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ABSTRACT

Sheikh Abū Zahrah was one of the prominent Muslim scholars who stirred
himself closely in touch with the existing Islāmic law and was focused
extensively on the Holy Qur’ān. He was one of the leading Muslim religious
scholars of the twentieth century has written several books and other writings
on Islāmic law, jurisprudence, theology, Qur’ānic sciences, Ḥadith sciences and
Arabic literature. His academic strength was his style of writing and
encyclopedic knowledge distinguished his works from other scholars of the
Muslim World. He was one of the scholars who gained international acclaim
and left behind a distinctive legacy of scholarship. Although his focus was on
Islāmic law generally in his writings but he was having a keen interest in the
field of Qur’ānic Studies. His book ‚Al-Mu‘jazah Al-Kubra Al-Qur’ān‛ is an
example of his interest and his contribution in the field of Arabic literature. The
researcher discusses the importance and contribution of Sheikh Abu Zahrah in
the development of classical Arab literature in 20th century. The paper denotes
some important aspects of his life by introducing his family. This paper analyses
his scholarly works generally and focuses on ‚Al-Mu‘jazah Al-Kubra AlQur’ān‛ particularly.
Keywords: Abu Zahrah, Al-Mu‘jazah Al-Kubra Al-Qur’ān, Qur’ānic
sciences, Classical Arab Literature.

