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 نقد تلقي النص ،أسسه ومنهجه
 هـ( مثاال276كتاب )إصالح غلط أبي عبيد في غريب الحديث( البن قتيبة )ت

 أ.م.د. جاسم صادق غالب هاشم الموسوي
 جامعة البصرة ، كلية اآلداب ، قسم اللغة العربية

  uobasrah.edu.iq.ghalibgassim@البريد االلكتروني:
 2021/  8/  25تاريخ الطلب : 
 2021/  9/  19تاريخ القبول : 

 امللخص 
تتمحور هذه الدراسة حول تقومي 
تلقي نص احلديث عند أيب عبيد القاسم 

هـ ( يف بعدين 224بن سالّم اهلروي )ت
 رئيسني ، مها :

أوال : األسس اليت قام عليها هذا  
 ول إىل املعىن الصحيح .التقومي للوص

وثانيا : الطريق املؤدي إىل الكشف 
عن هذا املعىن ، وهذا البعد هو املسمى 

 باملمارسة املنهجية .
فنتج عن هذين البعدين نقد ابن 

هـ( هلذا التلقي ، وحاولت 276قتيبة  )ت
الدراسة بيان ذلك يف كتاب )إصالح غلط 

 أيب عبيد يف غريب احلديث( .
احية : تلقي النص ، الكلمات املفت

 ابن قتيبة  ، نقد التلقي
 

 

 

ABSTRACT 

This study aims at evaluating a 

receipt of a narration context 

with Abi Oubaid al-Qasim Bin 

Salam al-Hirawi (223 A.H.) 

taking into consideration the 

following two dimensions:  

First: Bases that this evaluation 

has relied on in order to access 

an adequate meaning. 

Second: a route leading to a 

disclosure of this meaning, and 

this dimension is called a 

systematic practice. 

As a result of the both 

dimensions, a critique directed 

to Ibn Qutaibah (276 A.H.) of 

this receipt. This study has 

endeavored to reflect this in the 

book called (Revising Errors 

made by Abi Oubaid in strange 

talk). 

Key words: Context receipt, Ibn 

Qutaibah, Critique of 

Reception  
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 املقدمة 
ما تنفك آلية التذوق عن الظهور 
يف تلقي النصوص اللغوية ، وما تنفك 
الرؤية يف اإلرشيف عن الظهور يف انتاج 
القارئ إن قبوال وإن رفضا ، ومن َثمَّ النظر 
يف قيمة الشيء وتقوميه ، والعمل املاثل بني 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب  -أيدينا 
اهلل بن مسلم البن قتيبة  عبد  -احلديث 

هـ( ، هو نظر يف تلقي 276الدينوري)ت
شيخ ابن قتيبة أيب عبيد القاسم بن سالّم 

هـ ( لغريب احلديث 224اهلروي )ت 
الصادر عن النيب ، واخللفاء ، والصحابة ، 
والتابعني ، والعرب ، فتمثلت هذه الدراسة 
يف متهيد أوضح مصطلحات العنوان ، و 

 ، مها : بعدين شكال مبحثي الدراسة 
األول : أسس نقد تلقي النص 
اللغوي ، فحاول هذا املبحث الكشف عن 
األسس اليت اعتمدها ابن قتيبة  يف بناء 
نقده ، وهي االحتكام إىل املعجم العريب ، 
والقرآن الكرمي ، واحلديث النبوي ، والشعر 
العريب ، وأهل العربية ،واالخبار والواقع ، 

نقده واختياره  فجعل منها أسسًا بىن عليها
 التوجيه املناسب .

الثاين : منهج نقد تلقي النص 
اللغوي ، وهو ممارسة إجرائية واعية ، 

اختذها ابن قتيبة  إلعادة انتاج فهم 
احلديث ، وتركزت تلك املمارسة يف أربعة 
أبعاد ، كان أوهلا ذكر احلديث ، ومشل هذا 
البعد ذكر صاحب احلديث واحلديث 

 عبيد ودليله ، َث عمل نفسه ، وتوجيه أيب
على ذكر توجيهه وذكر دليله ، أو األساس 
الذي بىن عليه رأيه ، أما البعد الثاين ، 
فكان يف التحليل ، فحلل كالم أيب عبيد 

لذي ميثل البعد التفسري ا ودليله ، َث
، فعمل على كشف دليله وبيان الثالث

املراد منه ، َث اختيار داللة احلديث ، على 
ا البيان وذاك الكشف ، وبعد هذا وفق هذ
على تقومي   –يف البعد الرابع  –اشتغل 

كالم أيب عبيد واحلكم عليه ،ومشل بذلك 
 الدليل أيضا .

وختمت الدراسة بالنتائج وقائمة 
 املصادر اليت استقى البحث مادته منها .

وما جتدر االشارة إليه أن العمل يف 
هذين البعدين قد تداخل يف احلديث 

رد، فلم تكن أسس النقد منعزلة عن الوا
منهجه يف مكوناته كلها ، ومل يكن هذا 
املنهج قد أنفرد يف أحاديث معينة ، بل 
تداخل يف أسس النقد ، ما اقتضى أن 
نتخذ الوصف والتحليل يف بيان مرتكزات 
البعدين معا سبياًل لبيان مرادنا ، فأدى 
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ذلك إىل استقراء األحاديث ، وإعادة 
يف بعض منها ؛ الختالف  االستشهاد

وجه العمل فيه ، وبيان موضع نقد تلقي 
ابن قتيبة ، باستثناء احلديث ذي الرقم 
ثالثة وثالثني الذي أبعد عن الدراسة ؛ 
ألن الشرح ،والبيان ، والنقد ، والدليل 
املزبور ال عالقة له بأصل احلديث، ومل نر 
وجها لذلك ،وهذا ما ورد يف النسخة اليت 

ا الدراسة بطبعة دار الغرب اعتمدهت
اإلسالمي حملققها عبداهلل اجلبوري ، يف 

 . (م1983-هـ 1403)بعة األوىل للعامالط
 التمهيد 

يأيت االشتغال النقدي بفعل 
االستجابة للنظم املعرفية اليت تكوِّن 
األفكار واآلراء، فيتشكل بذلك املضمون 
النقدي عند املمارس ، وهذا التشكل ، 

ألفكار مفعول لتمييز اجليد من وتكوين ا
الرديء ، ومعىن التمييز جاء جليًا يف املعىن 
اللغوي؛ فـ)) النقد والتنقاد : متييز الدراهم 

، وهي مرحلة  (1)وإخراج الزيف منها ((
؛ لذا يقال : ))نقدت له بعد التلقي

اهم أي أعطيته فانتقدها أي الدر 
. وهذا القول يدل على  (2)((قبضها
ة بني طرفني ؛ األول املعطي ، املشارك

والثاين املتلقي ، وبينهما عامل املشاركة ، 

وي يطرح ثالثة أركان ملعىن فاملعىن اللغ
 ، واالعطاء ، والتمييز.، وهي القبضالنقد

وتلك األركان الثالثة ال تنشأ إال    
باستعمال منظم للوسائل العلمية ، 

، ومن املعىن اللغوي (3)وضروب املعرفة
قل إىل املعىن االصطالحي ، فمحصلة ننت

ذلك أن النقد))فن تقومي األعمال الفنية 
واألدبية ، وحتليلها حتلياًل قائمًا على أساس 

، بناًء استجابة تلت التلقي ؛ (4،)علمي((
أي االستقبال ، لذا صح القول يف))فالن 

، فالتلقي   (5)يتلقى فالنا أي يستقبله((
على أثر  ، ما يدل (6)لغة االستقبال 

ميتلكه القارئ بوصفه مستقباًل ، له دور 
، فهم النص ، وإعادة انتاج معانيه فعال يف

بعد انشغاله بنظر واع يف بنية النص ، لذا 
ُعرِّف التلقي بـ)) استقبال اجلمهور لألثر 
الفين ، وهو يقابل اخللق الذي يعىن 

، وهذا ما نراه   (7)بشروط انتاج األثر ((
ي ابن قتيبة لنص شيخه أيب واضحًا يف تلق

عبيد القاسم بن سالَّم اهلروي ، فنُص أيب 
عبيد املتمثل بتعليقه على غريب احلديث 
قد شغل فكر ابن قتيبة ، فعمل على نقده 
مبا ميتلكه من أدوات معرفية، وأقام 
نقده))على احلجة والربهان ويعضده 

، مع أن شيخه قد  (8)بالدليل والشاهد((
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مه ، وشغل الناس بفنه، وهذا مأل الدنيا بعل
يدل على ثقافة لغوية مكينة يف نفس ابن 
قتيبة ، وحجة قوية يف فكره، فـ)إصالح 
غلط أيب عبيد يف غريب احلديث( هو 
مؤملف يف تصحيح تلقي أيب عبيد لـ)غريب 

، ( املروي واملفسر ما فيه من غريباحلديث
ورأى ابن قتيبة  أن فهمه قد جانب 

عليه على وفق أسس علمية الصواب ، فردَّ 
ومنهج قومي ، ولفظ )إصالح الغلط( الوارد 
يف عنوان املؤلف ، ال يعين تصويب الفهم 
فقط ، بل مشل ما أغفل أبو عبيد ذكرمه ، 
وما مل يعرفه ، و ما مل ينتبه له، وما مل 

د من كالم العرب مما أورده يعرفه أبو عبي
. وقد احتوى هذا املؤملف على شاهدا
ومخسني حديثًا ، وأما مصطلح  ثالثة

