1/936الحديث واألثر: ابن األثير:
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 .1/22فقه اللغة:  -47

اللغ  -48 وينظر: 1/45ة  تاج   ،

ألفاظ 1/434المخصص:   ومفردات   ،

 .318القرآن:

اللغة:    -49 مقاييس  ، 2/246ينظر: 

العرب:   والمصباح 8/12ولسان   ،

 .1/322المنير:

العرب:  -50 تاج 2/303لسان  ،وينظر: 

 .1/1440العروس:

النهاية: 3/77السرائر:    -  51 وينظر:   ،

1/45 

 .1/400تاج اللغة: -  52

والمحيط ينظر:    -53 المحكم 

 .1/309األعظم:

 .189ينظر: تثقيف اللسان:    -54

الفقهاء:  -55 من  الضعفاء  ، 22غلط 

 22وأربعة كتب في التصحيح اللغوي: 

ترتيب   -  56 في  المغرب 

 .3/294المعرب:

المنير:  -  57  .5/286المصباح 

 .5/122السرائر:  -58

أللفاظ   -  59 المؤصل  االشتقاقي  المجم 

حسن ، 3/1223جبل:  القرآن:د.محمد 

خالد  المقارن:د.  القاموس  وينظر: 

 .310إسماعيل:  

60-

/2،وينظر:السرائر:1/240المبسوط:

176. 

 .2/176االسرائر:  -61 

 .755تاج اللغة:  -62 

اللغة:   -63 ، وينظر: مجمل 758مقاييس 

 .3/673اللغة:

 .1/27فقه اللغة:    -64

 .426أساس البالغة:  -65

ترتيب   -66 في  المغرب 

غريب 2/479المعرب: في  ،والنهاية 

واألثر: ،والمصباح 251/  3الحديث 

 .202/  6المنير:

مهمات - 67 على  التوقيف  ينظر: 

 .516التعاريف: المناوي:  

 .1/299المبسوط: -  68

 نفسه: الصفحة نفسها. -  69

 .6/30نفسه:  -70

   المصادر والمراجع

اللغة 1 الجواليقي وآثاره في  .أبو منصور 
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المن عبد  د.  أحمد صالح،ط،  بغداد، 1عم   ،

 م.1979

ابن 2 الكاتب،  .أدب 

فاعور، 276قتيبة)ت علي  هـ(،شرحه: 

 م.2009دار الكتب العلمية ،بيروت،  

اللغوي، 3 التصحيح  في  كتب  .أربعة 

عالم  الضامن،  صالح  حاتم  د.  تحقيق: 

 م.2،2007الكتب، بيروت، ط

القاسم 4 أبو  الزمخشري،  البالغة،  .أساس 

بن   محمود  هللا  )تجار  هـ(، 538عمر 

بيروت،    م.1979دار صادر، 

ابن 5 الكاتب:  أدب  في شرح  االقتضاب   .

البطليوسي)ت تحقيق: 521السيد  هـ(، 

الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد 

 م.1999،  1العلمية، بيروت، ط

الجواليقي في المعرب: د. صباح 6 .أوهام 

والنشر  للباعة  تموز  دار  السالم، 

 .2014،    2والتوزيع، ط

7 / القاموس  جواهر  من  العروس  .تاج 

بيدي   الزَّ الحسيني  مرتضى  د  محم  السيد 

هـ( ، تحقيق : عبد الستار احمد 1205)ت

فراج وعلي هاللي وعبد الكريم العزباوي 

، مطبعة حكومة الكويت   2وآخرون ، ط/

 م .1965 -هـ  1385، الكويت ،

المسمى 8 العربية  وصحاح  اللغة  .تاج 

ال بن )الِص حاح(،  إسماعيل  جوهري، 

)ت عبد 393حماد  احمد  تحقيق:  هـ(، 

الكتاب  دار  مطابع  عطار،  الغفور 

د. ت.  العربي، مصر، 

.التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، أبو 9

)ت الحسن  بن  محمد  هـ(، 460جعفر 

حبيب،  واحمد  شوقي  احمد  تحقيق: 

األشرف،  النجف  العلمية،  المطبعة 

 م.1957

وتلقيح  10 اللسان  ابن .تثقيف  الجنان، 

الصقلي)ت د. عبد 510مكي  تحقيق:  هـ(، 

القاهرة،    م2010العزيز مطر، 

رينهات 11  ، العربية  المعاجم  .تكملة 

 م.2007دوزي، دار الرشيد للنشر،  

التصحيف: حمزة 12 على حدوث  .التنبيه 

الشيخ 360األصفهاني)ت هـ(،تحقيق: 

 ، النهضة  مكتبة  ياسين،  آل  حسن  محمد 

 م.1967بغداد، 

أبو منصور .ته13 األزهري،  اللغة،  ذيب 

)ت احمد  بن  تحقيق: 370محمد  هـ(، 

العربي،  الكتاب  دار  األبياري،  إبراهيم 

 م.1967القاهرة،  

التعاريف، 14 مهم ات  على  التوقيف   .