:امللذمت
إن اللغن الخاؾو نشغ لم ًىً إال مغخلت ؤلاعَاص بالخؿٓعاث الخلُلُت الىبحرة التي ؾِشِضَا ألاصب الهغبي
 ْلم ًخجاْػ ما جم إهجاػٍ فُّ خضْص "جمُِض ألاعع" لؼعْم الخجضًض التي ؾخؤحي ؤولِا هاضجت،ًٍفي اللغن الهشغ
.ؤْ شبّ هاضجت في اللغن الهشغًٍ لؿابغ ؤهٓام ألاصب ؤْ ؤظىاؾّ خؿبما َٓ مهغْف في آلاصاب الهاإلاُت
 ْالهالم الهغبي مً املجاالث التي جطاعنذ فيها ألافياع ْالىماطط،ْوان ألاصب في ول زلافاث ْلغاث صٌْ اإلاشغق
 مو ما لضٔ َظٍ ألامم آلاؾٍُٓت،الغغبُت الٓاعصة مً شهغ ْهثر ْكطت ْمؿغح ْهكغٍاث هلض ْكُم ظمالُت
 ْمً خُض ألاؾلٓب وان الىثر في اللغن الخاؾو نشغ مشلال باملخؿىاث.ْألافغٍلُت مً آصاب مٓعْزت ْجغار جلُض
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البضٌهُت ْبالسجوْ .مً ظِت اإلاػمٓن وان الىثر ٌهنى باللػاًا الاظخمانُت ْالؿُاؾُت ْلىً بؿغابم الٓنل
ألازالقي ْبالىلض التهىمي الؿازغ الظي ًدىاٌْ اإلاكاَغ ؤهثر مما ًدىاٌْ الجٓاَغٍْ ،غٔ الباخض في ؤصب الهغب
في الىطف الشاوي مً اللغن الهشغًٍْ ،مً َؤالء الهلماء ألاصباء الىغام ؤلامام ؤبٓ ػَغة عخمّ هللا حهالى ،ؤهّ
هخب في مجالث مسخلفتْ .كض ازترث مً مؤلفاجّ "اإلاعجؼة الىبرٔ اللغآن" ،ليي ٌهغف مياهخّ الهلمُت في هثر
ألاصب الفطحىْ .في ألازحر ؤطهغ ؤَم الىخابج التي جٓضلذ إليها مً زالٌ َظا البدض الهلمي.
اسمه ووسبه:
1
َٓ الشُش دمحم بً ؤخمض بً مطؿفى بً ؤخمض بً نبض هللا اإلاهغْف بإبي ػَغة.
مىلذه:
ْلض الشُش ؤبٓ ػَغة في مضًىت "املخلت الىبرٔ" مً إخضٔ مضن مدافكت الغغبُت بمطغ ،في ماعؽ ؾىت
2
َ1316ـ1898/م.
أسزته:
َْٓ مً ؤؾغة نلمُت صًيُت جىدؿب إلى ْلي مً ؤْلُاء هللا َٓ ،الشُش مطؿفى ؤبٓ ػَغة الظي ًؼاع غغٍدّ
بمسجضٍ ببلضة شِشخا في مضًىت املخلت الىبرٔ .ؤن ْالض ؤبي ػَغة مشِٓع بالطالح ْالالتزام بالضًًْ ،ألازالق
اللُمتْ .ؤمّ خافكت لللغآن املجُض ْواهذ جغاظو مهّ ما خفل كبل الظَاب إلى الشُش في الىخابْ .واهذ ؤؾغجّ
3
مً مخٓؾؿي الخاٌ ًكنها الىاؽ مً ألازغٍاء ،اشتهغث بالهلم ْالظواء.
وشأته وطلبه للعلم:
وشإ ؤبٓ ػَغة في ؤؾغة هغٍمتْ ،اشتهغث ؤؾغجّ بالهلم ْالظواءْ ،واهذ ؤؾغجّ هي ؤٌْ مً جٓلى حهلُمّ ْتهظًبّ.
ْخفل اللغآن الىغٍم في ضضع خُاجّْ ،جمحز نً إزٓجّ ْؤزٓاجّ بدفل اللغآن الىغٍمْ .ؤن الشُش وان طا
خافكت كٍٓت ،ؾغَو البضيهت فلم ًىل مً كؿٓة ؤؾخاطٍ بالىخاب إال كلُالْ .كض خفل اللغآن الخىُم ْلم
ًخجاْػ الخاؾهت مً نمغٍْ .حهلم الشُش مباصا الهلٓم اإلاضهُت والغٍاغُاثْ ،الجغغافُت ْالفلؿفت مو الهلٓم
4
الهغبُت.
زم الخدم إلى الجامهت ألاخمضي بؿىؿا في ؾىت1913 :مْ ،مىض فُّ زالر ؾىحنْ .الخدم الشُش بمضعؾت
اللػاء في ؾىت 1916م بهض امخدان اللبٌْٓ .وان فيها مً الؿلباء الؿابلحنْ .وان في َظٍ اإلاضعؾت جيٍٓىّ
الهلمي التي ؤوشإَا ؾهض باشا ػغلٌْٓ 5.وان ًىكغ إلُّ ناؾف باشا هكغة اَخمام ْحصجُو ،مىظ ؤهّ صزل
اإلاضعؾتْ .الشُش كض مىض في اإلاضعؾت حؿو ؾىٓاثْ .احؿهذ فىغٍ زالٌ الضعاؾتْ ،كض ؤزظ شِاصة الهاإلاُت
منها.
تىلُته التذرَس:
ْنحن مضعؾا في الؿىت1927 :م للغت الهغبُت ْالشغَهت ْاللػاء الشغعي بخجِحزًت صاع الهلٓم ،لشالر ؾىٓاث
زم اهخلل بهضٍ في اإلاضاعؽ الشاهٍٓت الهامت للخضعَـ لؿيخحن ْهطف.
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زم اهخلل مضعؾا للجضٌ ْالخؿابت إلى ولُت ؤضٌٓ الضًً في ؾىت1933 :م ،زم لخاعٍش ألاصًانْ .كض ؤزغط مً ؤٌْ
جإلُفاجّ هخاب "الخؿابت" ْهخاب "جاعٍش الجضٌ" زم "جاعٍش الضًاهاث اللضًمت" زم "مداغغاث في الىطغاهُت"
الظي جغظم في لغاث نضًضة.
زم اهخلل الشُش مضعؾا للخؿابت بيلُت الخلٓق في هٓفمبر 1934م ،بجامهت اللاَغة .زم اهخلل إلى جضعَـ
الشغَهت في ولُت الخلٓق بالجامهت اللاَغةْْ .ضل الشُش إلى عبِـ كؿم الشغَهت ْْهُل ليلُت الخلٓق
ظامهت اللاَغة لخمـ ؾىٓاثْ .اؾخمغ في الخضعَـ بيلُت الخلٓق ختى ظاء ْكذ ؤظلِا ْجٓفاٍ هللا نؼْظل.
ْكض صعؽ في اإلاهاَض ْاليلُاث املخخلفت مً الجامهت ألاػَغ مشال :ولُت اإلاهامالثْ ،الشغَهتْ ،هظلً مهِض
الخضمت الاظخمانُتْ ،مهِض الضعاؾاث ؤلاؾالمُتْ ،مهِض الضعاؾاث الهغبُت ْغحرٍ مً اإلاهاَض.
ْكض ؤزخحر الشُش في ؾىت1961:م نػٓا ملجمو البدٓر ؤلاؾالمُت باألػَغْ ،ملغعا للجىت بدٓر اللغآن
ْنلٓمّْ ،لجىت الؿىت اإلاؿِغة ْنلٓمّْ ،شُسا للجىت مً اإلاظاَب الفلُِت مً الخىفُت ْالشافهُتْ .وان ؤًػا
نػٓا بمجلـ مدافكت اللاَغةْ ،مهِض البدٓر الجىابُت ْالاظخمانُتْ ،املجلـ ألانلى للشئٓن ؤلاؾالمُت،
6
ْاملجلـ ألانلى للفىٓن ْآلاصابْ ،مجلـ ظامهت ألاػَغ.
شُىخه وتالمُذه:
شُىخه:
صعؽ الشُش ؤبٓ ػَغة في بالصٍ نلى نضة شُٓر ؤشِغَم الشُش دمحم ألاخمضي الكٓاَغي 7،شُش الجامو ألاخمضي
بؿىؿا ْضاع شُسا لجامهت ألاػَغْ .الشُش ناؾف باشا بغواث 8،هاقغ مضعؾت اللػاء الشغعي بمطغْ .الشُش
11
نلى دمحم الخفُفْ 9،ألاؾخاط الهالمت الىبحر دمحم ػاَض اليٓزغيْ 10،غحرَم.
تال مُذه:
نضص هشحر مً جالمُظ الشُش ؤبي ػَغة ،ؤضبذ منهم الٓػعاء ْالهلماء ْالفلِاء ْالىخاب ْاللػاة ْالضناة ،جدلم
لّ مً الهمل الطالر غحر اإلاىلؿو بهض اإلآثْ ،واهٓا منهم مً مطغ ْزاعظِا ،فمً ؤشِغَم.
 .1الشُش نبض الفخاح ؤبٓ غضة (1917م – 1997م)
 .2الشُش دمحم هغم شاٍ ألاػَغي (1918م – 1998م)
12
 .3الشُش الضهخٓع َْبت الؼخُلي (1932م – 2016م)
صفاته ومكاهته العلمُت:
وان الشُش ؤبُؼ اللٓن ،شضًض الظواء ْؾغَو البضيهت ،خغ الفىغ ْعاجر الهلل ،شضًض ؤلاًمان بما ًلٌْٓ ،ال
13
ًسص ى لٓمت البم في كٌٓ الخمٍْ .غٔ الهلم الجاص ْالٓكٓع بالضنابت الخلٓة الخفُفت في مداغغاجّ.
ْوان الشُش ؤبٓ ػَغة َٓ نالم ظلُلْ ،مفىغ نكُمْ ،واجب مطغي مً هباع نلماء الشغَهت ْاللاهٓن في
نطغٍْ .كاٌ ؤخمض جمام" :ال ًسلٓ ؤي نطغ مً الهطٓع مً كابم هلل بذجتً .ضنٓ الىاؽ إلى هللا حهالىٍْ ،غشض
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لِم الؿغٍم الخم ٍْفىض بحن ؤًضيهم الباؾلٍْ ،خلضم الطفٓف بال زٓف لٓمت البم ،وإهّ هجم يهخضي الىاؽ بّ،
َْٓ ٌؿدشهغ ؤهّ كابم نلى سغغة مً سغغ ؤلاؾالم ،فال ًبرخِا إال إطا فاغذ عْخّ إلى باعئهاَ .ظا َٓ شإن
الضناة الظًً جإبى نليهم هسٓتهم خحن ًغْن ؤمتهم جغؾف في ؤغالٌ الػهف ْالجِل إال ؤن ًلضمٓا إليها هصخا،
ختى حؿدُلل مً ؾباتها ْحؿخفُم مً الغفلتْ ،حهٓص إلى ما واهذ نلُّ مً نؼ ْظاٍ ْكٓةْ .مً َؤالء الهلماء
14
ألاظالء الهالمت الشُش دمحم ؤبٓ ػَغة عخمّ هللا".
ْوان عخمّ هللا بدغا ػازغا ،ناإلاا مخبدغا في الخفؿحر ْنلٓم اللغآن ْالفلّ ْؤضٓلّْ ،فُػا فُاغاْ ،زؿُبا،
ْؤضٓلُا مخهملاْ ،مجتهضا هبحرا ًلضم الدجت بالدجتْ .خامال اللٓاء ًمؼط بحن الهلم ْالصجانتْ ،هثر الهلماء