)احلديث( فقد استعمله ابن قتيبة لإلشارة 
إىل كل ما ذكره يف مؤلفه ، وعمل على 

ث إصالح الفهم فيه ، وكان أغلبه للحدي
، النبوي الذي بلغ ثالثني حديثاً 

يث اأُلخر موزعة على النحو واألحاد
 :اآليت

حديث واحد لكل من عثمان بن  -
لحة ، وحذيفة ، وعبد عفان، والزبري، وط

اهلل بن عمر ، وعبيد بن عمري، واحلسن 

البصري ، وعمر بن العاص ، وشريح، 
 واحلجاج .
حديثان لكل من عبد اهلل بن  -

 مسعود ،وأيب هريرة ، والعرب .
 ثالثة أحاديث لإلمام علي . -
 أربعة للخليفة عمر بن اخلطاب .    -

من أجل ذلك كثُر االستشهاد 
وي يف هذه الدراسة ، ويف باحلديث النب

األحاديث املتقدمة يتضح نقد ابن قتيبة  
لتلقي أيب عبيد ، إذ ُبين على أسٍس ومنهٍج 
قوميني ، وميكن إيضاح هذا األمر من 

 املبحثني اآلتيني.
 املبحث األول :  أسس نقد تلقي النص 

سعى ابن قتيبة  إىل الكشف عن 
 املعىن اآلخر ، فتوسل بطرق متعددة جلعل
هذا املعىن مبنيا على التعبري اللغوي املقرون 

فجعلها  بأصول بىن عليها تقييمه وتقوميه ،
مبثابة البناء الوطيد الثابت ، لتحمل يف 

،وهي (9)مبانيها املعىن اللغوي لألساس
أصل البناء الذي عليه يبتىن الصواب ، 
وميكن بيان هذه األسس بعد االستقراء ، 

 على النحو اآليت :
 حتكام إىل املعجم العريب.اال -1

الفعل وجــــــــه أبــــــــو  مــــــــد ابــــــــن قتيبــــــــة
: )يعـــــــــــرب( الـــــــــــوارد يف احلـــــــــــديث النبـــــــــــوي
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ــــــــــــر بُ  ))الثَـّيِّــــــــــــبُ   (10)لســــــــــــاُ ا(( عنهــــــــــــا يُع
بــالتخفيف ، ولــيس هــو مــا ذكــره أبــو عبيــد 
بالتشـــــديد )يُعـــــرُِّب( ، ألن الفعـــــل )يُعـــــرُِّب( 

بــــــــــت القــــــــــوم إذا تكلمــــــــــت خــــــــــذ مــــــــــن عرّ أُ 
ــــيس  (11)عــــنهم هــــذا مــــن إعــــراب  ؛ وهــــو ل

الكـــــالم يف شـــــيء ؛ فلـــــيس املعـــــىن أن يبـــــني 
ويفصــح يف الكــالم ، بــل ))معنــاه أنــه يبــني 

، فبالتشـديد  (12)ذلك القول ما يف قلبه (( 
يعين االتيان بالكالم مـع احلجـة، وهـذا قـول 
اخلليـــــــــل : )) وعرّبــــــــــت عـــــــــن فــــــــــالن ، أي 

، وقــــول ابــــن   (13)تكلمــــت عنــــه  جــــة (( 
 (14)حملــيط األعظــم ســيده أيضــا يف احملكــم وا

،وأمــا بــالتخفيف ، فيعــين اإلبانــة واالفصــاح 
، وقـــد  (15)علــى مــا ذهـــب إليــه ابـــن فــارس 

رفـــض ابـــن قتيبـــة  مـــا ذهـــب إليـــه أبـــو عبيـــد 
 ذلـــــــــك مـــــــــا ورد يف املعجـــــــــم ، وحجتـــــــــه يف

: )) اإلعــراب يف الكــالم ... إوــا هــو فقولنــا
وقــــد رفــــض ابــــن   (16)االفصــــاح واإلبانــــة ((
ب ، فهـــو ال يرتضـــي أن قتيبـــة   ـــيء التعريـــ

، تشديد  ـالً يف احلـديث املـذكور ،يكون ال
بـــــــــل قـــــــــال :)) ومل أ ـــــــــع أحـــــــــدا يقـــــــــول : 

، واحلــــق أن التشــــديد قــــد   (17)التعريــــب(( 
ورد يف لســـــــان العـــــــرب ، قـــــــال األزهـــــــري : 
))واإلعــراب والتعريــب معنامهــا واحــد ، وهــو 
اإلبانـــة ، يقـــال : أعـــرب عنـــه لســـانه وعـــّرب 

مـــن أجـــل مـــا تقـــدم وجـــه ،  (18)أي أمـــن ((
ابــن األثــري التشــديد والتخفيــف يف )يعــرب( 
ـــــان متســـــاويتان ، مبعـــــىن  علـــــى أ مـــــا )) لغت

 .  (19)اإلبانة وااليضاح ((
مما تقدم يتنب أن املعجم اللغوي كان 
له اليد العليا يف اختيار الوجه اللغوي عند 
ابن قتيبة  ، ونقده تلقي النص عند أيب 

   . (20)عبيد 
 ام إىل الشعر العريب االحتك -2

متتد جذور وظيفة الشعر إىل عمق 
الثقافة واحلضارة ، وهو خالصة التجارب 
اإلنسانية ومصدر املعرفة ، ووعاء للثقافة ، 
ومستودع احلكمة ، ودائرة معارف العرب ، 
وسجل حفظ تراث العرب ، فسمي بذلك 

، فمىت وجد الشعر وجد  (21)ديوان العرب 
الم عند الشاهد على احلضور والعلم واإلع

،ووظيفته العلم واإلعالم، وهو  (22)املدعى 
هبذا يقوم بوظيفة احلجاج أيضاً، فهو الذي 
حيسم اخلالف الدائر يف املسألة اللغوية ، 
من أجل ذلك اعتمد ابن قتيبة  عليه كثرياً 
يف إصالح غلط أيب عبيد يف غريب 

 سب رأيه  –احلديث واختيار األصوب 
 هذا القول دليلني :وسنورد على  –

وجه ابن قتيبة داللة لفظ )النَّخَّة(  -
الوارد يف احلديث النبوي ))لْيسم يف 
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يف الُكْسعمة   وال ة  يف النَّخَّ  وال اجلمبـْهمة  
قمة   إىل أنه اإلبل العوامل ، وليس  (23)((صمدم

هو الرقيق على ما ذهب إليه أبو عبيد ، 
 ودليله قول الشاعر :

ْربًا ومُُنَّا ُنمَّا                       الم تمْضر بما ضم 
ُنَّ ُُمَّا  مما تـمرمكم النَّخُّ هلم

(24)  
فاملراد من النَّخُّ هنا السَّوق ، ال 
الرقيق ، وقد يدعم القولم :)) النَّخُّة أن 

صدق دينارًا بعد فراغه من يأخذ امل
 الشاهُد :  (25)((الصدق

ينمارم      يمًة       عممَّي  الَّذ ي ممنمعم الدِّ ضماح 
د ينمارم ُنمَّة  كمْلٍب ومُهوم ممْشُهوُد 

(26)  
بيد أن هذا مما ال يقبله ابن قتيبة  ، 
إذ كيف جيوز أن حيمل هذا الشاهد على 
احلديث النبوي ) ليس يف النخة صدقة( ؟ 
، فأي صدقة تكون يف دينار بعد أن أخذه 

،  (27)املصدق بعد الفراغ منها ظلماً وجوراً 
ال ابن قتيبة :)) والبيت الذي لذا ق

استشهده هلذا القول هو حجتنا ملا تأوله 
... فذلك بإضافته الدينار إىل النخة على 
أنه غريها ، وإوا أراد أنه كان يأخذ ديناراً 
عن ُنتهم ، وهي إبلهم العوامل فمنعه 

 .  (28)ذلك((
ري(  وذهب أبو عبيد إىل أن )الص 

ها  يف احلُْرف مل ميسع ، وحروف تفسري 

ري  باٍب  م ن اطَّلع احلديث النبوي ))ممن   ص 
(( مل يسمع يف كالم العرب  فـمقمْد دمممرم

(29) 
، فلم يرتض ابن قتيبة  هذه الدعوى ، 
فالصري معروف و مشهور ، ذكره جرير 

 بقوله :
انُوا إ ذما جمعمُلوا    ري ه ْم بمصماًل  يف   كم َُثَّ  ص 

نـْعمًدا م ْن مما ل ح جمدمُفوا اْشتـمْووا كم
(30)  

 
ري يري د أ م مالحون ، وأما ص 
 ، فهو حمْرفه .الباب

واستشهد بعجز بيت زهري بن أيب 
 سلمى :

...                              
عمــلى صــيـر  أممـٍر مـا يـمُمـرُّ وممـا يـمحـلو 

(31)  
مما تقدم تبني أن ابن قتيبة  قد 

يه ، اعتمد الشعر يف االحتجاج لصحة رأ
وما ذلك إال بوصفه وسيلة إقناع قد 

 .  (32)سادت عند العلماء األبرار 
 
 االحتكام إىل القرآن الكرمي  -3

يعد النص القرآين من أوثق النصوص 
اللغوية يف االستشهاد وأعالها ، فـ)) مل 
يتوفر لنص ما توفر للقرآن الكرمي من تواتر 
رواياته وعناية العلماء بضبطها وحتريرها 

ا وسندا ... فهو النص العريب الصحيح متن
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املتواتر اجملمع على تالوته بالطرق اليت 
وصل إلينا هبا يف األداء واحلركات 

، فالقرآن الكرمي أعرب   (33)والسكنات ((
، من هنا  (34)وأقوى يف احلجة من الشعر 

سعى ابن قتيبة  إىل االحتجاج بالقرآن 
 الكرمي .