عبد  محمد  مصطلحي،  لغوي  معجم 

محمد  د.  تحقيق:  المناوي،  الرؤوف 

المعاصر،  الفكر  دار  الداية،  رضوان 

ا  -بيروت دار  دمشقلبنان،   -لفكر، 
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 م.2002،  1سوريا، ط

دريد)ت15 ابن  اللغة،   321.جمهرة 

دار  بعلبكي،  منير  د.رمزي  هـ(،تحقيق: 

 م.1987،  1العلم للماليين، بيروت،ط

العصر 16 في  اللغوي  التصحيح  .حركة 

دار  حمادي،  ضاري  محمد  د.  الحديث، 

 م.1978الرشيد للنشر،  

الفتح 17 أبو  جني،  ابن  .الخصائص، 

علي 392)تعثمان   محمد  تحقيق:  ه(، 

والنشر،  للطباعة  الهدى  دار  النجار، 

 م.1963،  2لبنان، ط  -بيروت

محمد 18 جعفر  أبو  الطوسي،  .الخالف، 

)ت الحسن  النشر 460بن  مؤسسة  ه(، 

 ه.1421، قم،  5اإلسالمي، ط

الناس / أبو 19 .الزاهر في معاني كلمات 

بشار  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد  بكر 

)ت د. حاتم 328األنباري   : تحقيق   ، هـ( 

ط/  ، الضامن  الرسالة   1صالح  مؤسسة   ،

 م .1992-هـ    1412، بيروت ،  

.السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن 20

العجلي)ت الحلي  تحقيق 598إدريس  هـ(، 

الروضة  مكتبة  الخرسان،  مهدي  محمد   :

 .1429،  1الحيدرية،ط

هشام 21 ابن  الفصيح،  .شرح 

وت577اللخمي) د. هـ(،دراسة  حقيق: 

الثقافة  وزارة  جاسم،  عبيد  مهدي 

 هـ.1409،   1واإلعالم ط

التصحيف 22 فيه  يقع  ما  .شرح 

أحمد  أبو  والتحريف: 

عبد 382العسكري)ت تحقيق:  هـ(، 

الحلبي،  البابي  مطبعة  أحمد،  العزيز 

 م.1963القاهرة،  

من 23 العرب  كالم  في  الغليل  .شفاء 

الدين  شهاب  الدخيل 

قدم  1069الخفاجي)ت وصححه هـ(،  له 

العلمية،  الكتب  دار  كشاش،  محمد  د. 

 بيروت.

بن 24 الخليل  الرحمن  عبد  أبو  .العين/ 

الفراهيدي )ت   تحقيق  : 175أحمد  هـ( ، 

إبراهيم   . ود  المخزومي  مهدي   . د 

الرسالة   مطابع   ، الكويت،   –السامرائي 

1980              . 

أبو منصور 26 العربية /  اللغة وسر  .فقه 

الثع العلمية    -البي  اسماعيل  الكتب   –دار 

 بيروت .

المباح: 27 اللغوي والكالم  التصحيح  .في 

الرسالة  مكتبة  الحسون،  بنيان  خليل  د. 

 م.2006،  1الحديثة، عمان، ط

محمد 28 الدين  :مجد  المحيط  .القاموس 

آبادي )ت   الفيروز  يعقوب  هـ( ، 817بن 

ط/  ، الهوريني  نصر  الوفا  أبو    2تحقيق: 

العل الكتب  دار  بيروت  ،   ، لبنان   –مية 
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 م .2007  -هـ  1428،

القرآن 29 أللفاظ  المقارن  .القاموس 

ط/  ، علي  إسماعيل  خالد  أ.د.   :   1الكريم 

بيروت    ، المتقين  دار  لبنان   –، 

 م .2009  -هـ  1430،

الدراسات 30 ضوء  في  العامة  .لحن 

اللغوية الحديثة، د. عبد العزيز مطر، دار 

 م.1981،  2المعارف، مصر، ط

جمال .ل31 منظور،  ابن  العرب،  سان 

األنصاري  مكرم  بن  محمد  الدين 

والنشر، 711)ت للطباعة  صادر  دار  ه(، 

بيروت،  والنشر،  للطباعة  بيروت  دار 

 م.1956

حجر 32 ابن  الميزان،  .لسان 

باخراجه 852العسقالني)ت اعتنى  هـ(، 

المطبوعات  مكتبة  الفتاح،  عبد  سلمان 

 اإلسالمية،)د،ت(.