في ظمُو ؤهداء الهالم مً جالمظجّْ .ال ٌشم لّ غباع ٌؿعى صابما لخلضًم الفغٍض ْالجضًض لألمت ؤلاؾالمُت عافػا
15
ؤن ًيٓن هخبّ ًغص ؤكٓاٌ آلازغًٍ إلاا نغف نىّ مً انتزاػٍ بىفؿّ ْبغػّ لؿُؿغة آلازغًٍ بغحر خم.
وان الشُش ؤبٓ ػَغة مً الغظاٌ الظًً ًىاصْن بخؿبُم الشغَهت في الخُاة الاوؿاهُتٍْ .لٌٓ" :إن اللغآن الىغٍم
ؤمغ بالشٓعٔ؛ ْالبض للخاهم اإلاؿلم ؤن ٌشاْع مو لجىخّ في ألامٓع الخيٓمُت َْؿلً نلى ؾغٍلت ناصلتٍْ .لف
الشُش ؤمام كػُت "الغبا" نلى مٓكفّْ .ؤنلً نلى نضم كبٓلّ ْعفػّ لّ بيل كٓةْ ،ؤْضر باألصلت الهلمُت
16
فؿاص هكغٍت الغبا ْنضم الخاظت إليها".
17
ْكاٌ الؼعهلي" :دمحم بً ؤخمض ؤبٓ ػَغة ؤهبر نلماء الشغَهت الاؾالمُت في نطغٍ".
كاٌ ؤخمض جمام" :اشتهغ الشُش ؤبٓ ػَغة بحن نلماء اإلاهاضغًٍ بهلمّ ْنملّ ْخغضّ نلى الهلم ْالهمل ْإكضامّ
نلى بُان الخم ،في ْكذ ؾىخذ فُّ ألاضٓاث؛ ملخمؿا لألمً ْالؿالمت بحن الهالمْ .لم ًىً ًغصنِم صًً ؤْ
زلم جطغفاتهم مغْءة فابخلُذ بهم البالص املخخلفت ْْكف الىاؽ خٌٓ ؤهفؿِم زٓفا مً ٌَٓ ما ٌؿمهٓن،
ْلىً الشُش ؤبٓ ػَغة لم ًىً مً َؤالء الىاؽْ ،إهما وان مً الهلماء الؿلفٍْ .غْٔ في طلً للشُش مٓاكف
18
مدمٓصة التي جضٌ نلى خؿً ؤزالكّ ْشجانخّ".
وان الشُش عخمّ هللا ٌهِش للمباصا ٍْىاغل لهلُضة كُمت ًدُا فيهاَْ .هلً عؤًّ ٍْإجٓن الىاؽ نىضٍ فلض وان
كابضا في ملضمت الفلِاء .فلاٌ" :إن ْظٓصي في مطغ َىا ًؤصي ْاظبا ؤعٔ ؤهّ ؤضبذ باليؿبت لي ؤشبّ بفغع
الهحن؛ فإها نلى سغغ مً سغٓع ؤلاؾالم ًخإزغ بها ؤي بلض نغبي ْؤي بلض إؾالمي ،فمطغ هي الهلل ْهي الللب ْهي
19
ألاػَغ".
كاٌ الضهخٓع دمحم عظب البُٓمي" :نؿحر ظضا ؤن ؤْظؼ الخضًض نً فلُّ نمالق ،مشل :ألاؾخاط دمحم ؤخمض ؤبي
20
ػَغة في بدض مدضْص الىؿاق فلض وان الغظل ظضًغا بإن ًدمل للب :نالم الهطغ".
ًلٌٓ ألاؾخاط عجاط نً ؤبي ػَغة" :إن فؤاص الشُش دمحم ؤبٓ ػَغة مٓضٌٓ بُيبٓم عْخاوي َْظا مً فػل هللا،
ًخيلم في ؤصق اإلاهاوي بهباعاث ولِا اوسجام ،عاةهتْ ،صٌهت ،ؾاَغة بغٍئت ،ما شبهخّ إال بهىلٓص نىب في آب،
ضىهت الشمـْ ،ؾلخّ الىضي ْالؿلْ ،ظهلخّ ؤخلى مً الترًاق ،عؤًذ اإلاىؿم َىا كغًٍ ؤلاًمانْ ،الهلل
ْالىلل ًمشُان إلى ؤطَان مهاً ....يخلل ؤبٓ ػَغة باإلآنكت في ؤظمل صعْبها ،مغضها هالمّ باآلًت الىغٍمت
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ْالخضًض الشغٍفْْ ،اكهت الخاعٍش طاث الهبرةً ،لغب بِىً ْبحن الهطغ الظي ًخيلم نىّ جلغٍبا مضَشا،
21
فخساٌ هفؿً ؤن الضهُا ولِا في بغواث إؾالمُت ،هامُتَْ ،غغؽ في كلبً ؤلاًمان اإلاخأللئ هىٓػ الطباح".
مؤلفاته وبحىثه:
ؤن الشُش ؤبا ػَغة هخب مؤلفاث هشحرة نلى مٓغٓناث صكُلتْ .هي زغْة فىغٍت كُمت ضخمت ٌهالج في َظٍ
الىخب الجٓاهب املخخلفت مً الفلّ ؤلاؾالميْ .مؤلفاجّ ْمٓؾٓناجّ جؼٍض نً ألاعبهحنْ .كض هخب الىشحر اإلالاالث
في املجالث الهلمُت ْالاظخمانُت .منها :مجلت اللاهٓن ْالاكخطاصْ ،مجلت خػاعة ؤلاؾالمْ ،مجلت ألاػَغْ ،مجلت
اللاهٓن الضْليْ ،هخاب ؤؾبٓم الفلّ ؤلاؾالميْ ،غحرَم.
مؤلفاته في التفسيروعلىم اللزآن:
 .1ػَغة الخفاؾحر (جفؿحر اللغآن الىغٍم) إلى آلاًت  73مً ؾٓعة الىمل.
 .2اإلاعجؼة الىبرٔ اللغآن( .نلٓم اللغآن)
مؤلفاته في السيرة الىبىٍت والتارٍخ:
 .3زاجم الىبُحن في زالزت مجلضاث.
 .4جاعٍش اإلاظاَب ؤلاؾالمُت ظؼءان في مجلض ْاخض.
 .5جاعٍش الضًاهاث اللضًمت.
 .6جاعٍش الجضٌ في ؤلاؾالم.
.7مداغغاث في الىطغاهُت.
مؤلفاته في مجال الفله وأصىله:
 .8ؤضٌٓ الفلّ.
 .9ؤخيام الترواث ْاإلآاعٍض.
 .10ألاخٓاٌ الصخطُت.
 .11هكغاث في الهباصاث ؤلاؾالمُت.
 .12هكغٍت الخغب في ؤلاؾالم.
 .13املجخمو ؤلاوؿاوي في قل ؤلاؾالم.
 .14الهالكاث الضْلُت في قل ؤلاؾالم.
 .15الخيافل الاظخماعي في ؤلاؾالم.
 .16جىكُم ألاؾغة ْجىكُم اليؿل.
 .17جىكُم ؤلاؾالم للمجخمو.
 .18بدٓر في الغبا.
 .19اإلاحرار نىض الجهفغٍت.
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 .20ؤضٌٓ الفلّ الجهفغٔ.
 .21اإلالىُت ْهكغٍت الهلض.
 .22شغح كاهٓن الٓضُت.
 .23الٓالًت نلى الىفـ.
 .24الجغٍمت في الفلّ ؤلاؾالمي.
22
 .25الهلٓبت في الفلّ ؤلاؾالمي.
محاضزاته وهذواته:
وان للشُش وشاؽ ْاؾو في املخاغغاث ْالىضْاث في مسخلف الجمهُاث الاظخمانُت صازل مطغ ْزاعظِاْ .كض
ؤللى الشُش ألابدار الهضًضة في الىضْاث ْاإلاؤجمغاث الضْلُت ْالهاإلاُت .مشل :خللت الضعاؾاث الاظخمانُت في
صمشم ْ -مؤجمغ الىضْة ؤلاؾالمُت الظي نلض في الفترة مً 1957/12 /29م إلى 1958/01/13م بالَٓع ،في
باهؿخان ْ -مؤجمغ الخبراء الاظخمانُحن باللاَغة ْاليٍٓذ ْ -مؤجمغ مجمو البدٓر ؤلاؾالمُت في الجؼابغْ .كض
خػغ الشُش في الىضْاث ْاملخاغغاث زالٌ ػٍاعاث فػُلت ؤلامام في الضٌْ املخخلفت مً اليٍٓذْ ،الجؼابغ
23
ْالؿٓصانْ ،الجماَحرًت اللُبُتْ ،ؾٓعٍاْ ،غحرَا".
وفاة الشُخ أبي سهزة:
ؤن الشُش ؤبا ػَغة مشغٌٓ في الىضْاث ْالاظخماناث في ؤْازغ نام 1973م ْؤْابل نام 1974م بجامهت اللاَغة
ْؤلاؾىىضعٍتْ .واهذ لّ ظٓالث ْضٓالث بسطٓص جدضًض اليؿلْ ،جلُُض حهضص الؼْظاثْ ،الؿالق في مشغْم
كاهٓن ألاخٓاٌ الصخطُت في مجمو البدٓر ؤلاؾالمُت ْألاػَغْ .فػُلت الشُش عخمّ هللا كغع إكامت مؤجمغ
إلاىاكشت َظا ألامغ في ؾغاصق هبحر في شاعم الهؼٍؼ باهلل ؤمام مجزلّْ ،ؤكام الشُش َظا اإلاؤجمغ نلى هفلخّ
الخاضتْ .ظاء فػُلت ألاؾخاط بمهاًىت اإلايان مبىغا في ضباح ًٓم الجمهت 1974/04/12م .زم عظو إلى حجغجّ
بالضْع الهلٓي ْبضؤ في إهماٌ جفؿحر ؾٓعة الىملْ ،ؤزىاء هؼٌْ فػُلخّ خامل اإلاصخف ْالللمْ ،ؤًػا ألاْعاق
ما هخبّ مً الخفؿحرْ ،ؾلـ ؾاظضا نلى اإلاصخف ْؤْعاق الخفؿحر ،زم اهخللذ عْخّ الىغٍمت إلى عبّ
نؼْظل ،ؤزىاء ؤطان اإلاغغب .عض ي هللا حهالى نً الشُش ؤلامام ؤبي ػَغة ْؤعغاٍْ ،ؤؾىىّ فؿُذ ظىاجّ ْؤظمل
24
فغاصٌؿّْ ،ظهلّ مو الظًً ؤوهم هللا نليهم مً الىبُحن ْالطضًلحن ْالشِضاء ْالطالخحن.
أسلىب أبي سهزة في كتابه "املعجشة الكبري اللزآن":
إن الشُش ؤبا ػَغة نالم هبحرْ ،مفؿغ ْزؿُبْ ،ؤصًب شُحر مً هباع نلماء الشغَهت ؤلاؾالمُت في نطغٍ.
ْهخب الشُش في مجالث مخىٓنت مً الهلٓم ؤلاؾالمُتْ .ؤهّ ؤلف "اإلاعجؼة الىبرٔ اللغآن" في نلٓم اللغآنَْ .ظا
الىخاب كُمْ ،إغافت في الترار الهلميْ ،في ألاصب ؤلاؾالميْ .جيلم في هخابّ نً ْظٍٓ إعجاػ اللغآن الىغٍم
ْغحرَم مً نلٓم اللغآن باللغت الفطحى.
َْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
اؾل ِمً بح ِن
إن اإلاعجؼة الىبرٔ هي اللغآن الىغٍم ،ألهّ هالم هللا الظي ؤهؼلّ نلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلصْ ،الظي ﴿ال ًإ ِج ُِّ الب ِ
174