ٍد ففي احلديث النبوي ))كلُّ مولو 
يولمُد على الفطرة  حىت يكون بواه يُهوِّدان ه 

(( ذكر أبو عبيد أن هذا  أو يُنصِّران ه
احلديث يشمل أوالد اليهود والنصارى ؛ 
فأ م يولدون على ما يصريون إليه من 
إسالم أو كفر، فمن كان يف علم اهلل أنه 
سيصري مسلما ، كان ذلك باعثًا على 

أنه  الوالدة على الفطرة ، ومن علم
 . (35)سيموت كافراً ، ولد على ذلك 

أما ابن قتيبة  ، فأنه مل يرتض  هذا 
التوجيه ؛ إذ إن احلديث مشل املولودين  
كلهم، فمخرجه ُمرج العموم ال بعض 
املولودين ، و دليل ذلك قوله تعاىل : 
ْم  ))ومإ ْذ أمخمذم رمبُّكم م ْن بمين  آدممم م ْن ظُُهور ه 

ه ْم أملمْسُت ُذرِّيَـّتـمُهْم ومأمشْ  ُهْم عملمى أمنـُْفس  همدم
 172وا بـملمى ...((]االعراف : ب رمبُِّكْم قمالُ 

، فاآلية املباركة تشمل املولودين من ذرية [
كلهم، ومل ختصص   -عليه السالم -آدم 

بعضًا دون بعض ، فكل مولود يف هذا 

العامل ، لديه عهد وإقرار مبا مرَّ عليه يف 
األول ، وهو الفطرة ،  عامل الذر يف اإلقرار

وهي ابتداء اخللقة ، ومنه قوله تعاىل : 
...(( اط ر  السَّمماومات  وماأْلمْرض  ))احلْمْمُد ل لَّه  فم 

[ أي مبتدئها ، وهي احلنيفية 1]فاطر :
اليت وقعت يف بداية اخللق ، وجرت يف 
فطر العقول من اقرار باهلل واملعرفة به ،  ال 

  (36)ه أبو عبيد اإلسالم ، كما ذهب إلي
ويف احلديث النبوي ))ال خُتْربْها فتمتَّب عم 
أخا بمْكر بن وائل بني  مْع األْرض وبمصمرها 
(( ، ذهب أبو عبيد إىل أن  ع األرض 
وبصرها ، هو أن الرجل خيلو  فليس أحد 
يسمعه إال  األرض القفر ، فصارت 
األرض خاصة كأ ا هي اليت تسمع 

  .  (37)وتبصر
اع األرض وبصرها الواردان يف أما  

احلديث النبوي عند ابن قتيبة ، فهو  اع 
ساكين األرض وبصرهم ، وطريقة البيان 
النبوي  قد وردت يف القرآن الكرمي يف قوله 

وماْلع ريم  تعاىل :))وماْسأمل  اْلقمْريمةم الَّيت  ُكنَّا ف يهما
بـمْلنما ف يهما ...((]يوسف : [ ، 82الَّيت  أمقـْ

 . (38)اد أهلها   فأر 
إن االتيان بالدليل القرآين ال يدع 
 ااًل للدحض أو الشك ، فهو مما ال 
خيتلف فيه وجوده اثنان ، لذا عمد إليه ابن 
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قتيبة  ؛ بوصفه دلياًل يقود إىل اإلذعان 
 .   (39)والتسليم للمدعى 

 االحتكام إىل احلديث النبوي  -4
مل يكن ابن قتيبة  ليستغين عن 

الستشهاد باحلديث النبوي،  ظاهرة ا
للداللة على حجة أقواله ؛ فبوساطة ذلك 

؛ صواب رأيه إىل املتلقيع أن يوصل يستطي
لذا نراه مستمسكا بذلك ما وجد إىل 
ذلك سبياًل ، فيتخذ احلديث يف هذا 
املضمار وظيفة استداللية بصورة االعرتاض 
على رأي أيب عبيد ، وهذا ما نراه واضحاً 

غلط أيب عبيد يف غريب يف )إصالح 
 احلديث( .

ففي احلديث النبوي ))عمائ ُد اْلممر يض  
(( ذهب أبو عبيد إىل   عملمى ُمممار ف  اجلْمنَّة  

أن واحد املخارف : اْلممْخرمُف وهي جمىنم 
، وقد  ي بذلك ألنه خيرتف منه   النَّْخل  

، وهذا التوجيه مل يرتضه ابن  (40)أي جيىن 
 
م
ْخرمف النخُل بعينه )) و قتيبة  ؛ ألنَّ امل

الدليل على ذلك : ما ذكر يف غري هذا 
احلديث من قول أيب طلحة للنيب صلى اهلل 

إن يل ُمرفا ، وإين أريد  ))عليه وسلم : 
أجعله يف  ))فقال :  ((أن أجعله صدقة 

 .  (41)أراد : إن يل ُنال (( ((فقراء قومك 

ووجه ابن قتيبة  لفظ ) األعصم ( 
لنيب بعد أن ذكمرم النساءم يف حديث ا

املختاالت املتربجات ))ال يدخُل اجلنةم 
نـُْهنَّ إالَّ مثُل الُغرماب  األمْعصمم  (( بالغراب  م 
األعصم ، وهو األبيض اجلناحني ، إذ إن 
جناحي الطائر يقومان مقام اليدين ، ومما 
يشهد هلذا التوجيه ما ورد عن النيب : 

م ْثُل  الَّإ   ء  لنِّسمااْن ْلجمنَّةم م ايمْد ُخُل  ))الم
ن (( ، بعد أن ْلغ ْربماه  اف ي همذ  اب  ْلُغرما اهمذم

رأى النيب غرابني فيها غراب أعصم ، أمحر 
املنقار والرجلني، فكل الغربان هي محر 
األرجل واملنقار، وأما أعصم الرجلني ، فهو 

، فتوجيه أيب   (42)عزيز ال يكاد يوجد 
األرجل عبيد بأنَّ األعصم هو بياض 

 مضطرب .
 

هكذا يبدو النص احلديثي حاضراً 
ومتماسكاً يف أبعاده كلها عند ابن قتيبة  ، 
واليت تتضافر مقوالته عنده ، لتتخذ موقفاً 
حيفز املتلقي على االقتناع والقبول لرأي ابن 

 .  (43)قتيبة  
 
 االحتكام إىل أهل اللغة -5

مينح االحتكام إىل أهل اللغة فرصة 
والتوجيه، ويؤمُِّن من السلوكيات  تعزيز الرد
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املعرفية املضطربة ، فهذا االحتكام يعرب عن 
الدليل األقوى يف امللكة اللغوية جملتمع 
املعرفة ، والتمثيل الفاعل لدليل التوجيه 
اللغوي ، فكأن ذكر مقوالت األصمعي ، 
وابن األعرايب ، والفراء ، والرياشي ،و 

يل رأي غريهم ، توجيهًا للخطاب ؛ لتعد
املتلقي ، وقد امتلك ابن قتيبة  قدرًا كافياً 
لنقد تلقي أيب عبيد للحديث بناًء آراء أهل 

 اللغة .
نما عملمى  ففي احلديث النبوي ))فأتـميـْ

ذهب أبو عبيد إىل أنَّ   ُجْدُجٍد ُمتمدممِّن))
)اجُلْدُجد( ال يعرف ، واملعروف هو )اجُلّد( 

تضه ابن وهو البئر اجليد  ، وهذا ما مل ير 
  *قتيبة  ، فقال : )) بلغين عن اليزيدي 
أنه قال : اجُلْدُجد : البئر الكثرية 

 .(44)املاء((
ويف هذا احلديث اعتمد ابن قتيبة  
على ما نقل عن اليزيدي ، ويف احلديث 

ْجر  
م
ى عن امل (( ذهب إىل  النبوي ))أمنه  م

ْجر )) هو أن يشتد ُهزال الشاة 
م
أن امل

ْسُمها  ، أو يثُقل ولمُدها يف بمْطنها ويصغر ج 
وتـمْرب ض فال تقوم(( وقد ُحدِّث به عن 

 .  (45)األصمعي

هكذا كان االتكاء على مقوالت 
أهل اللغة نشاطًا بينًا ساهم يف نقد آليات 

 .(46)الفهم عند أيب عبيد
 االحتكام إىل األخبار والوقائع -6

متلك األخبار والوقائع قوة يف تقريب 
لرأي اآلخر ، وتكتسب قوهتا املعىن ، ورّد ا

من قبول الناس هلا عند حدوثها ، فهو 
إقرار من الناس ؛ إذ الوقوع دليل الوجود ، 
ففي احلديث النبوي ))إّن رجاًل أتاه وعليه 

له (( ، وجه ابن قتيبة  لفظ  ت  ُمقمطَّعا
مقطعات ( بالثياب سابغات كانت أم )

 قصاراً، وأيَّدم رأيه مبا ورد يف خرب مرور
هشام بن عبد امللك بسويد بن قيس 
الفهري ، وعلى هشام مقطعات له 
يسحبها ، وهو حديث السن ، فاملقطعات 

 . (47) هي الثياب الطوال  سب ابن قتيبة
ويف توجيه املعىن على وفق ما 
يقتضيه الواقع ، فقد ذكر أن معىن البعل 