فقه  33 في  الشيخ .المبسوط  اإلمامية، 

إيران،  المرتضويه،  المكتبة  الطوسي، 

 هـ.1387

بن 36 أحمد  الحسين  أبو   / اللغة  .مجمل 

)ت   : 395فارس  وتحقيق  دراسة   ، هـ( 

ط/  ، سلطان  المحسن  عبد  ،   2زهير 

  ، بيروت   ، الرسالة   -هـ    1406مؤسسة 

 م .  1986

القرآن 37 غريبي  في  المغيث  .المجموع 

بكر أبي  بن  األصفهاني،   والحديث: محمد 

أم  جامعة  العزباوي،  الكريم  عبد  تحقيق: 

 هـ.1406،  1القرى، ط

.المحكم والمحيط األعظم / أبو الحسن 38

بن سيده )ت:   إسماعيل  بن  هـ( 458علي 

ط/  ، هنداوي  الحميد  عبد   : تحقيق   ،1   ،

بيروت    ، العلمية  الكتب  ،   -دار  لبنان 

 م .  2000  -هـ   1421

بطرس 39 المحيط:  .محيط 

 م.2008اني،مكتبة لبنان، البست

اإلمامية: 40 فقه  في  النافع  .المختصر 

الحلي)ت األسد 676المحقق  هـ(،مكتبة 

 هـ.1387،  1بطهران، ط

بن 41 علي  الحسن  أبو  .المخصص/ 

بن سيده )ت   تحقيق : 458إسماعيل  هـ(، 

ط/  ، جفال  إبراهيم  إحياء 1خليل  دار   ،

بيروت    ، العربي  ،   -التراث  لبنان 

   م1996 -هـ  1417

الشرح، 42 غريب  في  المنير  .المصباح 

علي  بن  محمد  بن  احمد  الفيومي، 

الهجرة، 770)ت دار  مؤسسة  نشر  ه(، 

 قم، د. ت.

على 43 األعجمي  الكالم  من  المعرب   .

المعجم / أبو منصور موهوب بن  حروف 

 ( الجواليقي  الخضر  بن  محمد  بن  احمد 

محمد   540ت   أحمد   : تحقيق   ،  ) هـ 
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ط/  ، الك  2شاكر  دار   ،  ،  -هـ  1389تب 

 م .1969

العربية 44 اللغة  في  والدخيل  .المعرب 

د. محمد التونجي ، ط/ ، دار    1وآدابها / 

بيروت    -هـ    1426لبنان ،    –المعرفة ، 

 م .2005

ناصر 45 المعرب،  ترتيب  في  .المغرب 

المطرزي)ت تحقيق: 610الدين  هـ(، 

زيد،  بن  أسامة  مكتبة  فاخوري،  محمد 

 هـ.1399،  1ط

الراغب 46  / القرآن  ألفاظ  .مفردات 

ت  ( : 425األصفهاني  تحقيق   ) هـ 

القلم   دار   ، داوودي  عدنان   –صفوان 

الشامية   الدار   ، ،   –دمشق  بيروت 

 م .  2000 -هـ  1426

الشيخ 47 الفقه،  يحضره  ال  .من 

الصفاء 381الصدوق)ت هـ(،مؤسسة 

ط لبنان،   ، بيروت  ، 1للمطبوعات، 

2011. 

ا48 تفسير  من  والنكت .المنتخب  لقرآن 

المستخرجة من كتاب التبيان، ابن إدريس 

الروضة 598الحلي)ت مطبعة  هـ( 

 هـ.1429،  1الحيدرية، ط

واألثر: 49 الحديث  غريب  في  .النهاية 

األثير)ت طاهر 606ابن  تحقيق:  هـ(، 

الطنجي،  محمد  ومحمود  الزاوي  أحمد 

 م.1963،  1دار إحياء الكتب العربية، ط

الفق50 مجرد  في  والفتاوى: .النهاية  ه 

العربي،  الكتاب  دار  الطوسي،  الشيخ 

 هـ.1324،  1بيروت،ط

 

 