افکار(دیسمبر)۸۱۰۲

ٓ
ٔ
ٔ
’’املعجشۃ الکبری اللزان‘‘ البی سھزۃ فی هثر الادب الفصحی

(املجلذ،۸العذد)۸

َ
ًَ َض ًّْ َْال م ًْ َز ْلفّ َج ٌ ْ َ
ُض﴾ْ 25اللغآن نً ظمُو ظٓاهبّ معجؼ؛ ْؤلفاقّ ْبُاهّ ْؤؾالُبّ
جزًل ِمً خ ِى ٍُم خ ِم ٍ
ِِ
ِ
ِ
ْهكمّ ْوغماجّ ْفٓاضلّ معجؼةْ ،إًجاػٍ ْإؾىابّ معجؼ.
كاٌ الضهخٓع دمحم عظب البُٓمي" :واهذ زلافت ؤبي ػَغة زلافت مٓؾٓنُت ،إط ال ججض بابا مً ؤبٓاب الترار
ؤلاؾالمي إال ْكض نهل مً ؤضفى ما ًدٍّٓ ،ختى إطا امتزط بىفؿّْ ،زالـ فىغٍْ ،ظض في هفؿّ صافها إلى الخهبحر
نما اؾخٓنب مً فىغْ ،ما شهغ مً زالجتْ ،ما اهخكم في نللّ مً ملضماث ضاصكت ،جؤصي إلى ؤضضق
الىخابج....زم ؤضضع مٓؾٓنخّ نً اللغآن الىغٍم ظامهت بحن اللضًم ْالجضًض خحن جدضزذ نً هؼٌْ اللغآن،
ْظمهّ ْجضٍْىّ ْكغاءجّ ْعؾم خغْفّْ ،جغظمخّ إلى اللغاث ْهاسخّ ْميؿٓزّ بغْح ظضًضة جخطل فيها ؤكٓاٌ
الؿلف بأعاء مً زلفِم مً هباع الضاعؾحنْ ،للشُش ْكفت مو ول عؤي جإًُضا ْجشبُخا ،مو مهاعغخّ ليل مً هلل
26
مً ػَغ ال ٌؿدىض إلى صلُل".
ًلٌٓ الشُش ؤبٓ ػَغة في ملضمت هخابّ" :اإلاعجؼة الخالضة التي ًخدضٔ بها كغَشا ْؾابغ الهغب هي "اللغآن
الىغٍم" ،عؤًىا مً مؿاْكت الخٓاصر ؤن هخيلم في َظٍ اإلاعجؼة الىبرٔ نلى ؤن ًيٓن هالمىا فيها جبهُا ْلِـ
27
ؤضلُاْ ،بالهغع ال بالظاث".
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ا
ًظهغ الشُش ؤبٓ ػَغة في نلم الىخاب" :كاٌ هللا حهالى َْٓ ؤضضق اللابلحنٍْ﴿ :لٌٓ ال ِظًً هفغْا لؿذ مغؾال
ُك ْل َه َفى ب َّ َ ا َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
اب﴾ 28فلض ظهل هللا ؾبداهّ ْحهالى مً نىضٍ نلم
ِ ِ
اَّلل ش ُِِضا بُ ِني ْبِىىم ْمً ِنىضٍ ِنلم ال ِىخ ِ
الىخاب َْٓ اللغآن الىغٍم الظي هؼٌ نلى عؾٓلّ ألامحن ،شِاصجّ بجٓاع شِاصة هللا ؾبداهّ ْحهالىْ ،ؤي شغف
ؤنكم مً شغف نلم الىخاب بهض َظاْ ،ؤي ملام ؤنلى مً ملام نلم الىخاب الىغٍم ،إهّ إطا ملام نكُمَْٓ ،
مشخم مً طاث الهلُمْ ،ال بض ؤن ًيٓن لِظا نلم الىخاب زؿحرا نكُماْ ،ؤن ًيٓن هبحرا نؼٍؼاْ ،ؤن ًيٓن
ْاؾها بملضاع ما جدؿو لّ ؾاكت البشغ مً نلٓمْ ،ؤن الهلماء الظًً جلترن شِاصتهم بشِاصة هللا حهالى ْاإلاالبىت
َ َ َّ ُ َ َ
اَّلل ؤ َّه ُّ ال
َم الهلماء بالىخاب اإلاظوٓعْن ،الفاَمٓن إلاغامُّ ْمغاػٍّ ،الهاملٓن بّ ،فلض كاٌ هللا حهالى﴿ :ش ِِض
إ َل َّ إ َّال َُ َٓ َْ ْاإلا َال ِب َى ُت َْ ُؤ ُْلٓ ْال ِه ْلم َكا ِب اما ب ْال ِل ْؿ ِـ َال إ َل َّ إ َّال َُ َٓ ْال َهؼ ٍُؼ ْال َخ ِى ُ
ُم﴾ 29فإْلٓا الهلم الظًً جلترن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شِاصتهم بشِاصة هللا ْاإلاالبىت َم ؤْلٓا الهلم بالىخابْ ،ؤْلٓا الهلم بالىخاب َم الهلماء الظًً طهغ هللا
ْ َ
ؾبداهّ ْحهالى ؤهّ ال ًسص ى هللا غحرَم؛ إط كاٌ ؾبداهّ ْحهالى﴿ :إ َّه َما ًَ ْس َص ى َّ َ
اَّلل ِم ًْ ِن َب ِاص ٍِ ال ُهل َما ُء﴾َ 30ظٍ
ِ
31
مياهت الهلم اللغآوي هما ضغخذ الهباعاث الؿامُت نً هللا ؾبداهّ ْحهالى".
ًظهغ الشُش كٌٓ بهؼ ٍْغص نليهمٍْ ،لٌٓ" :إن َىان عؤًا ًلٌٓ :إن اللغآن هؼٌ نلى كلب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلاهنى
َ
َ
َ ُ
ْاللفل للىبيْ ،وؿٓا كٓلّ حهالى مهلما للىبي ملسو هيلع هللا ىلص اللغاءة ْالىؿم بها﴿ :ال ج َد ّ ِغ ْن ِبّ ِل َؿاه ًَ ِل َخ ْع َج َل ِب ِّ * ِإ َّن َنل ُْ َىا
َ
ُ َ ُ
ُ َ َ َ َ َْ َ
َ
َظ ْم َه ُّ َْك ْغآه ُّ * ف ِئطا ك َغؤه ُاٍ ف َّاج ِب ْو ك ْغآه ُّ * ز َّم ِإ َّن َنل ُْ َىا َب َُاه ُّ﴾ 32فئن طلً ضغٍذ في ؤن اللغآن هؼٌ نلى الىبي ضلى
هللا نلُّ ْؾلم باللفل ْاإلاهنى ْاللغاءةْ ،ؤن طلً نلُّ إظمام اإلاؿلمحنْ ،الهلم بّ نلم غغْعيْ ،مً ًسالفّ
ًسغط مً إؾاع ؤلاؾالمْ ،كض ضغح اللغآن الىغٍم بإن هللا حهالى َٓ الظي عجل اللغآن ،فلاٌ هللا حهالىَ :
﴿ْ َك َ
اٌ
ْ َ ا
ا َ َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ا
َ
َُ
33
آن ُظ ْملت َْ ِاخ َضة هظ ِل ًَ ِل ُىش ِّب َذ ِب ِّ فؤ َاص َن َْ َع َّجل َى ُاٍ ج ْغِجُال﴾"
ال ِظًً هفغْا لٓال ه ِؼٌ نلُ ِّ اللغ
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ًلٌٓ الشُش نً معجؼة اللغآن :إن اللغآن الىغٍم هي اإلاعجؼة الىبرٔ لؿُضها ْهبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصْ ،كض ؤظغٔ هللا
ؾبداهّ ْحهالى نلى ًضًّ زٓاعق ؤزغٔ ،مشل :ؤلاؾغاء ْاإلاهغاطْ ،إزباع الغُٓبْ ،خىحن الجظم إلُّْ ،بياء
الىاكت نىضٍْ ،لم ًخدض إال باللغآن الخىُم.
ْإطا وان اللغآن الىغٍم معجؼة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،فُجب نلى اإلاؿلم ؤن ًدبو َْهمل بّْ .كض عْي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ" :ما
مً هبي إال ؤْحي ما مشلّ آمً بّ البشغْ ،إهما وان الظي ؤْجِخّ ْخُا ؤْحي بّ إليْ ،إوي ألعظٓ ؤن ؤوٓن ؤهثرَم
34
جابها ًٓما للُامت".
ْمً َظا ًدبحن ؤن عؾالت الىبي نلُّ الخدُت ْالدؿلُم إلى ظمُو الخلم ْإلى ًٓم اللُامت ،ألهّ ملسو هيلع هللا ىلص زاجم ألاهبُاء
ْاإلاغؾلحنْ .معجؼة َظٍ الغؾالت الخالضة جبلى إلى ًٓم اللُامتْ .ال جيٓن معجؼجّ جىلض ي ْجيخهي بل جبلى َظٍ
35
الدجت ما بلُذ الشغَهتْ .طهغ طلً في اللغآن املجُض ،فِٓ حجت كابمت نلى العجم ْ الهغب إلى ًٓم اللُامت.
ًلٌٓ الشُش" :جٓالي هؼٌْ اللغآن مىجما في مضة الغؾالت املخمضًت التي اؾخمغث زالزا ْنشغًٍ ؾىت ًضنٓ فيها
بالخمْ ،إلى ضغاؽ مؿخلُمً ،ىحر الؿبُلْ ،يهضي للتي هي ؤكٓم.
فياهذ آلاًاث اللغآهُت ججزٌ ْكخا بهض آزغْ ،وان الخدضي بما هؼٌ ْإن لم ًىً ما هؼٌ ول اللغآن؛ ألن ول ظؼء
مىّ ًىؿبم نلُّ اؾم الىخاب ،بل اللغآن؛ إط إن الخدضي ًلو بّْ ،اإلاعجؼة جخدلم فُّ ،فلض جدضٔ ؤَل مىت
ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ
اَّلل َما جل ْٓج ُّ