يم 
منه بعالً  يف احلديث النبوي ))ما ُسق 

و البعل من الشجر، يشرب ففيه الُعشُر ((ه
بعروضه ال بأعاليه ، فال يوجد بعل  ال 
تسقيه السماء وال غريها ، وهذا خالف 
توجيه أيب عبيد الذي ذهب إىل أن البعل 
هو ما ال تسقيه السماء وال غريها؛ لذا 
أنكر ابن قتيبة  على أيب عبيد أنَّه خالف 
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الواقع قائال :)) فأين هذا النخل الذي ال 
لسماء، و ال غريها ، أيف أرض مل تسقيه ا

 .(48)متطر قط أم يف كن (( 
 

 املبحث الثاين : منهج نقد تلقي النص
ب املنهج وعيًا باألصول يتطل

، فليس املنهج وليد حلظة البناء املعرفية
املعريف ، بل هو تطبيق آيل لتلك األصول، 
وممارسة واعية هلا ؛ إذ حيمل املنهج يف 

االنتاج لتلك طيات مكنوناته إعادة 
املفاهيم اليت حيملها املمارس، بعد أن 
 -سلك طريقًا موصاًل ، فالنظر يف النص 

يتطلب طريقًا للكشف عن عناصره  -مثال
اللغوية اجملسَّدة، والعمق الداليل ، و 

 مرجعياته وانتماءاته وحنو ذلك .
إذن ، يشغل املنهج سلطة معرفية ، 

املنهج  و يقود إىل معرفة البد منها ؛ ألنَّ 
،ويف   (49)يف اللغة هو الطريق الواضح

االصطالح )) الطريق املؤدي إىل الكشف 
عن احلقيقة يف العلوم ، بواسطة طائفة من 
القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل 
وحتديد عملياته حىت يصل إىل نتيجة 

، ومن هنا يكون املنهج (50) معلومة ((
 املمارس . وسيلة لتنظيم غايٍة يسعى إليها

أما املمارسة املنهجية البن قتيبة  يف 
نقده تلقي أيب عبيد للحديث ، فقد ركَّزت 

 على أبعاٍد مخسة، هي :  
 أوال : ذكر النص 

البد لعملية إعادة الفهم واالنتاج ، 
من النظر والتدبر يف نص موجود ، وهذا 
ما يقتضيه األثر الكتايب ، فذكُر النص  هو 

الكاتب ، وهو  وعي نظري ملدونات
ها ، وهنا نسأل   مواجهُة فعلية  املدونة  نفس 
كيف تشكل هذا الوعي النظري عند ابن 
قتيبة  يف منهجية ذكر النص ؟ ، نقول : 
جتلى هذا الوعي يف ساحة العمل بأبعاٍد 

 متعددٍة، نقسُّمها على قسمني  : 
 نص أيب عبيد، ويتمثل يف : -1   
ن ذكر صاحب احلديث ، ملا كا -أ

املؤملَّف )إصالح غلط أيب عبيد يف غريب 
احلديث( يشتمل على إعادة تصويب فهم 
شيخ ابن قتيبة ، اشتغل ابن قتيبة  يف 

 سب ابن قتيبة   –تدوين الفهم اجملانب 
ملا ورد عن أيب عبيد يف كل ما ورد عن  –

أيب عبيد فعمد أوال على ذكر لفظ )يف 
حديث(، َث يذكر صاحب احلديث ، فبدأ 

النيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه أمجعني ب
، َث  ديث اخلليفة عمر بن اخلطاب ، 
واإلمام علي بن أيب طالب ، وعثمان بن 



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

 

 

 

عفان ، َث يتبعهم  ديث الزبري ، وعبد اهلل 
بن مسعود، وحذيفة ، و عمر بن العاص 
،وحديث أيب هريرة، وعبد اهلل بن عمر، 
وعبيد بن عمري، وحديث شريح ، وحديث 

حلجاج ، َث انتهى مبا  عه أبو عبيد عن ا
 العرب.
َث ينطلق يف خطوة منهجية ثانية ،  –ب 

يذكر فيها نص احلديث الذي أورده 
صاحبه أوال ؛ حىت ال يتوهم القاريء أن 
ابن قتيبة  يتكلم عن مضمر يف ذهنه ، 
فقد تعامل مع ذكر احلديث تعاماًل 
موضوعيًا ، لتكون التصورات املطروحة 

ًة ملا ذكر آنفًا ، وهذه املمارسة توشي ممارس
بأن عمل ابن قتيبة  مل يكن قالبًا جاهزًا ، 
بل اشتغااًل على وفق ما ميليه احلديث 
نفسه ، ففي حديث أيب هريرة يذكر ابن 
قتيبة  صاحب القول َث يتوجه إىل ذكر 
احلديث نفسه قائال :))وقال يف حديث 

ثـُْتُكْم  فلموْ ))أيب هريرة رمحه اهلل إنه قال:  حمدَّ
، (51) (( (( ب ُكلِّ مما أعلم لمرمممْيُتُموين  ب اْلقمْشع  

وهذه اخلطوة تسري على خطى ثابتة يف ما 
ورد يف إصالح غلط أيب عبيد يف غريب 

 .(52)احلديث 
ذكر نص توجيه أيب عبيد ،  –ج 

يف هذه اخلطوة الثالثة ، ال يشتغل ابن قتيبة  

ل أخذ باملصادر دلياًل على مدعاه ، ب
بآليات حترير  ل النزاع ، فليس اثبات 
صحة احلديث مشكاًل عند ابن قتيبة ، 
وهو األمر نفسه عند شيخه أيب عبيد ، بل 
إن نص احلديث بنية لغوية استقبلها قرّاء ، 
كثريون فعملوا على استخراج املراد منه 
على وفق األدوات املعرفية لكل قارئ ، 

فكان على  وهذا االنتاج هو  ل لنزاع ،
ابن قتيبة  حتريره أوال ، وقد عمل  هبذا 
األمر يف غاية الدقة واألمانة ، ففي قول 

ي وال ه  ى تـُبْ زم غْ ذكر ))امل   –مثال  –العرب 
 (( ذكر توجيه أيب عبيد قائال: ))أراد ين  تـُبْ 

أ ا تقعد على بيوت األعراب ، فتخرقها 
بوثوهبا وال تبين ، أي ال تتخذ من شعرها 

 .(53) ت ((البيو 
ذكر نص دليل أيب عبيد ؛إذ إن  –د 

سعي القارئ إلنتاج معىن نص احلديث إوا 
يكون على وفق الدليل ، وليس للقارئ أن 
يطبق الفرضيات بشكل آيل ، فقد يكون 
النص مؤثرًا على القارئ وفرضياته ، وله 
السلطة يف االنتاج وحتديد الداللة ،  من 

د بعد كل هنا ، كان ذكُر دليل  أيب عبي
توجيه ، من لدن ابن قتيبة  يف غاية 

 اإلنصاف.



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

 

 

 

يمًة  ففي حديث الزبري ))أنَّه رأى ف تـْ
لُْعًسا فمسمألم عنهم، فقيل: أمُّهم ُمْوالة  
ى أباهم (( ذكر ابُن قتيبة   للُحرمقمة  ، فاْشرتم
توجيه أيب عبيد وهو أن اللعس هو السود 
الشفاه ، َث ذكر حجة أيب عبيد قائال :)) 

 واحتج ببيت ذي الرمة :
ملياُء يف شمفمتميها ُحوَّة  لمعمس              

ا شمنمُب  وميف الل ثات  وميف أمنياهب 
(54)  )) (55)  

يف هذه اخلطوة تبدو الذاتية بعيدة 
عن ابن قتيبة  ، وهذا دليل املوضوعية ، ما 
دام السعي منشوداً منه وجه احلقيقة ، تاركاً 

 التوجيهني ؛ للقارئ حتديد الصواب يف
 توجيه أيب عبيد وتوجيه ابن قتيبة  .

 نص ابن قتيبة   -2
بعد استقراء خصائص أجزاء ذكر 

ذي  نص أيب عبيد اليت ذكرت يف الفقرة
الرقم واحد ، نلتمس يف عمل ابن قتيبة  
منطلقات معرفية هلا فاعلية يف تقرير املنهج 
النقدي ، وميكن بيان اجراء ابن قتيبة  على 

 اآليت :النحو 
 ذكر نص رأيه ) رأي ابن قتيبة ( -أ

بعد املسعى األول ، الذي وجدناه 
منظمًا يف خطوات البحث عن احلقيقة ، 
حترك ابن قتيبة  صوب ذكر التوجيه الذي 
يراه مناسبا ، ليؤطَّر نص احلديث ، أو 

جزءًا منه باملعىن ،  بعد حلظة مفارقة ذكر 
،  نص أيب عبيد بأبعاده اليت ذكرت آنفا

وقد كان شديد العناية أن ال يذكر ا ه ، 
و يقول : قلت أو أقول أو قلنا وحنو ذلك 
، مما قد يشي بنوع تعال عن شيخه ، بل 
يذكر كنيته ، فيقول : قال أبو مد َث يتبع 
رأيه ، ففي حديث عمر بن اخلطاب ))إّن 
يم من د ين ه  ْينةم رمض  ُع ُجهم

اأُلسمْيف عم ُأسمْيف 
يقال: ساب ُق احلاجِّ أو قال :  وأمانت ه بأن

ر ضاً فأصبحم قد ر ينم به سمبمقم احلاجَّ فاّدانم ُمعْ 
، قال ابن قتيبة  : )) قال أبو   (56) ((

 مد : قد تدبرت هذا التفسري وناظرت 
فيه ، فلم أر أحدًا جييز : أمرض فالن 
الناس ، إذا اعرتضهم ،إوا يقال : اعرتض 

، وقد سار  (57)فالن الناس واستعرضهم((
على هذا املنوال يف ما ذكر من توجيهات 

 .(58)األحاديث الواردة
 
ذكر الدليل ، ال يهدف ابن  -ب

قتيبة  إىل إخبار املتلقي بغلط أيب عبيد يف 
تلقيه للنص اللغوي فقط ، بل يتوجه إىل 
اختاذ موقف املعارض ، بذكر التوجيه 

وهذا  – سب ابن قتيبة   –الصائب 
؛ فـ))كل قول ال دليل عليه يتطلب دلياًل 
، و داللة صحة القول (59)فهو باطل((
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واقناع املتلقي تتطلب حججًا ، اختذها ابن 
قتيبة  أسساً يف نقده لتلقي أيب عبيد ، وقد 
بىن توجيهه على هذا األساس ، وقد فصلنا 

 القول فيها يف املبحث األول .
 **ثانيا : التحليل

يشتغل التحليل بوصفه أداة تقرر 
فيما بعد التقومي واحلكم ، بعد فك بنية 
املكون الفعلي للنص ، فالتحليل مصدر  
على ز نمة )التـمْفع يل( من اجلذر اللغوي 
)حملل( ، وهو ))حل العقدة حيلها حال : 
فتحها ونقضها فاحنلت ، واحلل: حل 

، ويقال: ))حللت العقدة   (60)العقدة (( 
، وحُل العقدة  (61)أحلها حال : فتحتها(( 

أو فتحها يقتضي الرجوع إىل مكوناهتا ، 
باالستعانة مبا ميلكه املشتغل من أدوات ، 
فاملعىن االصطالحي للتحليل: )) هو 
توظيف كل ما ميكن من األدوات والقرائن 
لرفع موانع اإلدراك والفهم عن مضامني 

 .  (62) النص ومعانيه ((
 بعد بناء األسس اليت عوَّل عليها ابن
قتيبة  ، يكون التماس التحليل يف مدونته 
ممكنًا ، فقد وظَّف األدوات املتوافرة 
للوصول إىل املعىن الصحيح ، وقد جتلى 

 هذا العمل بطرٍق متعددٍة ، هي :
 حتليل كالم أيب عبيد-1

عمل ابن قتيبة على حتليل كالم أيب 
عبيد بوساطة عرض توجيهه ، فكان 

شف عن العرض يتم بوعي وإدراك ؛ للك
مباين الفهم ، فعمل ابن قتيبة  هو إعادة 
انتاج املفردات املكونة لتوجيه أيب عبيد ، 
نماقم وال  ففي احلديث النبوي ))ال ش 

(( حلل كالم أيب عبيد )) الش غمارم ّم ش  نق ّّ
ما بني الفريضتني ، وهو ما زاد من اإلبل 
على اخلمس إىل العشر ، وما زاد على 

: ال يؤخذ  العشر إىل مخس عشرة يقول
 . (63من ذلك شيء((

َث تدبر ابن قتيبة  هذا القول ، 
 وناظر فيه فذهب  لالً إىل : 

ليس اشناق الديات من اشناق  -أ
 الفرائض يف شيء.

ليس يف الديات شيء ، يزيد  -ب
على حسد من عددها أو جنسها من 

 أجناسها فيلغى كما يفعل يف الصدقة .
أن اشناق الديات أجناسها من  -ج

 نات املخاض ، وبنات الليون.ب
إذن ، كل صنف مما تقدم يف  -د

 الفقرة ج هو صنف مبفرده .
 . (64)أصل الشنق هو احلبل  -هـ 

من هذا العمل ، وجدنا أن كالم 
أيب عبيد يتكون من وحدات مرتابطة فيما 
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بينها، أنتجت املعىن عنده ، فالوحدة أو 
العنصر الثاين مرتبط بالوحدة األوىل ، فما 

ان لنا أن يتحقق فهم  يف الثانية لوال ك
تقدم الوحدة األوىل عليها ، وهو أن ليس 
اشناق الديات من اشناق الفرائض ، وهذا 
توجيه مجيل من ابن قتيبة ، يدل على 
إدراك املتقدم، وشرط السبق على املتأخر 
يف عملية الفهم واالنتاج ، وهذا التحليل 

اعد ليس عماًل وصفيًا فقط ، بل عمل  يس
على التفسري الذي يأيت يف املرحلة الرابعة ،  
كما سنعلمه ، وهذا النهج اختذه سبياًل يف 

 عرض كالمه أيضا .
 حتليل كالمه  -2

كان ابن قتيبة ملتفتا إىل منهجه يف 
التحليل ، فلم يكتف  بتحليل توجيه أيب 
عبيد، بل سار على املنهج نفسه يف ذكر  

، سار حنو كالمه أيضا ، فإذا ذكر توجيهه 
حتليل كالمه ، وهو هبذا يوجه اجلهد 
ليكون متضافرًا ، ومتواصاًل يف بيان 
)إصالح غلط أيب عبيد يف غريب 
احلديث(، من هنا كان حتليله متوالية 
منتظمة يف عمله املدوَّن ، ففي حديث 
اخلليفة عمر بن اخلطاب : )) أنه سمأملم 
انم اْلممْفُقود الَّذ ي استهوته اجلْ ّن مما كم 

:  شراهبم اجلدف(( عرض توجيه أيب  فـمقمالم

عبيد ، َث حلله إىل مكوناته ، َث ذكر رأيه 
وهو االنكار على أيب عبيد ، وحلل انكاره 

 على النحو اآليت:
إنه سأل عن شراهبم فأجيب  -أ

 بذكر النبات .
ال جيوز أن يكون النبات شراباً  -ب

، وإن كان آكل النبات يستغين عن شرب 
 معه ، أو بعده .املاء 

ميكن أن يوجه هذا احلديث  -ج
على وجه اجملاز ، وهو أن يكون صاحب 
النبات ال يشرب املاء ، وألنَّ النبات يقوم 
مقامه ، يقال أن النبات قام مقام شرب 

 املاء، ولكن هذا اجملاز ضعيف .
 إن اجلن ال تشرب شراباً أصالً . -د

فتحصَّل مما تقدم أن اجلدف هو 
 .  (65)اب ورغوة اللنب زبد الشر 

ويف حديث عمر بن اخلطاب )) إنه 
كايلة (( ، أنكر ابن 

ُ
كان ينـْهمى عن امل

كون املكايلة هي املقابلة قتيبة  أن ت
، فقد أراد أن ال يُقايُس وال ُيكايل بالقول

يف الدين ، وحلل رأيه بقوله : )) أي : 
يوازن الشيءم بالشيء ، ويرتك العملم على 

، فاملكافأة بالسوء أوىل  (66)األثر((
 باملكايلة من املكافأة باخلري  .
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 حتليل دليل توجيهه  -3
يستمد الدليل عند ابن قتيبة من 
االنتماء الفعلي للنص ، فبنية احلديث يف 
)إصالح غلط أيب عبيد يف غريب 
احلديث(  تنتمي اىل الرواية واللغة، 
واالنتماء األول ينظر فيه إىل السند واملنت ،  

املنت فيه اجلانب الداليل ، وهو ما يشركه و 
يف االنتماء الثاين، املتكون من علوم اللغة 
العربية من صرف ، وحنو ، وبالغة ، 
ومعجم ، وغريها ،ويف إثبات أي  توجيه  
ألحد هذه املكونات ، يتوسل ابن قتيبة 
باالستعمال اللغوي ، إذ إن االنتماء 

كره اللغوي مل يعاجله ؛ معتربا أن ما ذ 
شيخه قد ورد ، والنظر واملخاصمة يف فهم 
ما ورد ، فكان تتابُع احلجة منهجًا قد 
سلكه يف العمل ، يروم يف ذلك إىل تغيري 
توجيه شيخه ، واقناع املتلقي ، فعرُض 
الدليل  وحتليُله ، يكمن يف الشحن لسلسلة 
من احلجج، و كلها تتواصل مع بعضها ، 

ي احلديث وتدعو املتلقي لالستجابة ، فف
س  الوارد))اللَُّهمَّ إ نَّا نـمُعوُذ بك من األلْ 

خيمة(( عرض فيه األدلة على ق   والسَّ واأللْ 
املعىن الصحيح ، وهي اللغة والشعر، َث 
حلل دليله ، فبعد أن اختار أن املراد من 
األلق هو اخليانة ، حلل دليله قائال: )) 

فالن ال يدالس وال يوالس ، فاملوالسة 
وهو الظلمة ، يريد أنه يعمي عليك الدلس 

الشيء ، خيفيه ويسرت ما فيه من عيب ، 
فكأنه دفعه اليك يف دلس ، ومنه يقال 
أيضا: دلس عليَّ كذا وكذا . واملوالسة : 

 .(67)اخليانة((
ويف حديث طلحة ))خمرمْجُت ب فمرمٍس 
يه (( ، مل يرتض  توجيه التندية بأن  يل  أُنمدِّ

رعى ، فبدأ بتحليل ترده عن املاء إىل امل
دليله ، ذاكرًا أنَّ هذا العمل إوا يكون يف 
املرعى ؛ فإنَّ اإلبل والفرس تأكل الرطب ، 
وال يكون اخلروج ألجل التندية ، بل 

  (68)للتبدية وهو أن يأيت هبا للبادية للرعي
. 