ؤن ًإجٓا بمشلّْ ،لم ًىً كض هؼٌ ولّ ،فلض كاٌ حهالى في ؾٓعة ًٓوـْ ،هي مىُت﴿ :كل لٓ شاء
َ
ْ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ
َ
َ
ََ ُ ََ َ ْ ُ
َّ
ْ َ َ َ َّ
ََ ْ َ ْ ُ ُ ُ
اَّلل ه ِظ ابا ؤ ْْ هظ َب
نل ُْى ْم ْال ؤص َعاه ْم ِب ِّ فلض ل ِبصذ ِفُى ْم ن ُم اغا ِمً ك ْب ِل ِّ ؤفال حه ِللٓن ،ف َمً ؤقل ُم ِم َّم ًِ افت َرٔ نلى ِ
َ
ََ َ َ َ َ ُْ ْ ُ َ َ
َ
ُْ
آن ؤ ْن ًُ ْفت َرٔ
ِبأ ًَا ِج ِّ ِإ َّه ُّ ال ًُ ْف ِل ُر امل ْج ِغ ُمٓن﴾ْ 36ظاء الخدضي في َظٍ الؿٓعة ؤًػا فلاٌ حهالىْ﴿ :ما وان َظا اللغ
ْ َ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ َْ ُ
ْ ُ
اب ال َعٍْ َب ِف ُِّ ِم ًْ َع ِ ّب ال َه ِاإلا َحن ،ؤ ْم ًَ ُلٓلٓن افت َر ُاٍ ك ْل
اَّلل ْل ِىً جط ِضًم ال ِظي بحن ًضً ِّ ْجف ِطُل ال ِىخ
ِمً صْ ِن ِ
ِ
َ
َّ
َُْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ
اَّلل إ ْن ُه ْى ُخ ْم َ
ض ِاص ِك َحن﴾ْ 37ظاء في ؾٓعة َٓص ْهي مىُت﴿ :ؤ ْم
فإجٓا ِبؿٓع ٍة ِمش ِل ِّ ْاصنٓا م ًِ اؾخؿهخ ْم ِمً صْ ِن ِِ
َّ
َ 38
ًَ ُل ُٓلٓ َن ْاف َت َر ُاٍ ُك ْل َف ْإ ُجٓا ب َه ْشغ ُؾ َٓع م ْشلّ ُم ْف َت َرًَ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
اَّلل إ ْن ُه ْى ُخ ْم َ
ض ِاص ِكحن﴾
ٍ
اث ْاصنٓا م ًِ اؾخؿهخ ْم ِمً صْ ِن ِِ
ِ ِ ٍ ِ ِِ
ْمً َظا ولّ ًدبحن ؤن بهؼ اللغآن كغآن ًخدضٔ فُّ ،فِٓ الىخاب اليامل في ولّْ ،اليامل في ظؼبَّْٓ ،
معجؼ في ؤظؼابّ ،هما َٓ معجؼ في طاجّْ ،إن شئذ فلل إهّ معجؼاث مخػافغةْ ،إطا وان إلآس ى حؿو آًاث
39
بِىاث فلمدمض مئاث مً اإلاعجؼاث البِىاث".
ًلغع الشُش ؤبٓ ػَغة هؼٌْ اللغآن مىجما ؾببا مً خاٌ الهغب ْمً شئٓنهم؛ ْكاٌ" :إن الهغب واهٓا ؤمت ؤمُت،
ْالىخابت فيهم لِؿذ عابجت ،بل ًىضع فيهم مً ٌهغفِاْ ،ؤهضع مىّ مً ًخلنها ،فما وان في اؾخؿانتهم ؤن ًىخبٓا
اللغآن ولّ إطا هؼٌ ظملت ْاخضة؛ إط ًيٓن بؿٓعٍ ْآًاجّ نؿحرا نليهم ؤن ًىخبٍْٓ ،إن هخبٍٓ ال ٌهضمٓا الخؿإ
40
ْالخصخُف ْالخدغٍف".
ًجُب الشُش نً الؿؤاٌ" :إلااطا وان الجامهٓن لّ في الطضْع هشحرًًْ ،كض خفكٍٓ وامال غحر مىلٓصْ ،لم
ًٓظض مً ظمهّ في الؿؿٓع ظمها وامال؟"
ٍْلٌٓ" :هجُب نً طلً بجٓابحن:
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ؤخضَما :مً ْاكو خُاة الهغب ،فلض واهٓا ؤمُحنْ ،املجُض منهم للىخابت كلُلْ ،ؤصْاث الىخابت غحر مخٓافغةْ ،ما
ًىخب نلُّ غحر مهض لِا ،فياهٓا ًىخبٓن نلى ألاصًمْ ،نلى لخاف ألاشجاعْ ،نلى الهؿبْ ،غحر طلً مما ال ٌهض
للىخابت ،فيان الغغٍب ؤن جيٓن هخابت ،فػال نً ؤن جيٓن هخابت واملت لللغآن نىض الٓاخض مً الصخابت،
ْهخابخّ واملت نىض الجمُو واهذ بخٓفُم هللا حهالى ْمً نىاًخّ بىخابّ الىغٍم.
ْالجٓاب الشاوي :إن طلً مً نمل هللا حهالى؛ ألن هللا حهالى الهلُم الخىُم ظهل خفل اللغآن الىغٍم في الطضْع
ابخضاء ْاهتهاءْ ،في الؿؿٓع اخخُاؾاْ ،ال جدغٍفْ ،إن جٓاجغ اللغآن الىغٍم نً عؾٌٓ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ً -يٓن هما
جللاٍ نً عبّ الهلُم الخىُمْ ،الخٓاجغ ًيٓن بالخللي في الطضْع ال في الؿؿٓعْ ،ال ًيٓن جٓاجغا في مىخٓب إال إطا
كغا اإلاىخٓب نلى مً ؤزظ نىّ ْؤظاػٍ ،فاإلاىخٓب ًدخاط في هللّ إلى ؤلاظاػة اللٓلُتْ ،ؤلاظاػة اللٓلُت ال جدخاط
41
إلى هخابت إال بملضاع حسجُل ؤلاظاػة".
ًظهغ الشُش مفِٓم جٓاجغ اللغآن الىغٍم" :إن ألاؾاؽ في جٓاجغ اللغآن َٓ الخفل في الطضْع ال في الؿؿٓع،
ختى ال ٌهترًّ املخٓ ْؤلازباث ،فلٓ وان اللغآن مىلٓؾا ْمشيٓال الؾخغنى ؾالب اللغآن نً ؤن ًلغبّ ملغا ،فال
ًيٓن الخٓاجغ الصخُذ الظي ًلخض ي ؤلاظاػة ممً ؤكغؤٍْ ،للض ظاء الخدغٍف في الىخب ألازغٔ النخماصَا نلى
42
اإلاىخٓب في الؿؿٓع ال املخفٓف في الطضْع".
ًلٌٓ الشُش نً إعجاػ اللغآن" :إن اللغآن في ؤنلى صعظاث البُان مً خُض لفكّْ ،مً خُض وغماجّْ ،مً
خُض مغاػٍّْ ،مً خُض الطٓع البُاهُت التي جيٓن في ؤلفاقّ ْنباعاجّ ،ختى إن ول نباعة جللي في الفىغ
ْالخُاٌ بطٓعة بُاهُت واملت في عْنتهاْ ،صكت جطٍٓغَا ،بل إن ول ولمت لِا ضٓعة بُاهُت جىبشم منها مىفغصة،
ْبخأزيها مو ؤزٓاتها في الهباعة جخيٓن ضٓعة بُاهت ؤزغٔ ،فٓق ؤن الغهحن اإلآؾُلى جىفهل بّ ألاؾمام إلى الللٓب
في مهان مدىمتْ ،خلابم بِىتْ ،شغاةو مىكمت للهالكاث ْالؿلٓن ؤلاوؿاوي اللٍٓم ،الِاصي إلى الطغاؽ
43
اإلاؿخلُم".
ًظهغ الشُش ؤبٓ ػَغة خلُلخحن زابدخحن نً ْظٍٓ إعجاػ اللغآن الىغٍم:
الحلُلت ألاولى :ؤن اللغَش كض عجؼْا نً ؤلاجُان مشل اللغآن مو ْظٓص البالغت ْالفطاخت ْاللٓةْ .اللغآن
ًظم آباءَم ْؤْزانهمْ ،نضاتهم للىبي ملسو هيلع هللا ىلصْ .اللغآن الىغٍم جدضاَم ؤن ًإجٓا بمشلّ فما فهلٓاْ ،لم ًخدغوٓا ألن
ًلٓلٓا مشلّْ .كض جإزغ نمغ بً الخؿاب نً ؾمانت اللغآن ْكغآجّ ْؤؾلمْ ،هظلً ظبحر بً مؿهمْ .كض انؿى
هللا ؾبداهّ ْحهالى لىبُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإلاعجؼة الىبرٔ اللغآن .فُضٌ َظا نلى ؤنهم كض عجؼْا مؿللا.
الحلُلت الثاهُت :إن اللغآن الىغٍم ظظب الهغب إلى ؤلاًمان بما فُّ مً فطاخت ْبالغت ْعْنت ْكٓة بُان،
ْؤكٓاٌ مدىمتْ ،ؤزباع غُبُتْ ،كطظ ظمُلت مملٓءة بالهبرةْ ،إؾىابها الغاةو ْإًجاػَا الظي ال ًضم ضغحر
ْال هبحر إال ؤْفاَا بالهباعة الىاضهتْ ،ؤلاشاعة الٓاضختْ .إهما ؤلاًمان زابخا باللغآن ،فِٓ الظي ظظب إلى
ََ ْ َ َْ ََ ْ َّ
اث
ؤلاًمان بما فُّ مً بُان ؤهّ فٓق ؾاكت البشغْ ،ؤهّ خلابم زابخت هما كاٌ حهالى﴿ :للض ؤ ْع َؾلىا ُع ُؾلىا ِبال َب ِِى ِ
َْ
َْ َؤ ْه َ ْؼل َىا َم َه ُِ ُم ْالى َخ َ َ ْ َ َ
الى ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ٓم َّ
ؽ َشض ًٌض َْ َم َىاف ُو ل َّلىاؽ َْل َُ ْه َل َم َّ ُ
ان ل َُ ُل َ
اَّلل
اؽ ِبال ِلؿ ِـ ْؤهؼلىا الخ ِضًض ِف ُِّ بإ ٌ ِ
ِ ِ ِ ِ
اب ْ ِاإلاحز ِ
ِ
177