 ثالثا : التفسري
ال شك يف أن عملية تقومي العمل 

يضاح ، وهو وحتليله حيتاج إىل البيان واإل
املراد بالتفسري ، فالتفسري لغة ،هو البيان 

؛ إذ قد صحب (69)وكشف املغطى 
االهتمام بذكر احلديث وتوجيه أيب عبيد 

 – سب ابن قتيبة   –بيان  املراد الصحيح 
وكشف ما ثُقل فهُمه على أيب عبيد ، 
فعمد التلميُذ النجيب إىل التفسري بكياسة  

اجلليل ، ومل وتلطف، دون القدح بالشيخ 
يكن هذا البيان والكشف مبعزل عن 
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التوظيف يف املسالك األخرى للعمل 
اللغوي يف ) إصالح الغلط( ؛ لذا كانت 
التفرقة بينها نظريًة يف عمل ابن قتيبة ال 
عملية ، وميكن أن جند مستويات الكشف 

 والبيان بشكل واضح يف عملني، مها :
 تفسري الدليل  -أ

دليله مقولة خالية  مل جيعل ابن قتيبة
من التفسري ، فقبوُل األفكار حيتاج إىل 
عناء الكشف عنها ، وبيان عباراهتا ، ففي 
الدليل املذكور يعمد ابن قتيبة  إىل شؤون 
الدليل؛ الستخالص معامله ونتائجه ، ويف 
ثـُْتُكْم ب ُكلِّ مما  حديث أيب هريرة )فلمْو حمدَّ

( يذكر أن القشع أعلم لمرمممْيُتُموين  ب اْلقمْشع  
مجع القشعة ، مثل بدرة وبدر ، َث يكشف 
ما املراد من هذا الدليل ؛ ألن) قشع( على 
زنة )فـمْعل( وهذا الوزن ال جُيمع على 
)ف عمل(، َث أن)) القشعة ما قشعته عن وجه 
االرض من املدر والطني فرميت به ... 
ومنه يقال : قشعت الريح السحاب (( 

(70)  . 
د بن عمري ))اإلميان ويف حديث عبي

((، رفض توجيه أيب عبيد يف معىن  همُيوب 
)همُيوب( بأن املؤمن يهاب الذنوب ؛ ألنَّ 

أنَّ املؤمن  – سب ابن قتيبة   –املراد منه 
ممهيب  جيلُّه الناُس ويهابونه ، َث يكشف 

املرادم من الدليل ، فيقول : )) فجاء 
)فـمُعول( يف موضع )ممْفُعول( كما يقال : 
حمُلوب القوم ل ما حيلبونه ، ورمكوهبم ل ما 

. وهذا االختيار للبيان  (71) يركبونه((
والكشف ال خيلو من فائدة ، تتجلى يف 
تفسري احلديث على الوجه الصحيح على 

 وفق ما الدليل املذكور .
تفسري احلديث على وفق  -ب

 الدليل املذكور 
ال شك يف أنَّ بيان ابن قتيبة  لدليله 

عناصره ، سيقود إىل تفسري ، وكشف 
احلديث ، بناًء على هذا البيان واإليضاح ، 
ونعين بذلك أن سرب املعىن ال يستغين عن 
البيان ، وليس كل بيان ، بل البيان الناتج 

 عن تفسري الدليل .
تـمعملَّمم  ففي احلديث النبوي ))ممنْ 

يمهُ  اْلُقْرآنم َُثَّ  ُم ((  نمس  يم اهللم ومُهوم أمْجذم
يبني لمق 

ويوضح املراد من )أجذم( على وفق الدليل 
، فذكر أن املراد من (72)الذي يذكره الواقع 

األجذم هنا هو اجملذوم  ، ال مقطوع اليد 
، فرجل أجذم وقوم جمْذمى ، واجلذم : 
القطع، وكل شيء قطعته فقد جذمته ، 
وهذا اشبه بالعقوبة ، فالقرآن كان يدفع 

؛  فظ عن جسم احلافظ العاهات كلها 
يم القرآنم  الصحة وزينة اجلسم ، فلما نمس 
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وضاع احلفُظ ، خرجت منه علُة حفظ 
الصحة  وسبب الزينة ، فنالته اآلفة يف 
مجيعه ، و قوله ) أجذم ( بيان لشمول 

 .  (73)الداء للبدن كله وفساد اخللقة 
ويف احلديث النبوي ))نـمهمى عمْن  

إىل أنَّ كمْسب  الزَّمَّارمة  (( ذهب ابن قتيبة 
)الزَّمَّارمة (هي ) الرمازة( وهي الفاجرة ، 
وليس املرأة توميء بشفتيها ، أو بعينها  
من دون كسب . ففسر احلديث بناًء على 
بيانه للدليل اللغوي ، وقول أهل اللغة بأن 
الرمازة صفة من صفات الفاجرة ، َث صار 
ا اً هلا دون بقية النساء ، وهي اليت توميء 

، و حاجبيها  مع الكسب ، فهي بعينيها  
اهلمُلوُك اليت تتهالك على الفراش وعلى 

 . (74)الرجل
   رابعا : التقومي واحلكم

إذا نظرنا إىل ما تقدم بامعان وروية ، 
وجدنا أ ا مباديء تؤثر يف شيء جيذب 
ابن قتيبة  القاري إليه ، وهو التقومي ، 
فليس التقومي صدور مدعى خاٍل من األدلة 

لبيان ، والتحليل ، والتفسري ، بل هو ، وا
عمل منتظم على وفق ما تقدم ، يهدف 
إىل إبراز قيمة الفهم وتعديله ، أو 
تصحيحه ، وعلى هذا فأن التقومي عند ابن 
قتيبة  عمل إجرائي ، يُبىن على الذكر، و 

 -التقومي  -التحليل ، والتفسري ، وهو  
مرتبط أشد االرتباط بأهداف النقد ، 

ن أن نستجلي عمل التقومي يف طريقني وميك
 مها:

تقومي كالم أيب عبيد واحلكم عليه  -أ
(  ، يف احلديث النبوي )ال تـُعمْد فمار دمُتُكمْ 

ذهب أبو عبيد إىل أن املراد من )الفاردة( 
هو الشاة الرائدة على الفريضة حىت تبلغ 
الفريضة األخرى ، وهذا  ما مل يقبله ابن 

قد تدبرت هذا التفسري قتيبة  ، فقال :)) و 
فلم أرم له وجها (( 

،  فقد قام بتقييم (75)
كالم ايب عبيد بقوله )مل أر وجها ( فعمد 
إىل حتليل دليله وتفسريه ، وذكر الدليل 
املناسب للتوجيه الصائب ، فابن قتيبة  
يقدم التقومي على ما سبق ، بيد أنه تقدمي 

 . مييراد به هتيئة القارئ للقيام بعملية التقو 
تقومي دليل أيب عبيد واحلكم  -ب

عليه ، يف احلديث النبوي ))مسجده كان 
ْربمدًا ليتيمني (( ذكر أبو عبيد أن امل ْربمد   م 
كل شيء ُحب سم به اإلبُل ، ودليُله قول 

 الشاعر:
ـيم إ اّل مـا ـعمـلتُ  عمـواص  ومراءمهـا         جم

عمصا م ربمٍد تمغشى حُنوراً وم أمذُرعا 
(76) 

َث فسر )امل ْربمد( الواردة يف الشاهد  
بـ)البيت( ، جتعل لتعرتضم اإلبلم ومتنعها من 
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اخلروج ، ومل يرتض  ابن قتيبة  هذا التوجيه 
ْربمدا،  ، فقال : )) مل جيعل الشاعر العصا م 
ْربمد ، تردُّ اإلبلم إذا 

وإوا أراد عصا يف امل 
أرادت اخلروج ، فأضاف العصا إىل امل ْربمد ، 

لو انصرفت العصا مل يكن وراءها  مْبس  و 
لإلبل مل يسمم ، وإن منعْت اإلبلم ، 

ْربمدا((  م 
(77) . 
 اخلامتة 

يف خامتة مسرية هذا البحث ، مل 
لنا زيادة على ما تقدم إال أن حناول  يبقم 

تلخيص أهم النتائج ، اليت أفضت إليها 
هذه الدراسة ، واليت ميكن إجيازها مبا يأيت 

: 
رت األسس اليت اعتمدها  تظاف -

ابن قتيبة، فكانت خري وسيلة لفهم 
احلديث ونقد تلقي شيخه ايب عبيد ، 
فقامت مبجموعها بدور التعاون والتفاعل 

 يف اختيار الفهم املناسب .
يف  وطيداً  كانت األسس بناءً   -

احتجاج ابن قتيبة، فلم ترتك للمتلقي 
إال االذعان وقبول رأي املؤلف ،  سبيالً 
شيدت بانتظام علمي لتوافق ضروب  فقد

املعرفة الالزمة ، يف احلديث الوارد يف 
 إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث .

حقق ابن قتيبة بوسائله املعتمدة  -
شروط املوضوعية لتكوين اآلراء واختيار 

باختياره أسسه  –الفهم الواعي ، إذ قدم 
رسالة إعالمية بضرورة اختيار  –القومية 
 ك العلمي لتحقيقي الفهم الصحيح .السلو 

كان لألسس اليت اعتمدها ابن   -
قتيبة الدور البارز يف اختيار املعىن ، 
فامتلكت سلطة االقناع يف فهم غريب 

 احلديث .
كان املنهج املتبع ممارسة واعية   -

لألسس اليت بىن عليها ابن قتيبة معارفه يف 
تلقي احلديث ، واعادة انتاج الفهم 

 على وفق تلك األسس .املناسب 
مارست األبعاد اخلمسة القواعد  -

العامة يف سري عمليات الكشف عن 
 التوجيه الصحيح .

مل يشتغل ابن قتيبة على وفق  -
، بل سار على خطى  منهج مقرر سلفاً 

 ضرورات الفهم الصحيح .
اىل  ملا كان احلديث ينتمي فعلياً  -

 الوجود اللغوي ، ألزم هذا األمر ابن قتيبة
 يف الفهم . على اختيار طريق اللغة منهجاً 

اختيار األسس والطريق املناسب  -
للفهم عند ابن قتيبة قد مت بشكل منتظم ، 
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فحقق التلقي ، وأبرز قيمة الفهم وتعديله ، 
 أو تصحيحه، وهو املسمى بالتقومي .

بين النقد يف)إصالح غلط ايب  -
عبيد يف غريب احلديث( على الذكر، 

التفسري ، وهي خطوات املنهج والتحليل و 
 اإلجرائي اليت حتقق أسس النقد وأهدافه .

شكلت األسس املعتمدة أوىل  -
خطوات املنهج املتبع يف سرب املعىن يف 
غريب احلديث ، ما اقتضى أن يشكل 

السبيل  –األسس واملنهج  –الطرفان 
 األمثل لتحقيق تلقي النص أو نقد تلقيه .

لتآلف بني برزت ظاهرة التوافق وا -
اخلطوات اليت شكلت الطريق املوصل لفهم 
غريب احلديث ، فلم تنفرد إحداها بسلوك 
االنفصال ، بل حققت مجيعها عنصر 
االتصال فيما بينها يف صفحات مدونة ابن 

 قتيبة .
 اهلوامش

                                                           
 3/425: لسان العرب ، ابن منظور  (1
 . (نقد)مادة

 .الصفحة نفسهما املصدر نفسه واجلزء و  (2

اخلطاب والنقد بني الوصاية و التواصل : ينظر (3
 ث منشور يف  لة ) 85:، عبد الواحد علواين 

الكلمة ، العدد الثاين والعشرون ، السنة 

                                                                              

لبنان ،  –السادسة ،مؤسسة الفالح ، بريوت 
 ( .م1999 -هـ 1420

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب ،  (4
 . 417:كامل املهندس  دي وهبة و 

 (.لقا)مادة 15/256:لسان العرب  (5
 9/299:هتذيب اللغة ، االزهري : ينظر  (6

 ( .لقي ) مادة 

لطيف . معجم مصطلحات نقد الرواية ، د (7
 . 62: زينوين 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث ،  (8
 .، مقدمة احملقق  5:ابن قتيبة 

 . 1/14: ارس معجم مقاييس اللغة ، ابن ف) 9
غريب احلديث :، وينظر  78:املصدر نفسه  (10

 . 3/208: ،أبو عبيد القاسم بن ساّلم اهلروي 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب : ينظر  (11
 . 78: احلديث 

 . 3/211:غريب احلديث  (12

 . 2/129:كتاب العني  (13
 .2/128:احملكم واحمليط األعظم : ينظر  (14

 . 300-4/299:معجم مقاييس اللغة  (15

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث  (16
:78 . 

 . 78: املصدر نفسه  (17

 ( .عرب)  2/362: هتذيب اللغة  (18

 3/200: النهاية يف غريب احلديث واالثر  (19
. 
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إصالح غلط أيب : للمزيد من الشواهد ينظر (20

،  15 احلديث 81:عبيد يف غريب احلديث
 91، و 20احلديث  88، و 17احلديث  84و

،  31احلديث  104-103، و23احلديث 
 46احلديث  132، و 39احلديث  199و

 .وغريها 

وظيفة الشعر عند النقاد العرب : ينظر (21
 ث ) 160-153:فضل اهلل .القدامى ، د

اجمللد الثالث ،العدد  ، منشور يف  لة التسامح 
احلدي عشر،  وزارة األوقاف والشؤون الدينية ، 

 ( .م2005 -هـ 1426سلطنة عُمان 

 . 3/221:معجم مقاييس اللغة : ينظر (22

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب : ينظر  (23
 . 81: احلديث

مل أجد نسبة هلذا الرجز، وهومن شواهد ابن  (24
، والزُمشري يف  7/113:سيده يف املخصص

و ابن  2/107:الفائق يف غريب احلديث 
 ، ، والزبيدي 3/60:منظور يف لسان العرب 

 . 7/353:يف تاج العروس 
: إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث  (25
82 . 
مل أجد للشاهد نسبة ، وهو بال نسبة يف  (26

 6/2407: ، والصحاح   7/6: هتذيب اللغة 
، 5/355و   3/392:، و معجم مقاييس اللغة

 14/479:، لسان العرب  574و  مل اللغة 
 ( .ضحا)

                                                                              
د يف غريب إصالح غلط أيب عبي: ينظر (27

 . 82: احلديث 

 . 82: املصدر نفسه  (28

 . 87: املصدر نفسه    (29
ديوان جرير بشرح  مد بن حبيب : ينظر  (30
واستوسقوا ) ... ، ويروى البيت بـ 177/ 1:

 ( .ماحلا من كنعد جذفوا 

ومقـمد ُكـنـُت م ـن )هذا عجز بيت وصدره  (31
ـنـيـنم ثـممـانـ ياً  وان زهري بن أيب دي: ينظر ( سمـلمـى س 

سلمى ،شرحه وقدم له اإلستاذ علي حسن 
 . 83:فاعور 

إصالح غلط أيب عبيد يف : للمزيد ينظر  (32
 60، و  2حديث  52-51: غريب احلديث

،   5حديث  64-63، و 4حديث  61 –
 47حديث  134، و 16حديث  84-83و

 50حديث   140 ، و  48حديث  136،و 
 .، وغريها 

 

و العريب ، سعيد األفغاين يف أصول النح (33
:28 . 

          14/  1:معاين القران ، الفراء: ينظر  (34

إصالح غلظ أيب عبيد يف غريب : ينظر  (35
 56-55: احلديث

 . 59-58:املصدر نفسه : ينظر ( 36
 . 96: املصدر نفسه : ينظر  (37

 . 97: ينظر املصدر نفسه  (38
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يث احلد 59: املصدر نفسه : للمزيد ينظر   (39
 138، و 43احلديث  127-126، و 4

 49احلديث  139-138، و 48احلديث 
 .وغريها 

 . 101:املصدر نفسه : ينظر  (40
 .  102املصدر نفسه : ينظر  (41
    . 75-74: املصدر نفسه : ينظر  (42

 50-49:املصدر نفسه : للمزيد ينظر  (43
-79، و 8احلديث  71- 70، )(  احلديث

،  16احلديث  83-82، و 14احلديث  -8
 .وغريها  38احلديث  118-117و
اليزيدي شيخ أيب عبيد ، وهو أبو  مد حيىي *  

، كان ( هـ 202ت )بن املبارك بن املغرية  
مقرئا وحنويا ولغويا ، لقب باليزيدي التصاله 
بيزيد بن منصور احلمريي ، له من املؤلفات ، 
 النوادر يف اللغة ، واملقصور واملمدود ، والنقط

مل يصلنا شيء . والشكل ،واملختصر يف النحو 
أبو  مد اليزيدي ، حياته : ينظر. من مؤلفاته 

وأثره يف علوم العربية ، رابية  مد حسن ربيع  
 ( رسالة ماجستري) 65و 23و 21و 7و  6:
 

: إصالح غلط أيب عبيد  يف غريب احلديث (44
88 . 

 .69 -68:املصدر نفسه : ينظر  (45
 -6-59: املصدر نفسه : ظر للمزيد  ين (46

-75، و 6احلديث  66-65، و  4احلديث 
،  17احلديث  85-84، و  11احلديث  76

                                                                              

 105-104، و15احلديث -82-81و
 .وغريها  32احلديث 

 . 52- 50ينظر املصدر نفسه  (47
 74: وللمزيد ينظر  53: املصدر نفسه  (48

،  19احلديث  88- 87، و 10احلديث 
 39احلديث  120، و 23احلديث  92و

 .وغريها 

 .مادة  ج  2/383: لسان العرب: ينظر  (49
مناهج البحث العلمي ، عبد الرمحان بدوي  (50
:5 . 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب  (51
 . 130:احلديث

 126: املصدر نفسه : للمزيد ينظر   (52
، 46احلديث  1322، و 43احلديث 

 50احلديث  140، و 48احلديث  136و
احلديث  145، و 52حلديث ا 144، و
 .وغريها  53

 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب  (53
: ، وللمزيد ينظر املصدر نفسه  144:احلديث

 56،و 2احلديث  51، و)( احلديث  49
احلديث  63، و 4احلديث  59، و 3احلديث 

 .وغريها  5
 

ديوان ذي الرمة بشرح اخلطيب : ينظر  (54
 . 26: القزويين 
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غلط أيب عبيد يف غريب  إصالح: ينظر  (55

املصدر : ، وللمزيد ينظر  119: احلديث
 14حديث  79، و 12حديث  77: نفسه
، 22حديث  90، و 15حديث  81، و
، 24حديث  92، و 23حديث  91و
 .وغريها  25حديث  93و

 

 . 103: املصدر نفسه : ينظر  (56

 . 104-103: املصدر نفسه  (57

احلديث  108:املصدر نفسه : للمزيد ينظر  (58
حديث  111، و 35حديث  110، و34
حديث  134، و 38حديث  118،و36
 .وغريها  51حديث  142،و 47

 . 311/ 1:  تفسري الكشاف ، الزُمشري  (59

 

مع مفاهيم ( التحليل)يشرتك مصطلح ** 
متعددة ، منها اخلطاب والتفسري وحنومها ، 
ولكل منه معناه وأدواته، بيد أن البحث 

الذي ذكره ألنه املعىن العام  اعتمد املعىن
 . املشرتك بينها 

 

 ( .حلل)مادة  11/169: لسان العرب  (60
 (حلل)مادة   4/1672: الصحاح  (61

حتليل النصوص ، املفهوم والضوابط ،  (62
 لة  ث منشور يف . ) 135:حسني كنوان 

،   التسامح ،اجمللد الثالث ،العدد  احلادي عشر

                                                                              