افکار(دیسمبر)۸۱۰۲

ٓ
ٔ
ٔ
’’املعجشۃ الکبری اللزان‘‘ البی سھزۃ فی هثر الادب الفصحی

(املجلذ،۸العذد)۸

َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ َّ َ َ
اَّلل ك ِٓ ٌّي َن ِؼ ٌٍؼ﴾.
مً ًىطغٍ ْعؾلّ ِبالغُ ِب ِإن
ْؤن الشُش ؤبا ػَغة ًغٔ ؾغ إعجاػ اللغآن الىغٍم بعجؼ الهغب نلى ؤمغًٍ بضَُحن.
ألاول :ؤن ألاؾاؽ في عجؼ الهغب ؤهُم ؤصخاب الفطاخت ْالبالغتْ ،نىضَم الظْق البُاوي الظًً ًظْكٓن
بإؾمانُم ،هما ًظْق الغظل الؿهام بفمّْ .عجؼَم لم ًىً ؾلبُا ،بل وان مً هشحرًً مىُم إًجابُا ًدبهّ
الهمل ٍْلترن باإلًمان بإهّ مً نىض هللا حهالى ،ؤي :ؤن ْظّ ؤلاعجاػ فُّ ؤمغ طاحي فُّْ ،لِـ مىها ؾلبُا.
الثاوي :جضٌ نلى َظٍ ألامٓع التي اكترهذ بعجؼَم نً مداواجُم َٓ ،ؤن اللغآن الىغٍم بُاهّ الهالي الظي ال
ٌهالى ،فُّ مً الهلٓم ْاإلاهاعف مالم ًيٓهٓا ٌهغفٓهّ ،فُّ الشغاةو املخىمت التي جىكم الهالكاث بحن اإلاؿلمحن
ْغحرَمْ ،فُّ نلم اإلاحرار ْنلم ألاخيام الخاضت باألؾغةْ ،فُّ خىم الخضبغ ْالخفىغ في اليٓنْ ،ما ٌشمل
نلُّْ ،فُّ مً الخلابم ألابضًت ما ال ٌهغفّ إال اللؿُف الخبحر ،الظي زلم فؿْٓٔ ،الظي ؤخاؽ بيل ش يء
نلما.
ْفي اللغآن اللطظ ْالهبرةَْ ،م ال ٌهلمٓن شِئا كبلّ مً طلًْ .فُّ كطت ؾُضها إبغاَُم نلُّ الؿالم،
ْبىاء الىهبتَ :
ُم ْال َل َٓ َ َ ْ َ ْ َ ْ
﴿ْإ ْط ًَ ْغ َف ُو إ ْب َغاَ ُ
ان ُ
ُل﴾ْ 45فُّ ؤزباع البالص الهغبُت التي حهلً آزاع
انض ِمً البِ ِذ ِْإؾ َم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ ََْ ْ َ ُ
َ ْ َ 46
ٓخ ُِّ ِإلًُ﴾
ألاكٓام اإلااغُتْ .فُّ كطت مٓس ى ْنِس ىْ ،كطت مغٍم نلُُم الؿالم﴿ :ط ِلً ِمً ؤهب ِاء الغ ُْ ِب ه ِ
47
ْوان العجؼ لُظٍ ألامٓع الظاجُت ،ال ألمٓع ؤزغٔ لِؿذ مً اللغآن.
ْالشُش ؤبٓ ػَغة ًلؿم ْظٍٓ إعجاػ اللغؤن الىغٍم إلى كؿمحن:
اللسم ألاولَ :ظا ما ًخهلم باإلاىهج البُاوي؛ َْظا اللؿم ؤٌْ مً ًساؾب بّ الهغب ،ألهُم واهٓا ؤهثر الىاؽ
إصعاوا إلاهنى ؤلاعجاػ مً هاخُت البُانْ ،الىغمْ ،الجؼالت.
اللسم الثاوي :ؤلاعجاػ بما اشخمل نلُّ مً طهغ ألزباع الؿابلحنْ ،ألزباع مؿخلبلتْ ،كهذ هما طهغ،
ْاشخمالّ نلى نلٓم وٓهُت ْخلابم لم جىً مهغْفت في نطغ دمحم ملسو هيلع هللا ىلصْ ،كض ؤحى بُا اللغآنْ ،جلغعث خلابلُا مً
بهضْ ،هظلً ما اشخمل نلُّ مً شغاةو ؤزبذ الٓظٓص ؤلاوؿاوي ؤهُا ؤضلر مً غحرَاْ ،ؤهُا ْخضَا الهاصلتْ ،إن
48
َظا الىٓم معجؼة لألظُاٌ ولُاً َْٓ ،دخاط في بُاهّ إلى مجلضاث ضخام.
ًظهغ الشُش ْظٍٓ ؤلاعجاػ البالغي ٍْلٌٓ" :إن ول ش يء في اللغآن معجؼ مً خُض كٓة اإلآؾُلى في خغْفّ،
ْجأزُُا في ولماجّْ ،جالقي اليلماث في نباعاجّْ ،هكمّ املخىم في عهِىّْ ،ما ْضل إلُّ مً جإلُف بحن اليلماث،
ْوٓن ول ولمت لفلا مو ؤزخُاْ ،وإهما وؿُج ول ْاخضة كؿهت مىّ جىمل ضٓعجّْ ،جٓخض غاًخّْ ،مهاهُّ ججضَا
مؤجلفت مو ؤلفاقّْ ،وإن اإلاهاوي ظاءث مؤازُت لأللفافْ ،وإن ألالفاف كؿهذ لُاْ ،ؾٍٓذ نلى حجمُا.
زم َٓ الظي ًضعهّ ول طي كٓة فىغٍت بملضاع إصعاهّْ ،اإلاهنى صخُذ في ول إصعان صخُذْ ،في ول طي ؾاكت
ؾلُم ،بال جسالفٌ ،ؿمهّ اإلاؤمً فُلغ بٍّْ ،ؤمً بما ظاء فَُّْ ،ؿمهّ املخالف ،فُضعن الخم مً زىاًا
ولماجّ ْمهاهُّ إن ؤزلظ في ظاهب الخمْ ،إن لم ًؤمً فئهّ ًضعن ما في اللغآن مً زٓاص ال ًطل إلُُا هالم
وابىا مً وان كابلّْ.....خيى ألاضمعي 49ؤهّ ؾمو هالم ظاعٍت ،فلاٌ لُا :كاجلً هللا ما ؤفصخً! فلالذ :ؤْ ٌهض
44
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ََْ َ َْ َ ُ ّ ُ َ َ َ
ْ َ َ َ َ
َ ََْ
َ َ
ٓس ى ؤ ْن ؤ ْع ِغ ِه ُِّ ف ِئطا ِز ْف ِذ َنل ُْ ِّ فإل ِل ُِّ ِفي ال َُ ِ ّم َْال جس ِافي َْال
َظا فطاخت بهض كٓلّ حهالىْ﴿ :ؤْخُىا ِإلى ؤ ِم م
َ ْ ُ ْ َ َ 50
َج ْد َؼوي إ َّها َع ُّاص ٍُْ إ َل ًُْ َْ َظان ُل ُ
ٍٓ ِمً اإلاغؾ ِلحن﴾ فجمو في آًت ْاخضة بحن ؤمغًٍْ ،هُُحنْ ،زبرًًْ ،بشاعجحن.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
51
فُظا هٓم مً إعجاػٍ مىفغص بظاجّ غحر مػاف إلى غحرٍ نلى الخدلُم".
ْكض ًخيلم الشُش نً جىغاع اللطظ في اللغآن الىغٍمٍْ ،لٌٓ" :إهىا إطا هكغها هكغة فاخطت جلُم بملام
اللغآنْ ،مياهخّ في البُان الهغبي ،هجض ؤن الخىغاع فُّ لّ مغؼٔ؛ طلً ؤن اللغآن لِـ بىخاب كطظْ ،لِـ
والغْاًاث اللططُت التي جظهغ الخٓاصر اإلاخسُلت ؤْ الٓاكهت.
إهما كطظ اللغآن َْٓ ،كطظ ألمٓع ْاكهتٌ ،ؿاق للهبر ْإنؿاء اإلاشالرْ ،بُان ميان الػالحن ْمجزلت
اإلاُخضًًْ ،ناكبت الػالٌ ْناكبت الُضاًتْ ،بُان ما ًلاْم بّ الىبُٓنْْ ،عاءَم ول الضناة للخم ،فُٓ كطظ
للهبرة بحن الٓاكهاث ،ال ملجغص اإلاخهت مً الاؾخمام ْاللغاءةْ ،لظلً كاٌ هللا حهالى في آزغ كطت هبي هللا ًٓؾف
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ا ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
ًم ال ِظي َب ْح َن ًَ َض ًْ ِّ
نلُّ الؿالم﴿ :للض وان ِفي كط ِط ُِم ِنبرة ِأل ِْلي ألالبا ِب ما وان خ ِضًشا ًفترٔ ْل ِىً جط ِض
ْ َ
ََْ َ ُ َ
ا َ
ُل و ِ ّل ش ْي ٍء َْ َُ اضٔ َْ َع ْخ َمت ِلل ْٓ ٍم ًُؤ ِم ُىٓن﴾ْ 52ليي ًدبحن لللاعا الىغٍم ؤن الخىغاع بؿبب حهضص الهبر التي
ْجف ِط
53
هي اإلالطض ألاٌْ مً اللطظ".
ًلٌٓ الشُش بهلم اليٓن في اللغآنْ" :إن اللغآن الىغٍم فُّ إشاعاث بِىاث إلى نلم اليٓنْ ،وهخلض ؤن الظًً
صعؾٓا نلٓم اليٓن في الؿماْاث ْألاعع ْما بِىُما لٓ جدبهٓا آًاث اللغآن الىغٍم التي حهغغذ لظهغ اليٓن
لٓظضْا خلابم هشحرة ما ْضل إلُّ الهلم الخضًض ،كض حهغع لُا اللغآن باإلشاعة الٓاضخت التي ججمل ْال
جفطلْ ،هي في ولخا الخالخحن ضاصكت ول الطضق بِىت إلاً ًؿلب الخلابم الطاصكتْ 54".كاٌْ" :إن صعاؾت
آلاًاث اليٓهُت للهلل ْالاؾخلغاء ْالخدبو ملام في إصاعهُا ،مالم جسالف هطا كغآهُا ؤْ خضًشا هبٍٓا مخٓاجغا،
55
ْلِـ في ألاخاصًض اإلاخٓاجغة ما ٌهاعع َظٍ الضعاؾت كـْ ،هللا ؤنلم".
ٍْظهغ الشُش ؤبٓ ػَغة نً ؤلامام حجت ؤلاؾالم الغؼالي في ظٓاػ الخفؿحر بالغؤي غحر مىاكػت للؿىت الىبٍٓت.
َْؿخضٌ نلى طلً:
ألاول" :ؤن اللغآن الىغٍم ٌشمل نلى ظمُو نلٓم الضًً ،بهػُا باإلظماٌْ ،بهػُا بالخفطُل ْبهػُا بؿغٍم
ؤلاشاعةٍْ .إمغ اللغآن للاعبّ للخفىحر ْالخضبغ في آلاًاث اللغآهُت الظي ًفخذ ألابٓاب للفىغ اإلاؿخلُمْ .كض كاٌ
56
نبض هللا بً مؿهٓص" :مً ؤعاص نلم ألاْلحن ْآلازغًٍ فلُخضبغ اللغآن".
والثاوي :ؤن اللغآن الىغٍم فُّ بُان ضفاث هللا ؾبداهّ ْحهالىٍْ ،دخاط اللاعا إلى فُم نمُم.
والثالث :ؤن آلازاع اإلاغٍْت جضنٓ إلى الخضبغ ْالخفىغ في مهاوي اللغآن الىغٍم ْمفاَُمّ ،فلض كاٌ نلي هغم هللا
57
ْظُّ" :مً فُم اللغآن فؿغ بّ ظمل الهلمْ ،طلً ال ًيٓن إال بالخهمم في الفُم".
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
والزابع :إن الىطٓص اللغآهُت جضنٓ إلى حهمم في الفُم ،فلض كاٌ هللا نؼْظلْ﴿ :مً ًؤث ال ِخى َمت فلض ؤْ ِح َي
َ َ
59
ز ْح ارا ه ِش احرا﴾ْ 58كاٌ الؿلف في جفؿحرٍ :إن الخىمت هي فُم اللغآن.

179

افکار(دیسمبر)۸۱۰۲

ٓ
ٔ
ٔ
’’املعجشۃ الکبری اللزان‘‘ البی سھزۃ فی هثر الادب الفصحی

(املجلذ،۸العذد)۸

والخامس :ؤن الىبي  -ضلى هللا حهالى نلُّ ْؾلم  -صنا إلبً نباؽ  -عض ي هللا حهالى نىُما  -بالفلّ في اللغآن،
60
فلاٌ" :اللُم فلُّ في الضًً ْنلمّ الخإٍْل"
ْؤلامام الغؼالي ًلٌٓ" :إن اإلاإزٓع مً الخفؿحر بالؿىت كلُل ال ٌشمل اللغآن ولٍّْ ،ظهغ ؤن ما ًؤزغ نً
الصخابت في الخفؿحر إهما َٓ عؤًُمْ ،نلُىا ؤن هدبهُم بئخؿان ،فىجخُض في جفؿحر اللغآن مشل اظخُاصَم مً
61
غحر مهاعغتْ ،ال مىاكػت".
ْالشُش ؤبٓ ػَغة ًغٔ ؤن الخفؿحر بالغؤي ملبٌٓ مً زالزت شغْؽ:
ألاول :مهغفت اللغت الهغبُت.
والثاوي :ال ًسالف الؿىت اإلاإزٓعة نً الىبي  -ضلى هللا حهالى نلُّ ْؾلم  -؛ ألن اإلافؿغ ألاٌْ لللغآن َٓ الىبي.
62
والثالث :ال ًخهطب لفىغة زاضت ؤْ مظَب ،فُيٓن جفؿحرٍ زالُا مً جإزحر الُٓٔ.
الخاتمت في هتائج البحث:
 .1وان الشُش ؤبٓ ػَغة نالم ظلُلْ ،مفىغ نكُمْ ،ؤصًب شِحر مً هباع نلماء الشغَهت ؤلاؾالمُت ْاللاهٓن
في نطغٍ.
 .2وان عخمّ هللا ناإلاا مخبدغا في نلٓم اللغآن ْجفؿحرٍْ ،الفلّ ْؤضٓلّْ ،مجتهضا هبحرا.
 .3وان الشُش مً الغظاٌ الظًً ًىاصْن بخؿبُم الشغَهت ؤلاؾالمُت في الخُاة ؤلاوؿاهُت.
 .4مؤلفاث الشُش ؤبي ػَغة هي زغْة فىغٍت ضخمت حهالج فيها الجٓاهب املخخلفت مً الفلّ ؤلاؾالميْ .منها:
"اإلاعجؼة الىبرٔ اللغآن" هخاب كُم في هثر ألاصب الفطحى.
 .5اللغآن الىغٍم اإلاعجؼة الىبرْٔ ،ول ما فُّ مً اللغت الفطحى ،فئًجاػٍ معجؼْ ،ؤلفاقّ معجؼةْ ،ؤؾالُبّ
معجؼةْ ،وغماجّ ْهكمّ ْفٓاضلّ ،ول َظا معجؼْ ،اؾخضاللّ ْظضلّ ْبُاهّ ال ًطل إلى صعظخّ هٓم مً الىالم.
 .6ؤن اللغآن الىغٍم ًخدضٔ ببهػّ ْظؼبّ ْولّْ .الىخاب ولّ معجؼ نً ظمُو الجٓاهب.
 .7إن إعجاػ اللغآن ٌشمل ظيـ البشغٍت؛ ألهّ ًساؾب الىاؽ ولٍّْ ،إمغ الىاؽ كاؾبت بإخيامّ.
 .8إن ول ش يء معجؼ في اللغآن الىغٍم مً خُض كٓة اإلآؾُلى في خغْفّ.
 .9إن اللغآن ظظب الهغب إلى ؤلاًمان بما فُّ مً عْنت ْكٓة بُانْ ،إًجاػ معجؼْ ،ؤكٓاٌ مدىمتْ ،كطظ
ْهي مملٓءة بالهبرة في ؾٓلِا ْكطغَا.
 .11ؤن اللغآن الىغٍم ٌشمل نلى ظمُو نلٓم الضًً ،بهػُا باإلظماٌْ ،بهػُا بالخفطُل ْبهػُا بؿغٍم
ؤلاشاعةٍْ .إمغ اللغآن للاعبّ للخفىحر ْالخضبغ في آلاًاث اللغآهُت الظي ًفخذ ألابٓاب للفىغ اإلاؿخلُم.
ززز
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الهىامش
 .1ؤبٓ ػَغة ،دمحم بً ؤخمض ،ملذمت سهزة التفاسير( ،بحرْث :صاع الفىغ الهغبي)،ط ،01ص03﵀
آمىت مطؿفى ،الجاهب الحذًثي في تفسير "سهزة التفاسير" ،عؾالت اإلااظؿخحر ،جدذ إشغاف :ألاؾخاط الضهخٓع دمحم الؿىؿاْي
ظبرًل خفكّ هللا حهالى ،الجامهت ؤلاؾالمُت الهاإلاُت إؾالم آباص ،باهؿخان .ص 08
 .2ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير ،ط ،01ص03﵀
ا
 .3ایػا﵀
 .4اإلاطضع الؿابم:ط،01ص04 – 03
 َٓ .5ؾهض باشا بً إبغاَُم ػغلٌٓ ،ػنُم ؾُاؾت مطغ َْٓ .ؤهبر مً زؿبابّ في مطغْ .لض في ؾىت1857 :م بمطغْ .كض ماث
ؤبٍٓ ْوان في الخامؿت مً نمغٍ ،فخهلم مً نلماء اللغٍت .زم ظاء إلى ألاػَغ ؾىت َ1290ـْ ،للي الؿُض ظماٌ الضًً ألافغاوي،
فمىض نىضٍ مضةْ .اشخغل بالىخابت في الجغابض الهلمُت مو الشُش دمحم نبضٍْ .ماث باللاَغة ؾىت1927 :مْ .في شبابّ كض ؤلف
هخابا في فلّ الشافهُتْ ،ظمهذ في ؤْازغ ؤنٓامّ "زؿبّ" ْ "مسخاعاث منها" .اهكغ :الؼعهلي ،ألاعالم،ط ،03ص 83﵀
 .6اهكغ :ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير،ط ،01ص06 – 05﵀
 َٓ .7الشُش دمحم ألاخمضي بً إبغاَُم الكٓاَغي ،فلُّ شافعي مطغيْ .لض في كغٍت (هفغ الكٓاَغي) بشغكُت مطغ ؾىت:
1878مْ .حهلم في ألاػَغْ ،ؤزظ نً الشُش دمحم نبضٍ ْآزغًٍْْ .لي مشُست الجامو ألاخمضي في (ؾىؿا) بهض ؤبُّْ ،هلل إلى
ؤؾُٓؽ ،فيان شُسا إلاهِضَا مضةْ .نحن شُسا لالػَغ ؾىت 1929م ْاؾخلاٌ ؾىت 1935م ْفي نِضٍ ؤضضع ألاػَغ مجلت "هٓع
الاؾالم" ْجدٌٓ ألاػَغ إلى ظامهت نلى هكام خضًضْ .جٓفي باللاَغة ؾىت1944 :مْ .وان زؿُبا ،فُّ هؼنت ضٓفُت شاطلُتْ .مً
مؤلفاجّ :الهلم ْالهلماء ْ ،عؾالت في ألازالق .اهكغ :الؼعهلي ،ألاعالم،ط ،06ص26﵀
 َٓ .8الشُش دمحم ناؾف بغواث مً عظاٌ التربُت ْالخهلُم ْالؿُاؾتْ .لض في ؾىت1861 :مْ .صعؽ في مضعؾت باللاَغة .زم نحن
مضعؾا بمضعؾت اللػاء الشغعيْ .اهخسب نػٓا بدؼب الٓفض اإلاطغيْ .ماث في ؾىت1924 :مْ .مً آزاعٍ :اصبُاث اللغت الهغبُت،
ْاللػاء الشغعي .اهكغ :نمغ عغا هدالّ ،معجم املؤلفين(،بحرْث :ؽ .صاع إخُاء الترار الهغبي،بضْن طکغ ؾىت)،ط،10ص116﵀
 َٓ .9الشُش نلي دمحم الخفُفْ ،لض في ؾىت1891:م في كغٍت الشِضاء باإلاىٓفُتْ ،حهلم مباصا اللغاءة ْالىخابتْ ،خفل اللغآن
الىغٍم ،زم الخدم باألػَغ الشغٍف باللاَغة ؾىت1903 :مْ ،قل بّ زالر ؾىٓاث ،زم الخدم ؾىت1907 :م بمهِض "ؤلاؾىىضعٍت"
الضًني ،لىىّ لم ًمىض بّ ؾٓٔ بػهت ؤشِغ ناص بهضَا إلى اللاَغة؛ لُلخدم بمضعؾت اللػاء الشغعيْ ،جسغط فيها نام 1915م.
ْنحن مضعؾا بها هكغا لخفٓكّ ْهبٓغّْ .لم ًىً الشُش نلي الخفُف كاغُا شغنُا ؤْ ؤؾخاطا ناصًا للشغَهتْ ،لىىّ وان فليها
هابغت ْباخشا مخفغصا ْمؤلفا مخمحزاْ ،وان ْاخضا مً ؤنالم ولُت الخلٓق بجامهت اللاَغة نلى مغ جاعٍسِاْ .كض جٓفي الشُش عخمّ
هللا حهالى في  12مً ًٓلُٓ 1978م .اهكغhttp://islamsyria.com/portal/cvs/show/299 :
 َٓ .10الشُش دمحم ػاَض بً الخؿً بً نلي اليٓزغي الجغهس ي ،الخىفي .فلُّ ،ظضلي ،مدضر ،مخيلم ،مؤعر ،اصًب ،ناعف
باللغاث الهغبُت ْالترهُت ْالفاعؾُت ْالجغهؿُت ،مشاعن في بهؼ الهلٓمْ .لض في كغٍت الخاط خؿً آفىضي مً انماٌ صْػظت
بشغقي اللؿؿىؿُيُت في ؾىت1879 :مْ .جللى مباصا الهلٓم مً شُٓر صْػظتْ ،غاصعَا إلى اللؿؿىؿُيُت ،فخفلّ في ظامو
الفاجذْ ،صعؽ فُّْ ،نحن اؾخاطا في ظامهت اؾخاهبٌٓ ْمهِض الخسطظ في مهغفت ؤؾماء الىخب ْمٓغٓناتها ْجغاظم مؤلفيها،
ْاغؿِضٍ الاجداصًٓن في زالٌ الخغب الهاإلاُت ألاْلىْ ،إلاا ْلي الىمالُٓن ؤعٍض انخلالّ ،فغهب اخضٔ البٓازغ إلى الاؾىىضعٍت،
ْجىلل ػمىا بحن مطغ ْالشام ،زم اؾخلغ مٓقفا في صاع املخفٓقاث لترظمت ما فيها مً الٓزابم الترهُت إلى الهغبُتْ ،جٓفي باللاَغة
في ؾىت1952 :م .اهكغ :نمغ عغا هدالّ ،معجم املؤلفين،ط،10ص04﵀
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 .11آمىت مطؿفى،الجاهب الحذًثي في تفسير"سهزة التفاسير" ،ص10﵀
 .12اإلاطضع الؿابم :ص11 -10﵀
 .13ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير،ط،01ص06﵀
 .14ؤخمض جمام ،ؤبٓ ػَغة،عالم ٌعزف كذره ،ملاٌ ميشٓع نلى الشبىت الفلُِتhttp://www.feqhweb.com/vb/t1924.html:
 .15ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير،ط،01ص06﵀
 .16اهكغ :دمحم -ؤبٓ -ػَغة https://ar.wikipedia.org/wiki/
 .17الؼعهلي ،ألاعالم(،صاع الهلم للمالًحن .الؿبهت الخامؿت نشغ2002 :م)،ط،06ص25﵀
 .18ؤخمض جمام ،ؤبٓ ػَغة،عالم ٌعزف كذره ،ملاٌ ميشٓع نلى الشبىت الفلُِتhttp://www.feqhweb.com/vb/t1924.html:
 .19ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير،ط،01ص07 – 06﵀
 .20الضهخٓع دمحم عظب البُٓمي ،النهضت إلاسالمُت في سير أعالمها املعاصزٍن(،بحرْث :صاع الشامُت ،بحرْث ،لبىان .الؿبهت ألاْلى
1995م)،ط ،02ص275﵀
 .21اإلاطضع الؿابم،ط ،02ص292﵀
 .22اهكغ :ؤبٓ ػَغة ،ملذمت سهزة التفاسير،ط،01ص10 – 08﵀
 .23اهكغ :اإلاطضع الؿابم،ط،01ص08 – 07﵀
 .24اإلاطضع الؿابم،ط،01ص11- 10﵀
ٓ
 .25اللغان الکغیم 42 :۱1﵀
 .26الضهخٓع دمحم عظب البُٓمي ،النهضت إلاسالمُت،ط ،02ص286﵀
 .27ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن( ،بحرْث :صاع الفىغ الهغبي ،بضْن طکغ ؾىت) ص 04﵀
ٓ
 .28اللغان الکغیم 43 :1۱﵀
ٓ
 .29اللغان الکغیم 18 :۱﵀
ٓ
 .30اللغان الکغیم 28 :۱۳﵀
 .31ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص413﵀
ٓ
 .32اللغان الکغیم 19-16 :۵۳﵀
ٓ
 .33اللغان الکغیم  32 :۵۳؛ ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص05﵀
 .34ؤزغظّ البخاري في الصحُح ،هخاب فػابل اللغآن ،باب هُف هؼٌْ الٓحي ْؤٌْ ما هؼٌ( ،بحرْث :صاع ابً هشحر ،الؿبهت
الشالشت1987م) ،جدلُم :الضهخٓع مطؿفى صًب البغا.ط ،04ص،1905عكم الخضًض4696 :﵀
 .35اهكغ :ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص 14 – 13﵀
ٓ
 .36اللغان الکغیم 17 - 16 :11﵀
ٓ
 .37اللغان الکغیم 38 -37 :11﵀
ٓ
 .38اللغان الکغیم 13 :11﵀
 .39ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص22 –21﵀
 .40اإلاطضع الؿابم ،ص24 –23﵀
 .41اإلاطضع الؿابم ،ص29﵀
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افکار(دیسمبر)۸۱۰۲