لدينية ، سلطنة عُمان وزارة األوقاف والشؤون ا
 (م2005 -هـ 1426

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب  (63
 . 70:احلديث

، وللمزيد  71- 70:املصدر نفسه : ينظر (64
 16احلديث  82، و 10احلديث  74: ينظر 
احلديث     99-98، و 25احلديث  91، و
 .وغريها   28

 

 . 105  -104:املصدر نفسه : ينظر  (65
، وللمزيد ينظر  108: املصدر نفسه  (66

 111، و  36احلديث  110: املصدر نفسه 
 -14، و 48احلديث  136، و  36احلديث 
احلديث  143-142،و 50احلديث  141
 .وغريها  51

 

: إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث (67
94-95 . 
، وللمزيد ينظر  121:  ينظر املصدر نفسه (68
 127-126، و  41احلديث  123-124: 

،  45حديث  131- 130، و43يث احلد
 141- 140، و 48حديث  137- 136و

 .وغريها  50حديث 
 

 .مادة فسر 5/55: لسان العرب : ينظر  (69

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب : ينظر  (70
 . 131- 130: احلديث
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: ، وللمزيد ينظر  136: املصدر نفسه  (71

 78 -77، و 9احلديث  72-73
،   14يث احلد 80- 79، و 12احلديث 

 .وغريها 50احلديث  140و
 . 79: املصدر نفسه : ينظر (72
 . 80: املصدر نفسه : ينظر (73

،  60- 59: املصدر نفسه : ينظر  (74
،  11احلديث  71- 70: وللمزيد ينظر 

،  16احلديث  83، و 15احلديث  82-81و
 .وغريها  27احلديث  97و

 . 89: املصدر نفسه  (75
كراع العكلي شاعر فارس   البيت لسويد بن  (76

وكان يف آخر . مقدم من شعراء الدولة األموية
أيام جرير والفرزدق ، مل اجد له ديوانا ، وما 

وجدته مجعا لشعره يف  لة املورد للدكتور حامت 
الضامن اجمللد الثامن ، العدد االول ، دار احلرية 

والبيت .م 1979-هـ 1399للطباعة ، بغداد ،
نشور يف  لة املورد ، العدد من ضمن الشعر امل

 . 155: االول ،  اجمللد الثامن 
 

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب  (77
 108: ، وللمزيد ينظر  93-92:احلديث
 140احلديث  130، و 33احلديث 
، و  12احلديث  77، و  50احلديث 

 .وغريها  14احلديث  81-82
 

 

                                                                              

 املصادر
 

 القرآن الكرمي 
 
د يف غريب إصالح غلط أيب عبي-1

احلديث ، ابن قتيبة  عبد اهلل بن مسلم 
الدينوري ، حتقيق عبد اهلل اجلبوري ،دار 

لبنان  –، بريوت  1الغرب اإلسالمي ، ط 
 .م  1983 -هـ 1403، 
 
األعالم ، قاموس تراجم ألشهر  -2

الرجال والنساء من العرب واملستعربني 
واملستشرقني ، خري الدين الزركلي ، دار 

 –، بريوت  7لماليني ، طالعلم ل
 .م 1986لبنان،

 
هتذيب اللغة ، أبو منصور  مد بن  -3

: ، حتقيق ( هـ370ت )ابراهيم األزهري 
عبد السالم  مد هارون ، الدار املصرية 

 .ت .ط ، د.للتأليف ، د
 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -4

ت )، عبد القادر بن عمر البغدادي 
السالم  مد  عبد: حتقيق ( هـ1093
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، القاهرة ،  4هارون ، مكتبة اخلاجني ، ط 
 .م 1997 -هـ 1418

 
 
ديوان جرير بشرح  مد بن حبيب ،  -5

نعمان  مد أمني طه ، دار .د: حتقيق 
مجهورية مصر  –، القاهرة  3املعارف ، ط 

 . ت.العربية ، د
 
ديوان ذي الرمة  شرح اخلطيب  -6

وفهرسه التربيزي ، كتب مقدمته وهوامشه 
،  2 يد طراد ، دار الكتاب العريب ،ط 

 .م1996 -هـ 1416بريوت ، 
 
ديوان زهري بن أيب سلمى ، شرحه  -7

وقدم له األستاذ علي حسن فاعور ، دار 
لبنان ،  –،بريوت   1الكتب العلمية ، ط

 .م 1988 -هـ  1408
 
ميجان الرويلي .دليل الناقد األديب ، د -8

كز الثقايف العريب، سعد البازعي ، املر .و د
 .م2002املغرب ،  -، الدار البيضاء3ط
 

                                                                              

غريب احلديث ، أبو عبيد القاسم بن  -9
حسني  مد  مد .ساّلم اهلروي ، حتقيق د

شرف وعبد السالم  مد هارون ، اهليئة 
ط ، .العامة لشؤون املطابع األمريية ، د

هـ 1404مجهورية مصر العربية ،  –القاهرة 
 .م  1984 -
 

الفائق يف غريب احلديث ، العاّلمة  -10
جار اهلل  مود بن عمر الزُمشري ، حتقيق 

 مد علي البجاوي و مد أبو الفضل : 
 –ط، بريوت .ابراهيم ، دار الفكر ،د

 .م  1993  –م  1414لبنان ، 
 

يف أصول النحو العريب ، سعيد  -11
ط ، .األفغاين ، املكتب اإلسالمي ، د

 .م  1987 -هـ 1407بريوت ، 
 

كتاب العني ، أبو عبد الرمحن  -12
( هـ 175ت )اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

إبراهيم .مهدي املخزومي و د.د: ، حتقيق 
. دار الشؤون الثقافية  السامرائي ،

ط ، .منشورات وزارة الثقافة واألعالم ، د
 .م1984العراق ، 
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الكّشاف عن حقائق غوامض  -13

 وجوه التأويل ، التنزيل وعيون األقاويل يف
العالّمة جار اهلل أبو القاسم  مود بن عمر 

، حتقيق وتعليق ( هـ538ت )الزُمشري 
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود : ودراسة 

و الشيخ علي  مد معّوض،مكتبة 
، الرياض ، اململكة العربية  1العبيكان ، ط
 .   م 1998 -هـ 1418السعودية ،

مجال  لسان العرب ، أبو الفضل -14
لدين  مد بن مكرم ابن منظور األفريقي 

ط ، بريوت ، .املصري ، دار صادر ، د
 .ت .د

احملكم واحمليط األعظم ،أبو احلسن  -15
علي بن إ اعيل بن سيده املرسي  

، حتقيق ( هـ458ت)املعروف بابن سيده 
عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب . د: 

 هـ1421لبنان،  –،بريوت 1العلمية ،ط  
 .م 2000 -
 
املخصص ، أبو احلسن علي بن  -16 

ا اعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف 

                                                                              

، دار الكتب ( هـ458ت)بابن سيده 
 .ت .لبنان ، د –ط ، بريوت .العلمية ، د

 
معاين القرآن ، أبو زكرياء حيىي بن  -17

أمحد : ، حتقيق ( هـ207ت )زياد الفرّاء 
، الدار  يوسف جنايت و  مد علي النجار

 .ت .ط ، د.املصرية للتأليف والنشر ،د
 

معجم املصطلحات العربية يف اللغة  -18
واألدب ،  دي وهبة وكامل املهندس ، 

 .م 1984ط ، لبنان ،.مكتبة لبنان ، د
 

. معجم مصطلحات نقد الرواية ، د -19
لطيف زيتوين ، مكتبة لبنان ناشرون و دار 

 .م  2002، لبنان ،  1النهار للنشر، ط 
 

 مل اللغة ، أبو احلسني امحد بن  -20
دراسة ( هـ 395ت)فارس بن زكريا اللغوي 

زهري عبد احملسن سلطان ، : وحتقيق 
هـ 1406،بريوت ،  2مؤسسة الرسالة ،ط

 .م 1986 -
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معجم مقايس اللغة ، أبو احلسني  -21
، ( هـ395ت)أمحد بن فارس بن زكريا 

ون ، حتقيق وضبط عبد السالم  مد هار 
لبنان،  –ط ، بريوت .دار الفكر ،د

 .م1979 -هـ 1399

 
مناهج البحث العلمي ، عبد  -22

ط .الرمحان بدوي ، دار النهضة العربية ، د
 .م  1963، القاهرة ، 

 
 الرسائل 

 
أبو  مد اليزيدي ، حياته وأثره يف -1

علوم العربية ، رابية  مد حسن ربيع ، 
قرى ، كلية رسالة ماجستري ، جامعة أم ال
اململكة  -اللغة العربية ، مكة املكرمة 

 .م 1983 -هـ 1403العربية السعودية ، 
 

 اجملالت
 
اجمللد الثالث ،العدد ، التسامح   لة-1

احلادي عشر،  وزارة األوقاف والشؤون 

                                                                              

 -هـ 1426الدينية ، سلطنة عُمان ، 
 .م 2005

 
 لة القسم العريب ، العدد الثامن  -2

ة بنجاب ، الهور ، باكستان عشر ، جامع
 .م 2011، 
 
 لة الكلمة ، العدد الثاين والعشرون ،  -3

السنة السادسة ،مؤسسة الفالح ، بريوت 
 . م 1999 -هـ 1420لبنان ،  –
 
 لة املورد ، اجمللد الثامن ، العدد  -4

األول ، دار احلرية للطباعة ، بغداد 
 .م1979-هـ 1399،
 