ٓ
ٔ
ٔ
’’املعجشۃ الکبری اللزان‘‘ البی سھزۃ فی هثر الادب الفصحی

(املجلذ،۸العذد)۸

 .42اإلاطضع الؿابم ،ص 42﵀
 .43اإلاطضع الؿابم ،ص  67 – 66﵀
 .44ؾٓعة الخضًض 25 :۳۵؛ ؤبٓ ػَغة،املعجشة الكبري اللزآن ،ص 73 – 72﵀
ٓ
 .45اللغان الکغیم 1۵1 :۵﵀
ٓ
 .46اللغان الکغیم 44 :۱﵀
 .47ؤبٓ ػَغة،املعجشة الكبري اللزآن ،ص78 – 77﵀
 .48اإلاطضع الؿابم ،ص  96﵀
 .49اللاض ي نُاع ،الشفاء بتعزٍف حلىق املصطفى(،بحرْث :صاع الفىغ ،ؾىت الؿبو َ1409ـ)ط،01ص263﵀
ٓ
 .50اللغان الکغیم 11 :۵8﵀
 .51ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص100 – 99﵀
ٓ
 .52اللغان الکغیم111 :1۵﵀
 .53ؤبٓ ػَغة،املعجشة الكبري اللزآن ،ص176 – 175﵀
 .54اإلاطضع الؿابم ،ص552 – 551﵀
 .55اإلاطضع الؿابم ،ص588﵀
 .56الؿبراوي ،ؾلُمان بً ؤخمض،املعجم الكبير(،اإلآضل :مىخبت الهلٓم ْالخىم،الؿبهت الشاهُت َ1404ـ) .جدلُم :خمضي بً نبض
املجُض الؿلفي،ط،09ص ،136عكم الخضًض 8666 :؛ الؿُٓؾي ،جامع ألاحادًث،ط،41ص ،411عكم الخضًض45526 :
 .57ؤلامام الغؼالي ،ؤبٓ خامض دمحم بً دمحم ،إحُاء علىم الذًن(،بحرْث :صاع اإلاهغفت،بضْن طکغ ؾىت)،ط،01ص 290﵀
ٓ
 .58اللغان الکغیم ۵62 :۵﵀
 .59اهكغ :دمحم بً ؤخمض الشغبُني ،جفؿحر الؿغاط اإلاىحر ،ؽ .صاع الىخب الهلمُت ،بحرْث ،لبىان106/01 .﵀
 .60البساعي ،الجامع الصحُح ،هخاب الٓغٓء ،باب ْغو اإلااء نىض الخالء ، 66/01 ،عكم الخضًض 143 :؛ الخاهم ،املستذرك
على الصحُحين(،بحرْث:صاع الىخب الهلمُت،الؿبهت ألاْلى ،)ٌ1411جدلُم :الشُش مطؿفى نبض اللاصع نؿا،ط ،03ص، 615
عكم الخضًض 6280:؛ ؤخمض بً خىبل ،املسىذ(،مطغ:مؤؾؿت كغؾبت،ط،01ص ،)266عكم الخضًض2397 :﵀
 .61ؤبٓ ػَغة ،املعجشة الكبري اللزآن ،ص 601 – 600﵀
 .62اإلاطضع الؿابم،ص  608﵀
ززز
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